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REFLEKSJON: Amund Hosøy

Ordet «misjon» betyr
oppdrag (tenk «miss-

ion» på engelsk), og «mi-
sjonær» brukast til vanleg
som stillingstittel på menn-
eske som jobbar med å
spreie evangeliet i utlandet.
Men kva er dette «opp-
draget», og kven er det
gjeven til?

Ein del av Jesu siste ord
til disiplane før himmel-
farten kallar ein ofte for
«misjons- og dåpsbefal-
inga», og dei fleste har
høyrd at vi skal gjere alle
folkeslag til disiplar, døype
dei og lære dei å halde Jesu
befalingar. (Matt 28) Men
færre hugsar på Jesu ord i
Joh 20, 21: «Som Far har
sendt meg, sender eg dykk.» 

Jesu befaling går ut til alle
kristne og heile kyrkja. Og
så ser ein at vårt oppdrag
liknar Jesu eiga oppdrag i
verda. Jesus forkynte jo så
fleire kom til tru, men sam-
stundes gav Jesus hjelp til
sjuke, rådville og fattige.
Jesus var saman med dei
utstøtte og hata, men også

med sine næraste vener og
familie. Slik Jesus sitt opp-
drag var mangfaldig, er også
vårt det.

Misjon rommar enormt
mykje, og alle kan ikkje
gjere alt. Kanskje skal du in-
vitere kollegaer med på fre-
dagstaco slik Jesus inviterte
til måltid. Kanskje har du
hjarta for å sjå og hjelpe
menneske slik Jesus hadde.
Kanskje skal du ta vare på
familien din slik Jesus tar
vare på sine. Misjon er å ta
del i oppdraget om å spreie
Guds kjærleik og Guds bod-
skap om Jesus til verda,
enten ein er kirkevert, lærar
eller skulebarn. Tenk lite
om kva som skal til for å
vere misjonær, men tenk
stort om det du gjer i jobb,
familieliv, blant venner og i
menigheten. 

Og så må vi hugse at vårt
oppdrag er Guds oppdrag
(helgas latin: missio Dei),
som betyr at vi ikkje står
aleine, men har Gud i ryg-
gen! I Matteus avsluttast
Jesu misjonsbefaling med
«Og sjå, eg er med dykk alle
dagar inntil verdas ende.» 

Jesus kallar deg til mi-
sjon, vil du bli misjonær?
Sannsynlegvis er du det
allereie. ●

Forsiden: Gode naboer i
Midtun Skoles Musikkorps er

med på å løfte friluftsguds-
tjenestene på Kirkebirke-

land. Les mer på side 4.
FOTO: ELI HEGGDAL 

Kven er misjonærar, og kva gjer ein misjo-

nær eigentleg? Kan eg vere ein misjonær? 

I teologien har læra om misjon utvikla seg

veldig dei siste tiåra, men i det daglige liv

henger kanskje tankane om misjon litt etter.
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Vil du bli misjonær?

TEKST OG FOTO: 
Morten Wanvik

B akgrunnen for  
tweensklubbens

start var et mangelfullt
tilbud til aldersgruppen.
Det er generelt få aktivi-
teter for 9-13 åringer
som ikke driver med id-
rett. Dette var Monica
Skjold klar over. 

Hun er initiativtak-
eren til klubben og har
fått med seg Kristin
Sunde Wanvik og Hilde
Marie Bauer som ledere.
Med seg på laget har de
Andreas Weltzien og
Amund Hosøy, som
begger er ansatt i Birke-
land menighet.

Tweensklubben er et
lavterskeltilbud for både
gutter og jenter i 4.- 7.
klasse, med hovedvekt

på det sosiale. Aktivi-
teter og andakt også 
en viktig del av dette.

– Vi har en egen 
aktivitet hver gang. 
Det varierer med mat-
laging, spillkveld og 
aktiviteter slik som i
dag, med juleverksted.
Aktivitetene passer både
for jenter og gutter. Nå
har vi to gutter, men
ønsker oss gjerne flere. 

- Med Tweensklubben
ønsker vi å skape en
arena for denne alders-
gruppen, der de kan ha
sitt felleskap. Vi har
stort fokus på det sosiale
her på tweensklubben.
Først er det en aktivitet
og så avslutter vi
kvelden med en sam-
ling og andakt i peise-
stuen, avslutter Monica
Skjold. ●

Tweens-
klubben
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Et etterlengtet tilbud er på plass

Første onsdag i hver måned er det

tweensklubb i menighetshuset.
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Vi kan hjelpe til med 
rådgivning og tilrettelegging ved 
begravelser og bisettelser.

Døgnvakt 55 90 19 80
www.samdals.no 
Håkonsgt Bergen

Påskekultur
• Søndag 
2. april kl. 11: 

«Palmen» - et musikk-
drama om Jesu inntog i 
Jerusalem, med Birkeland 
barnekor og 7-åringer fra 
menigheten.

Onsdag 5. april kl. 19: 
«Påsken i ord og toner», fra palme-
søndag til påskedag gjennom tekst
og sang. Ved Birkeland kantori.

Tirsdag 11. april kl. 19: 
Kveldstoner i den stille uke. En 
musikalsk liten time der døren står
åpen for alle. Mulighet for lystenn-
ing. Gratis inngang. Sang ved Barbro
Husdal. Orgel/klaver ved Carsten
Dyngeland

Fredag 14. april kl. 19: 
«Korsveien» musikk av J.S Bach,
ved Ottar Erling Arnestad. Tekstles-
ing ved Kjersti Gautestad Norheim

Påske-
gudstjenester
Palmesøndag 9. april 
11.00: Gudstjeneste med dåp og
nattverd.

Skjærtorsdag 13. april 
11.00: Gudstjeneste med skriftemål
og nattverd. 

Langfredag 14. april
11.00: Pasjonsgudstjeneste.
12.30: Korsvandring tilrettelagt for
barn.

Påskedag 16. april
11.00: Påskedags-
gudstjeneste med 
dåp og nattverd.

Se også sidene 5-7 og 20

Helgen vil inneholde massevis av moro
med aktiviteter både ute og inne i natur-
skjønne omgivelser like ved Samnanger-
fjorden. Det blir lek og moro, fellesskap
og glede. Programmet vil bli variert og
tilpasset de ulike aldergruppene.

Du og din familie er hjertelig 

velkommen til å bli med! 

Det vil bli påmelding på nett, så følg med

for her er det førstemann til møllen.
Har du spørsmål kontakt Kjersti Gaute-
stad Norheim - kn223@kirken.no.

Priser per persson for hele helgen:

Voksen/over 16 år: 1250 kr.
11-15 år: 1050 kr.
4-10 år: 920 kr.
0-3 år: gratis
Evt leie av sengetøy: 125,- 

Prisene er inkludert mat.
Bindende påmelding innen 19. mai. 

Støttemuligheter
De nevnte er prisene er det vi har 
fått oppgitt fra leirstedet, men det er
mulig å søke menigheten om støtte. 
Kontakt i så fall Eli Heggdal,
eli.heggdal@bergen.kirken.no ●

Bli med på Birkelands menighetweekend 2.-4. juni! 

Synne Wanvik (11)

– Jeg synes det er gøy
og koselig her. Det beste
er å være med venner
og gjøre aktiviteter.

Amèlie Bauer-

Furnes (10)

– Det er veldig kjekt på
tweensklubb. Der gjør
vi forskjellige ting og jeg

kan være med venner. 
Det er variert, og det er
bra. Vi leker og gjør akt-
iviteter og det er gøy.

Yvonne Bolstad (12)

– Det er kjekt å ha et
sted å gå om man ikke
driver med idrett. Her
får jeg venner også. Her
er det forskjellige aktiv-

iteter, men det kjekk-
este er å være med
venner.

Leikny Wanvik (12)

– Det er kjekt her. Her
kan man gå selv om
man er kristen eller
ikke. Vi gjør forskjellige
ting sammen, er med
venner og har andakt. 

Hva er bra med Tweensklubben og hva gjør dere der?

lokalstoff 

B
irkeland m

enighet: 

side 2, 3, 4, 21,22, 23 og 24

Fire fornøyde på tweensklubb

birkeland 2-17_birkeland.qxp  22.03.17  12:45  Side 3



TEKST: Ingunn Myklebust
FOTO: Eli Heggdal

T rosopplæringen i Birkeland ønsker 
også å være med å holde vår rike

historiske arv ved like. Derfor inviteres
8/9-åringer med familie til en histor-
isk guiding på en av de mange kirke-
veiene som førte opp hit, hvor vi til
slutt samles sammen med menigheten
på friluftsgudstjenesten. 

Oddvar Skre har i flere år vært vår
historiske guide langs «Gamle kyrkje-
veg» fra Skjoldabukten/Slåtthaug og
opp, og han er for øvrig også en viktig
formidler til våre 12-åringer som har
pilegrimsvegen mot Fana kirke som
sitt trosopplæringstiltak. Langs kirke-
veien får vi oppleve vakre Lilletveit,
som fortsatt kan by på litt landlig idyll
mellom all nybebyggelsen; stoppe litt
ved gården og snakke med dyrene, og
til og med få litt «lesk» (vann eller
melk fra melkespann) og en matbit fra
menighetens «gårdskone» som steller
i stand et flott tidsbilde midt i dalen. 

Historisk sus
På selve kirketomten oppe på Kirke-
birkeland er det historisk sus over
gudstjenesten, og med musikalske bi-
drag fra tensing koret Bobla og Midtun
skolekorps, som trofast stiller år etter
år, blir det tydelig hvordan «slekt skal
følge slekters gang». I vårsolen, sitt-
ende bokstavelig talt på historisk
grunn og med en fantastisk utsikt, er
det sterkt å få synge salmen som alltid
må være med: «Gud signe vårt dyre
fedreland». 

Barna får utlevert «Min lille kirke-
historiebok» der kateket Ingunn har
prøvd å skrive en kortfattet og barne-
vennlig oppsummering av kirkehistor-
ien vår. 

Sett av 28. mai og 12. juni
Bli gjerne med på neste vandring og
gudstjeneste søndag 28. mai! Da invit-
eres 8 og 9-åringer spesielt, men ALLE

kan være med på vandringen (kl. 11.00
fra Slåtthaug), og selvsagt på uteguds-
tjenesten (kl. 12.00 på Kirkebirkeland). 

Pilegrimsvegen til Fana kirke børster
vi støv av mandag 12. juni. Avgang

klokken 17.00 fra Smøråsfjellets
parkringsplass på Nøttveit). 

Spørsmål? Kontakt kateket Ingunn:
im658@kirken.no - 55 36 22 87 ●
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Hver vår arrangeres det

utegudstjeneste oppe på

den gamle kirketomten

ved siden av Osveien.

KIRKE BIRKELAND

Over: St. Georgs Gilde har bygget klokketårn på Kirkebirkeland
Under: Et stopp på kirkeveien for alle de 60 som var med på turen i fjor. 

Kirkehistorien 
som lever i 

beste 
velgående
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D e dramatiske hendels-
ene har inspirert tall-

løse kunstnere, og mange 
av musikkhistoriens største
verker er knyttet direkte til
Jesu lidelseshistorie. Påske-
fest 2017 presenterer noen 
av disse gjennom årets 
frem førelser i byens kirker,
blant annet Donizettis 
«Requiem», Hovlands
«Oppstandelsesmesse», 
og Pergolesis korverk 

bygget på den katolske,
liturgiske teksten «Stabat
Mater» («her står moren»),
med utgangspunkt i Jesu
trøstende ord til sin mor ved
korset (Joh. 19:25-27).

Bergen kirkelige fellesråds
kulturutvalg retter en varm
takk til kantorer og kulturar-
beidere i Den norske kirkes
menigheter i Bergen for det
omfattende arbeidet som
ligger bak hvert enkelt 

arrangement. Takk også til
Bergen kommune for verdi-
full økonomisk støtte til
Påskefest 2017. Vi ønsker
alle en velsignet påske, rik på
gode opplevelser i kirkene!

> Les mer på side 6-7 

Billetter kjøpes ved 
inngangen. 
Mer informasjon:
www.paskefest.no og
www.bergen.kirken.no

Tett kulturprogram i byens kirker:

Påskefest!

PÅSKEFESTBILDET: Årets
Påskefest-utstiller er Anne 

Knutsdatter Wille, som
hovedsakelig arbeider med

maleri og tegning. Utstill-
ingen åpner i Slettebakken

kirke etter gudstjenesten
palmesøndag 9. april, 

og er åpen fram til pinse 
i forbindelse med guds-

tjenester og arrangementer
i kirken og i menighets-

salen. Fri adgang. 

Påskefest er den
årlige synlig-
gjøringen av 
det meget om-
fattende og 
varierte kunst-
neriske og kirke-
musikalske 
arbeid som skjer
i byens menig-
heter i påsken,
den kirkelige
høytiden som
feires til minne
om Jesu Kristi
siste nattverd,
lidelse, død og
oppstandelse. 
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■ Fra påske til pinse:
Slettebakken kirke –
påskeutstillingen
Utstillingen åpner etter guds-
tjenesten 9. april, og er åpen
fram til pinse i forbindelse
med gudstjenester og arrange-
ment i kirke og menighetssal.
Utstiller er Anne Knutsdatter
Wille, som hovedsakelig ar-
beider med maleri og tegning.
Fri adgang. 

■ 27. mars - 7. april: 
Nykirken/Barnas 
katedral – «Påsken» 
Forestillingen tar deg med til-
bake til Jerusalem og påske-
uken for nesten 2000 år siden.
Dukketeater, skyggespill og
skuespillere gir liv til de 
viktigste hendelsene. Tekst av
Gabrielle Barth. Skuespillere:
Stein-Ove Øygardslia,
Dominika Minkacz-Siras og
Gabrielle Barth. Målgruppe: 
4-10 år. Gratis for skoleelever.
Barnehager og andre: kr. 80,-.

■ Lørdag 1. april 
18.00: Fana kirke – 
«Kroningsmessen»
«Kroningsmessen» av Mozart,
Konsert i d-moll for obo og
strykere av Marcello og «Sta-
bat Mater» av Pergolesi. Fana
kammerorkester og musikere.
Dir. O. Stordal. Fanatalentene,
Fanasolistene, Fana Kyrkje-
kor, Prima Vista fra Korskolen
Åsane kirke. Dir. J. Røshol.
Orgel: G.I. E. Yddal. Bill. kr
200/150. Barn u/16 år gratis.

■ Søndag 2. april
11.00: Birkeland kirke –
«Palmen»
Musikkdrama om Jesu inntog
i Jerusalem, for barnekor og

jazztrio. Jesu møte med folke-
massen i Jerusalem palmesøn-
dag, og hans ublide møte med
pengevekslerne i tempelet. 

18.00: Åsane kirke – 
«Kroningsmessen» 
Samme program som 1. april.

■ Tirsdag 4. april
18.00: Bergen domkirke –
«Ein evig påskedag»
DomkirkeSpirene, Jentekoret,
Ungdomskoret og Octavia.
Påskekantaten av Trygve Bjer-
kreim og Mons Leidvin Takle
omhandler påskens budskap.
Jan Otto Myrseth, forteller.
Sigurd Melvær Øgaard, piano.
Solister fra egne rekker. 

19.30: Loddefjord kirke –
«Påske»
Konserten formidler påske-
budskapet inn i vår tid.
Gjennom musikk, bibeltekster,
bilder og lyssetting tas tilhør-
erne med på en vandring fra
palmesøndag til påskemorgen.
Konserten passer godt for alle
aldersgrupper. Bill. kr. 150,-. 

■ Onsdag 5. april
19.00: Birkeland kirke –
«Påsken i ord og toner»
Fra palmesøndag til påskedag
gjennom tekster og sanger.
Birkeland Kantori.

■ Torsdag 6. april
17.00: Årstad kirke – 
«Har du hørt det?»
Påskemusikal av Alf Georg
Østebrøt. Årstad kirkes
tweenskor og barn fra 
menigheten. Hele påskeukens
hendelser i sanger, tablåer 
og musikk. Familiebillett 
kr 100,-

19.00: Åsane kirke – 
«Lost and found»
Mistet og funnet. Gud er løs i
Kina. Møt profesjonelle kines-
iske kunstnere som uttrykker
troen gjennom film og unike
musikk- og danseopplevelser.
Gratis. Kollekt

■ Lørdag 8. april
15.00: St. Markus kirke –
Påskemeditasjon 
«Chaconne»
Händel, Rheinberger, Buxte-
hude m.fl. Åsta Jørgensen, fio-
lin. Anders Baste Revheim,
fløyte. Mariko Takei, orgel. 

18.30: Laksevåg – 
«Fader Bach»
Bach-verker for orgel, messing
og slagverk, muntlig formidl-
ing om verkene. «Toccata og
Fuga», pasjons- og påske-
koraler, m.m. Laksevåg kirkes

Ungdomsgruppe- messing- og
slagverk v/Christer Aadland,
kantor Elizabeth Røttingen. 
Bill. kr. 80,-, barn gratis

■ 9. april, palmesøndag
18.00: Bergen domkirke –
«Vigilia»
Einojuhani Rautavaara (1928-
2016) var den største finske
komponisten i sin tid. Bergen
Domkor fremfører for første
gang på Vestlandet «Vigilia»,
som er et av de store høyde-
punktene i kor-repertoaret.
Mange drar paralleller til
Rachmaninovs verk med
samme navn. Bill. kr. 300/150 

19.30: Johanneskirken –
Pasjonskonsert – 
Donizettis «Requiem» er et
kirkemusikkverk som aldri før
er fremført i Bergen! Hør dette
stemningsfulle og vakre verket
med Bergen Operakor, solister
og Opera Bergens orkester
under ledelse av Anne Rand-
ine Øverby. Bill. kr. 420/320

■ Tirsdag 11. april
12.00: Johanneskirken –
Orgelmeditasjon
Asbjørn Myksvoll

19.00: Birkeland kirke –
«Kveldstoner i den 
stille uke»
En musikalsk liten time med
åpen dør for alle. Lystenning.
Barbro Husdal, sang. Carsten
Dyngeland, orgel/klaver. 

■ Onsdag 12. april
20.00: Storetveit kirke –
Pasjonskonsert «Folke-
toner og blå toner»
Tradisjonell og nyere sang og
musikk som speiler pasjons-

Påskefestprogrammet

16. APRIL: Egil Hovlands «Opp-
standelsesmesse» ble opprinne-
lig skrevet til påskenattsguds-
tjenesten i Uppsala i 1968, og
settes opp årlig i Slettebakken
kirke. KARIKATUR: FINN GRAFF, 1979

1. APRIL OG 2.
APRIL: En storslått
fremførelse av
Mozarts kronings-
messe. Medvirk-
ende er blant
annet 90 kor-
sangere i alder 
fra 10 og oppover.

14. APRIL: Gio-
vanni Pergolesis
gripende tolkning
av 1300-talls-
teksten «Stabat
Mater» («her står
moren»), med ut-
gangspunkt i Jesu
trøstende ord til
sin mor ved korset.

23. APRIL: To av
Bachs Luther-
kantater og ny-
skrevne komposi-
sjoner over Luther-
koraler. Collegium
Vocale Bergen,
Fridalen kirkes
guttekor, orkester
og solister.6 • 2/17 
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tiden og påskeuken. Jørgen
Fagerbekk, sang/gitar/perk.
Pia-Camilla Tømmernes,
saksofoner. Ruth Bakke, or-
gel/keyboards. Bill. kr. 100,- 

■ 13. april, skjærtorsdag
18.00: Fana kirke – 
Skjærtorsdagskonsert
Konsert med Fanasolister Cat-
hrine Snipsøyr, sang. Marita
Lervik, sang. Jan Røshol, or-
gel/flygel. Kollekt. 

18.00: Loddefjord kirke –
Pasjonskonsert
Tradisjonen tro, inviterer
Loddefjord menighet til en 
rolig pasjonskonsert med rom
for ettertanke. Fiolinist Tor
Jaran Apold og organist Arnt
Thyve spiller både kjente og
mindre kjente verk. 

18.00: Mariakirken – 
«Orgelklanger på skjær-
torsdag»
Barokk orgelmusikk med Bachs
«Fadervår og Credo» i sen-
trum. Ved Karstein Askeland. 

18.00: Olsvik kirke – 
Pasjonskonsert
Konsert ved Johann Sebastian
Blum, cello og Rune Johnsen
Klevberg, orgel. Gratis. Kollekt. 

18.30: Søreide kirke –
«Poetisk pasjon»
Lyrikk og musikk med inspira-
sjon av og dedikasjon til
Luther. Asbjørn Snilstveit, or-
gel. Eli-Johanne Rønnekleiv,
opplesing. Improvisasjons-
musikere. 

19.00: Sandvikskirken –
Musikalsk meditasjon.
Laurie Robertson Øgaard,
sang og Jostein Aarvik, orgel
innleder til skjærtorsdagens
nattverdgudstjeneste med en
halvtimes konsert. Etter guds-
tjenesten inviteres alle til
kveldsmåltid. Gratis. Kollekt. 

■ 14. april, langfredag
10.30: Arna kirke – 
Orgelresitasjon
Kantor Olav Arne Steinkopf.
Franck, Bach og Messiaen. 

11.00: Fridalen kirke – 
«Stabat mater»
Pergolesis «Stabat Mater»
settes inn i en liturgisk helhet
med salmer, tekstlesning og
bønn. Ingvill Mjeldheim
Holter, sopran. Åsne Kvamme,
alt. Strykekvartett. Knut
Christian Jansson, orgel. 

13.00: Sælen kirke – 
Langfredagsgudstjeneste
Pasjonsgudstjeneste. Kor-
gruppe fremfører «Improperia
Salvatoris Nostri» med old-
kirkelige langfredagstekster og
musikk av Trond H.F. Kverno. 

18.00: Laksevåg – 
«Musikk til ettertanke»
Tor Jaran Apold, fiolin. Eliza-
beth Røttingen, orgel. Medita-
sjonsstund, musikk av Bach,
Pärt, Rachmaninov, Bakke,
Messiaen, m.fl. Bill. kr 100,-

19.00: Birkeland kirke –
«Korsveien» 
Musikk av J.S.Bach, v/Ottar E.
Arnestad. Tekstlesninger
v/Kjersti Gautestad Norheim.

19.30: Bergen domkirke –
«Membra Jesu Nostri»
Sju Buxtehude-kantater som
gjenspeiler lidelsen og ydmyk-
elsen omkring korsfestelsen.
Buxtehude maler ut vakre
musikalske bilder. Teksten ble
tidligere elsket av pietismen
for sin kraftfulle beskrivelse av
lidelsen, og gjennom dette
enda sterkere glede over opp-
standelsen og Jesu store seier
på korset. Bill. kr. 200/150 

■ 15. april, påskeaften
12.00: Bergen domkirke –
Lamento

Sigurd Melvær Øgaard spiller
meditativ orgelmusikk på
påskeaften, med verker av bl.a.
Vierne, Bach og den lokal
komponisten Eilert Tøsse. 

18.00: Johanneskirken –
Påskemeditasjon 
Vitalis «Chaconne» og verk av
Rheinberger. Åsta Jørgensen,
fiolin. Mariko Takei, orgel. 

■ 16. april, påskedag
11.00: Årstad kirke –
Påskedagsgudstjeneste
Musikk ved Sebastian Haukås,
trompetist ved Forsvarets
Stabsmusikkorps Østlandet. 

12.30: Johanneskirken –
Klokkespillkonsert
Ved Asbjørn Myksvoll. 

19.00: Storetveit kirke –
«Klassiske perler»
Åse Solvi, sopran. Jan Erik
Endresen, baryton. Ljubov
Katerli, piano. Verker av
Shubert, Webber, Puccini,
Händel, Mascagni, Verdi,
Mendelssohn, Fauré og
Haydn. Bill kr. 150/100 

■ 17. april, 2. påskedag
19.00: Sandvikskirken –
Påskesangkveld
Påsketidensvandring i salme-
sang, musikk og bibeltekster.
Hilde A. Hasselberg, sang.
Tore Pettersen, kornett. Kantor
Jostein Aarvik og sokneprest
Sverre Langeland. Kollekt. 

19.30: Slettebakken kirke
– «Oppstandelsesmesse»
av Egil Hovland
Blåserensemble, Slettebakken
Motettkor. 

■ Tirsdag 18. april
19.00: Årstad kirke –
Påskesalmekveld 
Påskesalmekveld med middag.

Vil du synge kjente og kjære
påskesalmer, samt nyte et godt
måltidsfellesskap? Kr 100 for å
delta på middag (påmelding).

■ Lørdag 22. april
19.30: Salhus kirke –
«Landscapes from afar» 
Jūratė Landsbergytė, orgel.
Johannes Hustedt, fløyte.
Musikk av bl.a. Bach, Händel,
Čiurlionis, og improvisert
musikk. Bill. kr. 150/100

■ Søndag 23. april
15.00: Bergen domkirke –
«Giovanni og hans 
samtidige»
Bjergsted Messingensemble
tar oss med til San Marco-
katedralen i Venezia anno
1600. Bill. kr. 150/100. 

18.00: Fridalen kirke –
Lutherfest
To Luther-kantater av J. S.
Bach og nyskrevne komposi-
sjoner over to av Luthers
koraler. Collegium Vocale
Bergen, Fridalen kirkes gutte-
kor, profesjonelt orkester og
solister. Bill. kr. 200/150.

19.00: Fana kirke – 
Prisutdeling ved Sigmund
Skages minnefond
Ved konserten deltar årets
prisvinnere, Fana Kyrkjekor
og Fana Mannskor. 

■ Søndag 30. april
19.00: Olsvik kirke –
Påskekonsert
Festlig musikk for påsketiden.
Sta Sunniva kammerkor, Colla
voce, Anders Hellesund, Brith
Barsnes Bjordal og Rune
Johnsen Klevberg. Bill. kr. 100

Påskefest 2017 
arrangeres med 
støtte fra Bergen 
kommune

Les mer på www.paskefest.no

9. APRIL: Einoju-
hani Rautavaara
(1928-2016) er 
den største finske
komponisten i 
vår tid. For første
gang på Vest-
landet fremføres
Rautavaaras store
acapellaverk
«Vigilia»

9. APRIL: Gaetano
Donizettis «Re-
quiem» fremføres
for første gang i
Bergen! Du kan
høre dette stem-
ningsfulle og vakre
verket med Bergen
Operakor, solister
og Opera Bergens
orkester.

14. APRIL: Dietrich
Buxtehudes «Mem-
bra Jesu Nostri»
består av sju kan-
tater som fokuserer
på hver sin del av
Jesu kropp, naglet
til korset. Verket
gjenspeiler kors-
festelses lidelse og
ydmykelse.
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TEKST OG FOTO: Magne Fonn Hafskor

-J eg har hatt 16 gode år Bergen og  
det blir litt opprivende å flytte,

medgir den nye biskopen i Stavanger
bispedømme. For ekteparet Braut blir
dette en brytningstid. Ivar og konen
Turid Bakke Braut kjøpte nylig nytt 
hus på Nesttun. Hun er pianist, under-
viser på Griegakademiet og Kongshaug 
musikkgymnas, og vil etter planen bli
boende i Bergen. Selv må han for-
berede seg på flytting til oljebyen.

– Som biskop må man bo i bispe-
dømmet, så jeg blir nok i all hovedsak i
Stavanger. Men vi kommer til å treffes
så ofte som mulig, og beholde huset på
Nesttun, sier han.

Kirken er den samme
– 2017 markerer også en brytnings-

tid for Den norske kirken. Hvilke

konsekvenser får det at den nå skal

stå på egne bein, uavhengig av

Staten?

– Jeg tror ikke at det får så stor betyd-
ning. Kirken er den samme. Kanskje vi
får litt større oppmerksomhet på at
kirken er en kirke. Det viktigste er å
fortsatt holde god kontakt mellom folk
og kirke, slik at medlemmene føler til-
hørighet.

– Hvordan blir de økonomiske 

vilkårene?

– Staten gir en rammebevilgning. 
Det blir spennende å se om den rekker.
Vi er avhengige av at politikerne fortsatt
ønsker å ha en landsdekkende kirke.
Det er vanskelig å ha gudstjeneste på
alle steder om en ikke har økonomi til
det. Kirken kan ikke drive slik at det
svarer seg økonomisk. Kirken er et 

trossamfunn, men den er også noe mer.
Som Norges folkekirke har vi oppgaver
som ingen andre trossamfunn kan ha.

Likekjønnet vigsel
Kirken går også inn i den nye tiden med
et omforent vedtak fra Kirkemøtet,
knyttet til likekjønnet vigsel. Prester gis
her frihet til å velge om de vil foreta vig-
sel, samtidig som det understrekes at
begge syn på likekjønnet ekteskap kan
«gis rom og komme til uttrykk i kirkens
liturgiske ordninger, undervisning og
forkynnelse».

– Er dette et vedtak Kirken kan

leve godt med?

– Ja. Jeg har forståelse for at en god
del av kirkens engasjerte medlemmer
synes at det er vanskelig, men det måtte
bli slik. Kirken er demokratisk opp-
bygget, og det var et tydelig flertall som
ønsket den endringen. I stedet for
kampvotering var det da bedre med et
omforent vedtak. Dette kaller jeg å
strekke ut en hånd. Det er ganske god
tillit mellom ulike parter i kirken nå, det
merker jeg godt.

Vektlegger forkynnelsen
Et forbilde i så måte er avtroppende
Stavanger-biskop Erling Pettersen. Han
er opprinnelig bergenser, oppvokst på
Melkeplassen. Braut har opplevd ham
som en tydelig biskop, ikke minst i sosi-
aletiske spørsmål, som har vunnet re-
spekt både blant tilhengere og menings-
motstandere. Selv ønsker han å legge
stor vekt på forkynnelse inn i vår tid. 

– Forkynnelsen skal være relevant på
den måten at mennesker kjenner at det
angår deres liv, samtidig som det evige
budskapet ikke blir uaktuelt, utdyper
han.

– Vår tid har sine utfordringer, men
de to stikkordene er de samme; at Gud
møter oss både som Skaperen og
Frelseren. «For i ham er alle visdomm-
ens og kunnskapens skatter skjult til
stede» (Kol. 2.3) skriver Paulus. Kristus
er Guds hemmelighet. 

Maratonløper og filmnerd
Privat er Ivar Braut kjent som en ivrig
mosjonsløper, med både halvmaraton
og maraton på merittlisten. Han er også
glad i å lese skjønnlitteratur, og trekker
gjerne frem Gaute Heivoll og Edvard
Hoem som to favoritter. Færre er nok
klar over at den nye Stavanger-biskopen
er filmnerd, med hang til mer tungt til-
gjengelige titler. Han synes at Alejandro
G. Iñárritus Oscar-belønnede samtids-
drama Babel (2006) var «tankevekk-
ende og svært godt laget». En annen fa-
voritt er Babettes gjestebud, Karen
Blixen-novellen som ble filmatisert i
1987 av nå avdøde Gabriel Axel.

– Det tok litt tid før jeg knekket koden
og dobbeltbunnene, innrømmer han.

– På en måte er det en historie om
besøk av en flyktning. Første gang jeg
så filmen trodde jeg at det foregikk i
Danmark. Senere har jeg også lest
boken. Den svenske generalens tale er
en fin oppsummering; det med nåden
og sannheten som møter hverandre for
et forsonet blikk på sitt eget liv. 

Gleden i livet
Babettes gjestebud utspiller seg i Berle-
våg i 1870-årene, der den franske mat-
kunstneren Babette har søkt tilflukt
etter oppstanden i Paris. Mange år 
senere vinner hun 10 000 franc på en
gammel loddseddel. Hun bestemmer
seg for å bruke pengene på en utsøkt

– Det viktigste 
er gleden

– Teller vi lyspunkter, ser vi fort at vi har mye å glede oss over, sier Ivar Braut. Når
dette står på trykk er den tidligere soknepresten i Birkeland innviet som biskop i

Stavanger bispedømme. Menighetsbladet tok en prat med ham om det nye embetet,
tiden i Birkeland menighet - og hans interesse for filmer litt utenfor allfarvei.
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middag for den strengt pietistiske men-
igheten.

– En slik streng form for kristendom
stemmer ikke overens med Jesu liv eller
lære. Jesus gledet seg over livet, og kom
med det forløsende til alle. Jeg glemmer
aldri en menighetsrådsformann jeg traff
da prestene i Fana besøkte et venn-
skapsprosti utenfor København. «Det
vigtigste er glæden» sa han. 

Slik er det også for Ivar Braut, som ser
på gleden som noe av det viktigste med
å være i en kirke.

– Livet i seg selv har mye glede med
seg. Teller vi lyspunkter, ser vi fort at vi

har mye å glede oss over. Jeg har sagt i
mange begravelser at den gleden vi
kjenner på i livet fortjener en adressat. 

Birkelands 200 frivillige
Og ja, han har funnet mye å glede seg
over i Birkeland menighet, ikke minst
de over 200 frivillige. 

– Birkeland er en stor og velfunger-
ende menighet. Det har vært en fin opp-
levelse å få være her så lenge, og jeg er
glad for at det er så mange som er med
og tar et tak, alt fra å lage kirkekaffe og
gå med menighetsblad til å være kirke-
vert og sitte i komiteer, utvalg og menig-

hetsråd. Min erfaring er at det å ta en
oppgave er med på å skape tilhørighet.
Da kjenner du på at dette er «mitt». 

– Er det vemodig å forlate menig-

heten?

– Ja, men det er også fornuftig, selv
om jeg ikke hadde regnet med det. Det
har vært en lang prosess fra jeg ble
spurt om å stille til nominasjon i august
og frem til jeg ble utnevnt i desember. 

– Har du noen siste ord til menig-

heten?

– Da vil jeg si: Ta inn Guds ord, og gi
Den hellige ånd materiale å jobbe med.
Se på Jesus, han kommer deg i møte. ●

NY STAVANGER-BISKOP:
– Jeg kommer ikke til å bli den
mest politisk tydelige biskopen,
men når sakene er viktige nok,
så skal jeg nok la min stemme
høre, sier Ivar Braut.

Fakta: 
Ivar Braut
• Ivar Braut er gift med
Turid Bakke Braut. Paret 
har tre voksne barn i al-
deren 30-35, og  er beste-
foreldre til seks barnebarn 
i alderen 0-9 år.

• Han vokste opp i Sand-
nes, var aktiv i Høyland

menighet, og siden i Gand,
der han ble ordinert til
prestetjeneste i 1981. 

• Har tidligere vært prest i
Søndre Skøyen i Oslo, 
kapellan i Fossum på
Stovner i Oslo, lærer i teo-
logiske fag ved Bibelskolen
i Grimstad, kapellan i Ilen
menighet i Trondheim,
sokneprest på Stord og
prost i Sunnhordland.

• Ivar Braut har vært sokne-
prest i Birkeland menighet
siden 2000. Like før jul ble
han utnevnt til ny biskop i
Stavanger Bispedømme. 

• Medlem av Bjørgvin
bispedømmeråd (siden
2011) og av Kirkerådet
(siden 2012).

• I svar på spørsmål fra
Stavanger Bispedømmeråd

beskriver han sitt ståsted i
Den norske kirke som
moderat konservativ, med
en tydelig evangelisk-luth-
ersk kristendomsforstaelse. 

• Han understreker at 
kirkens mangfold må
ivaretas ved at det gis rom
for en redelig uenighets-
kultur der en omtaler hver-
andre i respekt som kristne
søsken. 
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– Som kristne lever vi
hele tiden med tvilens
skygge. Til nærmere du
er lyset, til kortere blir
skyggen.

TEKST OG FOTO: Magne Fonn Hafskor

M enighetsbladet møtte Magne 
Utle  Trond Albert Skjelbred til

en samtale rundt tre sentrale T-ord.
– Du kan ha umiddelbar tillit, men

du kan ikke tro uten å tvile. Som
kristne lever vi hele tiden med tvilen
som troens skygge, sier Magne Utle,
tidligere ungdomsprest i KFUK-KFUM
(1972-1983) og senere prost i Åsane
prosti.

– Til nærmere du er lyset, til kortere
blir skyggen. For meg blir det slik, at 
til mer jeg holder meg til Bibelens 
budskap, til mindre får tvilen makt
over meg. 

En utrolig historie
– Magne Utle er en god formidler

som med enkle midler og ord treffer
hjertene til folk, sier Trond Albert
Skjelbred, profilert kommunikasjons-
rådgiver i NOR PR. 

Han illustrerer dette med en historie
fra en gudstjeneste på Flaktveit skole 
for noen år siden. 

Magne Utle hadde med seg inn en 
fiolinkoffert, og fortalte de fremmøtte
at denne inneholdt noe som ingen
mennesker hadde sett eller tatt på.

– De voksne tenkte at det ikke var
mulig; noen må ha sett det når det ble
lagt oppi. Men han fikk de yngste med

seg, de satt helt fremst på stolen med
store forventningsfulle øyne. «Hvem
tror på det jeg sier?» spurte han så. En
som ikke rakte opp hånden, ble utbedt
svar om hvorfor vedkommende ikke
trodde på det som ble sagt. «Det går
bare ikke an» var svaret. Magne Utle
åpnet så kofferten, og tok ut en hass-
elnøtt og en nøtteknekker. Så knekket
han nøtten, og holdt opp nøttekjernen.
«Denne har aldri noen sett eller tatt
på» sa han.

Å sette ord på undringen
– Dette beviser selvsagt ingenting av
kirkens budskap, men det sier noe om
å stole på det noen sier selv om det
virker helt utrolig. Tro er å stole på, ut-
dyper Utle.

– Jeg har også brukt et annet ek-
sempel med en jordbærplante og en
kurv med jordbær. «Tenk at denne kan

Tro, tvil
og tillit

FORMIDLINGENS KUNST: 
– Dersom du har forberedt deg
godt, slik at du kan det du skal

presentere, kan du også impro-
visere, sier Magne Utle (til høyre).

– Ja, og så er det viktig hva du
ønsker å oppnå med det du vil si,
legger Trond Albert Skjelbred til.
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gi oss dette» sier jeg da. Det jeg for-
midler, må være sant i forhold til det bi-
belske budskapet, men formulert på en
måte som gjør at folk gjerne kan undres
litt. Så kom Trond Albert og ba meg
sette ord på den undringen i en bok.

Han sikter her til Trond Albert Skjel-
breds tredje bokutgivelse, Perspek-
tiver på PR, som kom i fjor høst, der
Magne Utle er en av flere bidragsytere.
Konseptet er litt det samme som i
Skjelbreds forrige bok, Hvordan
lykkes som konsulent? (2013), der han
også hadde samlet bidrag fra folk i en
rekke helt ulike sammenhenger.

– Jeg er inspirert av den japanske
måten å tenke på, der man henter inn-
spill fra ulike mennesker. Fellestrekket
for bidragsyterne, bort sett fra at det
handler om kommunikasjon, er liden-
skap, sier Skjelbred. 

Markusevangeliet som 
scenekunst 
I sitt bidrag til boken skriver Magne
Utle blant annet om da han så Sverre
Tindberg fremføre Markusevangeliet
på på Den Nationale Scene. Denne 
forestillingen gikk sin seiersgang flere
steder i Norge i 1995-1996. Totalt ble
den vist 220 ganger for 75 000 nord-
menn og kvinner, og Tindberg ble til-
delt både Kritikerprisen og Telenors
kulturpris. 

– Alt Tindberg hadde tilgjengelig,
var et lys, et bord, en bibel og en stol.
Med de virkemidlene fremførte han
hele Markusevangeliet. Jeg gikk hjem
fullstendig bergtatt av hans måte å for-
midle på, og drømte om at jeg kunne
gjøre ørlite slik som han gjorde på
scenen. Siden ble jeg inspirert til å
jobbe med både virkemidler, utenat-
læring og fremføring for å kunne være

mer levende til stede i det jeg gjorde. 
– «Den som når frem med et bud-

skap om 15 år, står på scenen med 
et stearinlys i hånden og stoler på at
historien han forteller er god nok i 
seg selv» sa min gamle kollega Tor
Mikkel Wara i 1996, sier Skjelbred.

– Han fikk rett. Det var ganske vi-
sjonært sett, siden dette var på den
tiden Powerpoint kom. 

Ikke all omtale er god omtale 
– Men det kreves vel en tekst som

tåler det?

– Ja, eller topplederens historie må
være god nok. Ingenting er enklere
enn å få spalteplass i avisene, men ikke
all omtale er god omtale. Spør Gerd-
Liv Valla, som fikk 15.000 negative
avisartikler om seg selv på én måned. 

Han viser til saken fra 2007, da
Ingunn Yssen valgte å si opp sin 
stilling som internasjonal sekretær 
i LO fordi hun følte seg mobbet og 
trakassert av den daværende LO-
lederen. Gerd-Liv Valla avviste anklag-
ene under en pressekonferanse samme
dag, og i en skriftlig redegjørelse dagen
etter sa hun at påstandene «ikke
hadde rot i virkeligheten», og kom
med kraftige motangrep.

– Hvilket råd ville du gitt Valla

den gangen?

– Det første måtte være å ikke gå i
den fellen at man beklager andres føl-
elser. Hun snakket heller ikke sant da
hun sa at det ikke hadde rot i virkelig-
heten. Det var i beste fall en unøyaktig
uttalelse, sier Skjelbred.

Ydmyk, lyttende og ærlig
– Vallas styrke og svakhet den gangen
var temperamentet. Men det var først
da hun stilte opp på Skavlan i affekt 

at det bikket over. Hadde saken vært
håndtert annerledes, kunne hun blitt
sittende som LO-leder. 

– Generelt kan jeg si at det tar lang
tid å bygge opp tillit, men svært kort 
tid å rive den ned. Det beste rådet jeg
kunne gitt henne, er det som jeg alltid
fremhever; at man må være ydmyk,
lyttende og ærlig.

– Det er et godt råd, kommenterer
Utle.

– Lyttefunksjonen har vært viktig 
for meg som prest. Ydmykhet er også
viktig. Det er ikke alltid like lett, men
det går litt på det å ha evne til å gå i
seg selv. Når det gjelder det å være
sann og ærlig i det en gjør, så er det
ganske grunnleggende for det aller
meste vi gjør. 

– Jeg sier det gjerne slik at det du
sier skal være sant, men ikke alt som
er sant behøver å sies, sier Utle. 

– Ja. Og er du ærlig, er det også
enklere å huske hva du har sagt, sier
Skjelbred.

– Bruker du kristen etikk i PR-

bransjen?

– For meg er det helt naturlig. NOR
PR rekrutterer mennesker primært
etter verdier og holdninger. Det er det
eneste som vi ikke kan lære dem. ●

• Trond Albert Skjelbreds
tredje bokutgivelse, «Per-
spektiver på PR», har som
mål å gi leseren ny innsikt
utover det som står å lese i
en vanlig introduksjonsbok
til PR-faget. 

• I tillegg til Skjelbreds egne
tekster, inneholder boken
bidrag fra Arne Pran, Per
Høiby, Magne Utle, Per
Arne Dahl, Kathleen Off-
man Mathisen, Therese E.
Sverdrup, Geir Lippestad,
Alexander W. Cappelen,
Espen Gamlund, Einar Øv-
erenget, Kjetil Smørås og

Peggy Simcic Brønn. Dette
er kapasiteter innen filosofi,
teologi, ledelse, juss, forsk-
ning, psykologi og rådgiv-
ning. 

• I boken er det ikke strate-
gier, taktikk eller teknikker
som diskuteres, men over-
ordnede prinsipper, verdier
og holdninger. De ulike bi-
dragsyternes historier
knyttes til det du kan
tenkes å ha lært i mer
teoretiske bøker om PR. 

• Skjelbred er partner og
medeier i NOR PR, der han

arbeider med utvikling og
gjennomføring av kom-
munikasjonsstrategier,
krisehåndtering og medie-
rådgivning. I tillegg har han
20 års erfaring som konsul-
ent fra selskaper som Geel-
muyden Kiese og PwC. 

• Skjelbred er fast gjeste-
skribent i Kapital, og har
tidligere skrevet bøkene
Hvordan lykkes som kon-
sulent? (2013) og Idar Voll-
vik om PR (2009). Han er
vinner av Konsulentprisen
2014, og er siviløkonom fra
Norges Handelshøyskole.

 
IVER PÅ 
PR

TROND ALBERT 

VERDIER OG HOLDNINGER:
Bokens enkle design står i tråd
med budskapet, og er laget av
Endre Berentzen (Anti Inc.).

Perspektiver på PR

  

Et byrå for hele Bergen og omegn      
Døgntelefon 55 13 40 04                        

Vi har lang erfaring og rimeligere priser.          

www.ff-begravelsesbyraa.no 
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Jeg treffer Åse Eriksen på
Radøy Kunstsenter, en
nedlagt skole i Bøvågen.
Der har hun og mannen
holdt til i 15 år med atelier
og utstillinger.

TEKST: Ingunn Bergland

Åse Eriksen er en dame som er  
veldig opptatt av vevefagets hist-

orie. Hun vever på gamlemåten; det vil
si at hun slår inn hver tråd med en
skyttel. Hun har ikke begynt med data-
styrt vev. 

Så har hun også lenge vært inter-
essert i det gamle. Mennesket har jo
vevet i 8000 år! Hun har studert
mange gamle teknikker og bruker det i
sine moderne tekstiler. Stoffbiter
funnet i Osebergskipet har interessert
henne lenge. Nå holder hun på med å
rekonstruere og veve en messehakel
funnet i Røldal stavkirke.

Farger garnet selv
Kirketekstiler er tatt godt vare på siden
de tilhørte et gudshus. Det finnes
stoffer laget i Norge og tekstiler laget i
silke som kommer fra Midtøsten. Det
er lite forskning på dette. Den eneste
måten å skaffe seg kunnskap om ma-
terialer og teknikker er å studere
tråder, farger og veveteknikker. Noen
kirketekstiler har så mye som 60
tråder per centimeter.

Åse er opptatt av samspillet mellom
farger. Hun kunne ha kjøpt ferdig
farget garn, men hun gjør all farging
selv. Derfor kjøper hun bare ufarget
bomull, silke, lin og ull. Plantefarger
gir gode farger, men det er altfor tid-
krevende. Da Åse tok utdanningen sin,
lærte de å bruke fabrikkfremstilte
farger. Hennes arbeider er spesielle, og
det tror jeg skyldes at hun har sine
egne fargeklanger.

Evangelistteppet i Skjold
I ti år satt hun i et utvalg hos Bjørgvin
biskop for å godkjenne nye liturgiske
tekstiler. Så vi er heldige som har fått
våre nye skatter laget av denne kunst-
neren. Åse Eriksen vant konkurransen

En tradisjonstro tek

FUNGERER SOM SKILLEVEGG: Evangelistteppet i Skjold kirke kan skyves til side ved be-
hov, slik at menighetssalen blir en del av kirkerommet. FOTO: KIRKETEKSTILER.COM
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• Veven er et godt bilde på livet. Ren-
ningen er det vi får i form av gener, arv
og miljø. Innslagene er det livet gjør
med oss og de valgene vi tar.

• Når det er blitt et vevd stykke, blir 
alle ulike fordi innslagene blir helt 
unike for hvert menneske. Tenk på
søsken og ulikheter! 

• Anskaffelsen av tekstiler i en kirke 
kan få oss til å reflektere over dybden 
i bildet og nyte skjønnheten i mønster-
et av vakre tråder.

• Også i Bibelen brukes veving og 
tekstiler både i konkret og overført 
betydning. I 2. Mosebok gis det 
instruksjoner om hvordan teltet/
tabernaklet skulle se ut, og i Salme 
139 sies det at «du har vevd meg i 
mors liv» (Sal. 139.6).

• Hos profeten Jesaias bruker kong
Hiskia bildet i overført betydning når
han sier: «Jeg ruller sammen mitt liv
som en vever, fra renningen skjærer 
han meg løs» (Jes. 38.12).

• Martin Lønnebo, tidligere svensk 
biskop, skriver en bok om det kristne
livet som han kaller for «Veven». 

• Mer info: 
kirketekstiler.com 
radoy-kunstsenter.no/aase_eriksen.htm

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

Menighetsbladene søker

Annonseselger
Dette bladet er et samarbeidsprosjekt
mellom sju menigheter i Fana prosti:
Birkeland, Bønes, Fana, Skjold,
Slettebakken, Storetveit og Søreide.

Bladet er todelt. Åtte sider er lokal-
stoff for hver enkelt menighet, de
resterende sidene utgjør fellesdelen,
og er like for alle. Bladene kommer ut
fem ganger årlig. Totalopplaget for
hvert nummer er vel 35 000 eks.

Det er store utgifter forbundet med å
gi ut bladene, og annonseinntekter er
viktig for å sikre driften.

Vi søker derfor en dyktig annonse-
selger som vil arbeide med salg av
annonser til fellesdelen. Honorar er
provisjonsbasert

Kontakt Tove Elin Nygaard, 
to-eli-n@online.no
hvis dette er noe for deg!

ekstilkunstner

om å lage en bispekåpe til Tunsberg
biskop, og har smykket ut kirker lokalt
og ellers i landet, både gamle trekirker
og moderne kirker. 

Det store Evangelistteppet i Skjold
kirke ble levert i 2002. Teppet henger
over en foldedør inn mot menighets-
salen, og kan skyves til side ved behov.
Hennes første oppgave her var å levere
fire messehakler og stolaer. 

En gammel kunst
Idet jeg forlater atelieret, skinner solen
lavt, og det er et vinterlig landskap
med duse farger som møter meg. Jeg
kjenner meg oppløftet etter å ha møtt
et menneske som går så grundig til
verks med alle oppgavene hun tar på

seg. Et av hennes arbeider som gjorde
størst inntrykk på meg på utstillingen
Toner i tråd, heter «Blomstereng». 

Like beriket kjenner jeg meg etter
møtet med Åse. Jeg tenker på en tekst
fra Det gamle testamentet som
handler om innredningen av den
første helligdommen Moses og folket
reiste da de vandret i Sinaiørkenen. 

Der står det: «Moses befalte folket å
gi offergaver til helligdommen:
purpurblått, purpurrødt og karmosin-
rødt stoff, fint lin og geitehår (som de
spant garn av)» og «alle kvinner som
kjente seg drevet og hadde visdom til
det, spant garn av geitehår» (2. Mose-
bok 35, vers 6 og 26). Selve vevingen
var mannsyrke på den tiden. ●

TEKSTILKUNSTNER VED VEVEN: 
Åse Eriksen har klart å leve av sin

kunst helt siden hun var ferdig ut-
dannet på tekstillinjen ved Bergen

Kunsthåndverkskole i 1982 (etter
fem år). Skolen heter i dag Kunst-

høyskolen i Bergen.

Veven som 
bilde på livet
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Advokatfirmaet
Vegard Austgulen AS
• Arv/gaver • Familierett
• Samboeravtaler/testamenter
• Ektepakter • Samlivsbrudd
• Kontrakter • Kjøp/salg

15 prosent rabatt til nye klienter
fra søndre bydel, der jeg vokste
opp! Jeg kan også besøke klienter
hjemme om ønskelig.

Kontoradresse: Sandviksbodene 1H-
Slaktehuset, 5035 Bergen

Telefon: 55 70 63 64 - 924 59 483
E-post: vegard.austgulen@advokathus1.no

www.byadvokaten.net 
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– Vannet smaker mye
bedre, og klærne er mye
renere enn før, sier
Richard Wilson.

TEKST OG FOTO: Kirkens Nødhjelp

13- åringen, som bor i landsbyen 
Ikonda i Tanzania, tar en ny

slurk av  vannet fra landsbyens nye
brønn. Nå er livet enklere, friskere og
morsommere.

Før kunne Wilson bruke mange
timer på å hente vann til familien. Køen
ved brønnen kunne være lang, og for
hvert minutt med venting, ble det ett

minutt mindre med fotballspilling
sammen med vennene. 

Alle må jo ha vann!
For en ung gutt er det hardt å aksept-
ere. Men vann må familien hans ha, og
å skaffe vann er hans ansvar. Og det er
et tungt ansvar, bokstavelig talt. Fire
kanner med vann skal fraktes fra

Fasteaksjonen 2017:

Ja, vi elsker 
dette vannet!

BEDRE HELSE MED RENT
VANN: Wilson og resten av
landsbyen hans fikk i fjor en

ny brønn, og mange forteller
at de raskt merket at helsen

ble bedre. Barna fikk mer tid
til å gå på skolen, og de

voksne fikk mer overskudd til
å skaffe inntekter. 
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VI TRENGER 
FRIVILLIGE. 

Har du tid til å bry deg og lyst til å utvikle deg? 
ig besvarer vi omkring 200 000 henvendelser på telefon 
og internett, likevel er det en av tre som ikke får svar.

Les mer og meld din interesse på 
kirkens-sos.no 

Å snakke med folk om livet gir mening.

VI TRENGER 
FRIVILLIGE. 

Har du tid til å bry deg og lyst til å utvikle deg? 
Årlig besvarer vi omkring 200 000 henvendelser på telefon 

og internett, likevel er det en av tre som ikke får svar.

Les mer og meld din interesse på 
kirkens-sos.no 

Å snakke med folk om livet gir mening.

brønnen og hjem, og når kannene er
fulle er vekten på 80 kilo. Den gode ny-
heten er at det nylig har skjedd endr-
inger i Ikonda. I landsbyen har flere
brønnbyggere fått opplæring, og en ny
brønn er på plass. Den har gjort køen
ved brønnen kortere og vannet renere.
Sykdommer som diaré og urinveisin-
feksjon er det også mye mindre av.

– Før kunne det gjøre vondt å tisse,
og jeg hadde mye vondt i magen. Men
nå er det mye bedre. I framtiden håper
jeg at vanntilgangen vil bli enda bedre,
og at folk sin helse også blir bedre, sier
Wilson, som nå også har bedre tid og
helse til å spille fotball - slik 13 år gamle
gutter skal gjøre.

Bedre helse
Mange forteller det samme som
Richard; at de raskt merket at helsen
ble bedre. Barna fikk mer tid til å gå på
skolen, og de voksne fikk mer over-
skudd til å skaffe inntekter. Et helt sam-
funn fungerer langt bedre når rent vann
er tilgjengelig.

Dette vet verdens politikere. Derfor
har FN satt opp rent vann til alle som 
et av sine nye bærekraftsmål. Norge
har forpliktet seg til å bidra til at disse
målene blir nådd, og det er derfor 
Kirkens Nødhjelp i forbindelse med
Fasteaksjonen etterlyser en plan fra 
regjeringen. Hvordan skal Norge sikre
rent vann til alle i 2030? 

Vi kan klare å gjøre mye på de 13 
årene fram til 2030, men vi har også
klart å gjøre mye på årene som ligger
bak oss. 

Den 50. fasteaksjonen
Det er i år 50. gangen at menigheter
over hele landet samler inn penger til
Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon. Rent
vann og tilgang på mat er en rett alle
mennesker har, og Kirkens Nødhjelp
kan aldri få gitt nok takk til de som 
har støttet aksjonen trofast gjennom 
50 år.

2017 er også året der lutherske kirker
verden over markerer at det er 500 år
siden Martin Luther hang opp tesene i

Wittenberg. Kirkens Nødhjelps faste-
aksjon står sentralt i den norske 500
års-markeringen, og målet er å vise 
diakoni i praksis ved å gå med bøsser
den 2. - 4. april.

– Vi kan ikke alle bare reise til Witten-
berg for å feire. Vi må sette oss ned og
se på alt vi har oppnådd disse 500 år-
ene. Vi kan ikke bare be om penger, og
si halleluja og amen. Vi må se på hva vi
kan gjøre for samfunnet vårt, sier Em-
manuel Makala, som er biskop i den
lutherske kirken i området der Wilson
bor.

Du kan bidra
50-årsjubilanten Fasteaksjonen er den
stødige pålen i Kirkens Nødhjelps dag-
lige arbeid. For å klare å hjelpe flest
mulig også de neste 50 årene trenger
Kirkens Nødhjelp drahjelp fra trofaste
bidragsytere. Du kan bidra til at
Fasteaksjonen blir en suksess, enten
ved å stille som bøssebærer, eller ved å
gi penger i bøssa. Det har aldri vært
enklere å bli en brønnbygger! ●

• Det begynte med lilla,
sammenleggbare papp-
bøsser til hjemmebruk. 
I år er det 50. gang norske
menigheter arrangerer
fasteaksjon og 30 år siden
konfirmantene ble involvert 
i dør-til-dør-aksjonen.

• Nå jobbes det mot den
aller største fasteaksjonen i

historien, der også andre
kirkesamfunn, organisasjoner
og foreninger inviteres med
– slik at alle husstander får
besøk av en med lilla bøsse.

• Fasteaksjonen går av stab-
elen 2. - 4. april. Midlene
som samles inn, går til Kirk-
ens Nødhjelps arbeid over
hele verden, slik det pleier. 

• Årets tema er «rent vann», 
noe som vi tar som en selv-
følge i Norge, men som 
ikke er alle forunt. Verdens-
samfunnets mål er å sikre 
alle rent vann innen 2030.

• Dette er en del av FNs
bærekraftsmål, og dette 
skal Kirkens Nødhjelp 
være med på.

Gavekonto:
1594 22 87493 

Mer informasjon:
www.fasteaksjonen.no 

Et felleskirkelig løft
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AVD. BERGEN
Teatergt. 20
5010 Bergen
Tlf: 55 21 44 50

- vi utfører alt det praktiske eller tilrettelegger 
for pårørende som ønsker å gjøre noe selv

AVD. BERGEN VEST
2.etg på Shellstasjonen
Sartor, 5353 Straume 
Tlf: 55 21 44 50

www.bergenogomegn.no

 Knut Helge Espen  Tom Heine
 Polden Polden Wilson Polden

nde som ønskereørreårrøpforr 
ak alt det prraerr tførre- vi u  

    
    

e noe selv å gjørrenskerr 
eleggerttteetilrrektiske ellerr  

    
    

Tlf: 55 21 44 50

genogomegn.nowww.ber

, 53Sartorr,
2.etg på Shellstasjonen
AVD. BERGEN VEST

Tlf: 55 21 44 50
gen5010 Ber

eatergt. 20T
AVD. BERGEN

PoldenPolden
Espen HelgeKnut 

 

    
    

Tlf: 55 21 44 50

genogomegn.no

, 5353 Straume 
2.etg på Shellstasjonen
AVD. BERGEN VEST

PoldenilsonW
HeineomT

Tlf 55 13 15 00
www.dbeg.no

Begravelsesbyråkjeden Jølstad

Fyllingsdalen Døgnvakt 55 15 40 90
Åsane Døgnvakt 55 25 31 00

TILLITEN TIL OSS VIL BLI GODT IVARETATTwww.abbedissen.no Tekst og foto: 
Knut Corneliussen

Kypros. En klar blå 
himmel hvelver seg

over Middelhavet. Solen
strør sølv over de små
krusningene, og rop fra
mange lykkelige barn lyder
over det varme vannet. 
To modige ungdommer
henger under en fall-
skjerm, som blir trukket 
av en båt. Hjemmefra
hører vi om snø og kaos.
Freden senker seg over 
oss, det er godt å leve.

Men, ikke langt bak hori-
sonten ligger Syria. Den
milde vinden er den sam-
me, og Middelhavet er det
samme. Men her råder
uhyggen og frykten. Med
våpen i hånd kjempes det
for å vinne makt over an-
dre landsmenn - og barn.
Alle parter mener å ha 
Gud på sin side, men Gud
har funnet sin plass hos de
utallige redde barna og
kvinnene.

Litt lenger ute i Middel-
havet er hundre fortvilte
mennesker stuet tett

sammen i en gummiflåte
som er beregnet på kanskje
20 personer. Vannet stiger
inne i flåten, og de ber 
om at de blir funnet før 
det er for sent. Noen har
kommet seg til Italia. Det
uhyggelige minnet om en
to år gammel gutt som
skvulper i strandkanten 
er ikke så lett å fjerne fra
hukommelsen.

Vi vet vi har lov til å 
glede oss over å ha det
godt, men samtidig er det
noe inni oss som gnager.
Kan vi gjøre noe? Vi kan
be, men det føles så util-
strekkelig. Vi kan støtte
Kirkens Nødhjelp og andre
organisasjoner, men det
føles som en dråpe i havet. 

Jeg skulle gjerne sluttet
med noen oppmuntrende
ord, men hjelpeløsheten 
er for stor. Likevel er det
bedre å gi til organisasjon-
ene som gir støtte til de
som rammes. 

Kanskje det vi yter kan

hjelpe ett menneske

eller én liten familie

midt i fortvilelsen. ●

Bak horisonten
Vi vet vi har lov til å glede 
oss over å ha det godt, men
samtidig er det noe inni oss
som gnager. Kan vi gjøre
noe?

LIKE BAK HORISONTEN LIGGER SYRIA: Den milde vinden er
den samme, og Middelhavet er det samme. Men mens
freden senker seg over feriegjestene på Kypros, råder
uhyggen og frykten like bak horisonten.
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Birkeland, 29. april kl 11.00 
Vilde Sofie Bakketun
Ulrik Schaathun Berge
Andrine Grimstad Bolstad
Eirik Bjørge Christensen
Ingid Margrethe Eeg Nielsen
Håkon Gjerde
Jessica Midtun Hatland
Storm Sebastian Husebø
Samuel Jøssang
Emilie Lillestøl
Adrian Færevaag Rekdal
Thor Normann Selvik
Signe Sommerfelt
Mikael Filip Anthun Sundquist
Ivar Dyngeland Vik
Camilla Kaalaas Østvik

Birkeland, 29. april kl 13.00
Kristine Algrøy
Oscar Schei Angell
Herman Hatlestad Egeland
Jacob Marcus F. Eriksson
Ludvig Helberg Gjerde
Tora Hovland
Henrik Palmstrøm Lohmann
Johanne Kleivenes Sand
Mathilde Schütz Pettersen
Tord Gjengstø Stavenes
Tuva Stendalen
William Lars Storebø
Thomas Sørland
Alexandra Tangerås Thompson
Henrik Nortveit Voll
Alexandra Edine R. Yndestad

Birkeland, 30. april kl 11.00 
Kristin Turøy Aas
Halvard Sæle Bjørlykke
Martin Liset Hallseth
Eirin Anett Helsengreen
Isak Roa Langenes
Birk Bell Lysaker
Edvard Johannes McHugh
Victor Moe Ranzinger
Noah Emil Risnes
Sunniva Skeie Eidsaa
Kristina Taule

Sædalen, 30. april kl 11.00 
Oskar Johan Havmøller
Julian Andres Karlsen
Judith Nakling
Mathias Norheim

Birkeland, 30. april kl 13.00 
Magnus Boge Christensen
Stine Lise Johannessen
Henrik René Tvedt Larsen
Sander Knudsen Lerøy
Vemund Lien
Markus Mäkinen
Emilia Oksnes
Silje Toftevåg Olsen
Merethe Pedersen Høyvik
Kristian Aakre Rolland
Benedicte Keltie Sætersdal
Robin Sætran
Silja Sætran
Philippa Emilie Berg Ullestad
Jacob Fosse Waagsbø

Birkeland, 6. mai kl 11.00
Steffen Amundsen
Ole-Jørgen Kapila Roth Bosåen
Andreas Brakstad
Hendrik Woie Flølo
Oline Anspach Klippen
Kim Andre B. Kobbeltvedt
Jakob Lanesskog
Caroline Larsen
Madeleine Løvås
Christine Hestness Matthiessen
Lars Christian Moldestad
Tobias Natadal
Julie Jørgensen Nilssen
Henriette Hoff Skavøy
Alde Gjerstad Tjelflaat
Tage Sæthre Tverberg

Birkeland, 6. mai kl 13.00
Ingerid Bentsen
Victoria Grongstad Bjørge
Nathalie Lilleskare Bruås
Kristian Andreas E. Buvik
Emil Jørgensen Gullaksen
Joakim Haugland Rasmussen

Ida Sofie Kaland
Thomas Kjelstrup Olsen
Siri Louise Lien
Emma Hestad Riise
Tine Xian Skauge
Andreas Skogly
Henrik Thunestvedt
Carl Ludvig (Ludde) Troedsson
Tomine Aalen Vindheim
Tiril Wanvik
Kristin Øvreås

Birkeland, 7. mai kl 11.00 
Jonatan Kifle Assefa Aalen
Ayne Kifle Assefa Aalen
Erlend Abelvik
Yngve Abelvik
Håvard Nybø
Alan Perez Lewandowska
Lukas Fernando Skrede Pontes
Håvard Sæthre
Oddny Osk Vilhjalmsdottir
Vilhjalmur Arnar Vilhjalmsson
Liv Csilla Utvik Wallace
Sandra Frotjold Øien

Birkeland, 7. mai kl 13.00 
Per Bucher Johannessen
Dennis David
Marcus Bøhm Garnes
Bjarte Bondevik Høvding
James Oliver Evensen Knudson
Helene Løvfall
Ingrid Nordhus
William Einride C. Norgrenn
Christina Johnsen Paulsen
Tor Gabriel H. Saggau-Holm
Sean Christer Samdal
Alice Sivertsen
Thea Malene Stenseth Sætre

Birkeland, 13. mai kl 11.00 
Mia Andersen
Magnus Eikeland
Pål Kristian Galtung Døsvig
Ole-Andreas Dolen Heie
Ida Marie Bruvik Kvandal
Andrea Høvik Laxdal

Jonas Lefdal
Henriette Eggen Mjøs
Nora Sofie Songstad Nilsson
Maja Olsen Pedersen
Didrik Mørner Slethaug
Andreas Schilbred Solberg
Lina Osnes Solheimsnes
Tatiana Isabell Stuberg
Aurora Yuye Søfteland
Nora Hutler Taverne
Christiane Victoria M.N. Waage

Birkeland, 13. mai kl 13.00
Maria Sunniva Alsaker
Bettina Børve
Oskar Barstad Eide
Joachim Grundtvig Foss
Marthe Haugland
Ådne Nesje Hernes
Ibeline Skalle Tyborg Leversen
Tuva Lilletvedt
Erik Mæle
Kristin Ingebrethsen Nielsen
Kaia Rau Hansen
Robin Cools Storheim
Henrik Norstrand Torgersen
Jacob Smørås Tuft
Henriette Hilt Vagstad
Emilie Henanger Vassnes
Morten Østhus

Birkeland, 14. mai kl 11.00 
Klàra Marie Husdal Dyngeland
Sara Bryner Foldnes
Madelen Standal Hatlestad
Thalene Smaadal Hitland
Emma-Regine K. Johnsen
Nils Anders Dysvik Kjærefjord
Henrik Waale Leivestad
Elias Molden
Vilde Alfstad Olsen
William Greve Olsvik
Cecilie Birkeland Sandven
Eirik Bratland Smith-Strøm
Kristoffer Grimstad Solberg
Sondre Olaus Solås
Live Sælensminde
Christine Solvang Sætersdal

Nå skal du snart konfirmeres. 

Når du i kirken, fremme ved alter-
ringen 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 mulig-
heten 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 konfirma-

sjonsdagen og fremtiden din!

Varm hilsen alle oss i Birkeland,

ved kateket Ingunn ●

Kjære konfirmant!
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Uke 13: Bibeltimen 28/3. Andaktene
og sangstundene på sykehjemmene i
menigheten. Påskeskatten for 7-åringer
og «Palmen» m/barnekoret 2/4 i
Birkeland.

Uke 14: Inngåtte ekteskap i Birke-
land. Kirketjenerne våre og alle de
møter i sin tjeneste. Kirkens Nødhjelp
og deres arbeid, fasteaksjonen 4/4.
Skolegudstjenestene før påske.

Uke 15: Påskegudstjenestene og -
arrangementer i menigheten og byen
vår. At vi skal forstå mer av hva Jesus
har gjort for oss. At Gud bevarer folk
fra ulykker i påskefjellet.

Uke 16: Friluftsgudstjenesten i
Sædalen 2. påskedag. For menighets-
arbeidet og planene for kirkebygg i
Sædalen. Alle prestene våre.

Uke 17: Konfirmasjonsgudstjenestene
denne helgen og de nærmeste ukene.
Konfirmantene og familiene deres. 
Bibeltimen 25/4 og bibelgruppene i
menigheten.

Uke 18: Klubben «Optimisten» for
utviklingshemmete, lederne og guds-
tjenesten med klubben den 3/5 i 

Øvsttun kapell. At flere skal få kjenne
tilhørighet i menigheten.

Uke 19: At alle tilflyttere kan finne en
plass i menighetene våre. For fred og
forsoning i hjem, land og i verden.

Uke 20: Landet vårt og grunnlovs-
dagen vår. For alle som opplever krig
og uro i sine land. Alle som opplever
tunge dager pga sykdom, sorg og/eller
brutte forhold.

Uke 21: Nabokaféen, og for alle gode
medarbeidere i diakoniarbeidet og i
menighetsarbeidet ellers. Frilufts-
gudstjenesten på Kirkebirkeland 28/5
og trosopplæringstiltaket for 10-åringer.

Uke 22: Menighetsweekenden både
for Sædalen og Birkeland. Musikkar-
beidet i menighetene våre og kantor-
ene. 

Uke 23: Speiderarbeidet i Sædalen 
og Birkeland. Sommeravslutning i
Birkeland 11. juni, og Camp Sædalen
10. - 11. juni.

«Hjelp meg i stillhet å få hvile i ditt
nærvær, hva som enn skjer rundt
meg.» HENTET FRA AREOPAGOS
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Vi takker
og ber
Kjære forbedere! «For dere 
har en Far som vet hva dere
trenger, før dere ber ham 
om det.» MATT. 6,8

GRAVSTEIN
Alle utførelser- fra
grov til helpolert.
Rikholdig utstilling

under tak.
Navnetilføyelser 
og oppussing.

Katalog på eikner.no
Mandag og fredag 7-15
Tirs,ons og torsdag 7-18

Lørdag 10-14

Ulsmågv. 27, Nesttun 55987000

Som besøker får du en fast person du
besøker jevnlig etter

avtale, og det kan
innebære å gå
tur, bare prate
sammen, følge
til lege, guds-

tjeneste eller
liknende. 

Det vanlige er 1-2 timer annenhver
uke. Du får mulighet for kurs og påfyll i
tjenesten, og oppfølging av diakonen
som er besøksleder. ●

Kontakt diakon Linda Bårdsen for en
uforpliktende samtale:
Telefon: 55 36 22 85 
E-post: lb878@kirken.no 

Trosopplæringen i
Birkeland våren 2017

0 – 18 Sammen om skatten:

Vi ønsker å formidle Guds kjærlig-
het i Jesus Kristus, slik at våre barn
og unge erfarer at de lever under
Guds himmel og midt i Guds hjerte.

0 – 5 år:

• Sammen om en nyfødt skatt: 
Dåpsmøte og dåpssamtale før
dåp, 0-1 år.

• Sangskatten: Babysang i kirken,
0-1 år: 22. mars, 5. og 19. april, 
3. og 24. mai.

• Jeg - en skatt : Utdeling av kirke-
bok, 4 år: 18. juni

5 – 10 år:

• Kirkeskatten Gammel kirkeveg, 
8 og 9 år: 28. mai

• Sammen om Bibelens skatter: 
Camp Sædalen, 10 år: 10. - 11. juni.

11 – 15 år:

• Bønneskatten: pilgrimsvandring, 
12 år: 12. juni

• Ung skatt: Markerer starten på 
ungdomsskolen, 13 år: 9. juni

• Skattekartet: Info til nye konfir-
manter, 14 år: 8 juni - Skatten og 
perlene: Konfirmasjonstid, 15 år.

• Trosskatten: Lederkurs 15 år.

Er besøkstjenesten 

noe for deg?
I Birkeland menighet trenger vi flere besøksvenner. 
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Gudstjenester søndager kl. 11. Se side 16.

Kirkeskyss: Velkommen til kirke! Takk for at
du er med og skaper fellesskapet i menig-
heten. Ønsker du kirkeskyss, ring diakon
Linda Bårdsen på 55 36 22 85/483 02 448
senest fredag – vi har som regel skyss til alle
gudstjenester utenom skolens ferier.

Gå ikke glipp av
• Åpen kirke hver fredag fra kl. 15-17
• 2. april kl. 11: Gudstjeneste med prosjektet

«Palmen» - et musikkdrama av Carsten 
Dyngeland, med Birkeland Barnekor, 
7-åringer i menigheten og diverse andre 
medvirkende. Se også side 3. 

• Stort påskeprogram – se egen omtale
• 23. april kl. 17 og 1930: Bobla ten sings vår-

konserter på menighetshuset. Kafe.

Mer informasjon om arrangementene:
www.birkelandmenighet.no

Voksen i Birkeland 

Bibeltimer: På menighetshuset vanligvis siste
tirsdag i måneden kl. 19.30. Enkel servering
og samtale. Bibeltimer denne våren med
hovedtema fra Romerbrevet: 28/3 og 25/4

Diakoni: Torsdager kl 12 - 13 utenom skolens
ferier finner du diakonen på Baker Brun. Du
er hjertelig velkommen til å slå deg ned for
en prat om løst og fast. Ønsker du sjelesorg-
samtale, kan vi gjøre en egen avtale om det.

Nabokafé: Hver tirsdag kl. 12 - 14 på 
menighetshuset for alle, med suppe og 
rimelig mat.

Undringsstund: Annenhver tirsdag ifbm. 
Nabokaféen inviterer vi til undring og sam-
tale kl.13 på menighetshuset. Kombiner
gjerne med en tur på Nabokaféen først 
(4/4, 18/4, 2/5, 16/5, 30/5 og 13/6)

Klubben Optimisten: En klubb tilrettelagt 
for utviklingshemmede. Vi holder til på Nest-
tun bedehus (når ikke annet er oppgitt) hver
første onsdag i måneden fra kl. 18-18.45. 
Pris kr 50/100 (sommerfesten og julefesten)
(5/4 i Kloppedalen bofelleskap, 3/5 (Øvsttun
kapell) og 7/6)

Birkeland kantori: Hver onsdag fra kl. 19.30-
21.30 for deg som har sangglede og som kan
tenke deg å være mer med i gudstjenesten. 

Barn i Birkeland

0-18 Sammen om Skatten er tittelen på Tros-
opplæringsplanen. I vår inviteres følgende
alderstrinn:
• 7 år: påskeskatten 2/4
• 8 år: kirkeskatten 28/5
• 13 år: ung skatt på nattkafe 9/6
• 10: camp Sædalen 10-11/6
• 12 år: bønneskatten (juni)
• 4 år: kirkebok 18/6
• 14 og 15 år: konfirmasjonstid/lederkurs

Babysang annenhver onsdag kl. 10.30-12 i
kirken: 5/4, 19/4, 3/5 og 24/5

Søndagsskole: Når det ikke er skoleferie eller
familiegudstjeneste. 

Barnekor: Vi har startet nytt barnekor som

øver i kirken hver onsdag fra kl. 17-18. For
barn fra 1-6 klasse. 

Fredagstaco: På menighetshuset kl. 17-19:
21/4 og 19/5

Tweensklubb: Onsdager på menighetshuset
kl. 18-19.30: 5/4, 3/5 og 7/6 

Ung i Birkeland 

• Nattkafé for ungdom: Annenhver fredag
kl. 19.30-23 på menighetshuset.
For 7-8 klasse: fram til 21.00: (31/3, 21/4, 5/5,
19/5 og 9/6) 

Bobla Ten Sing: Torsdager kl. 19-21 på 
menighetshuset. Eget band, dans og lek. 

KRIK Nesttun: Annenhver fredag kl. 18-20 i
gymsalen på Midtun skole: Bli kjent med
Jesus og andre kule folk. Motsatte uker fra
nattkafe

Birkeland KFUK speidere: sjekk ut nett-
siden deres for informasjon om gruppene:
www.kmspeider.no/no/Kretser_og_
grupper/Birkeland/ 

Få full oversikt 
over alle aktiviteter på 
birkelandmenighet.no

Sjekk også gjerne 
ut: facebook.com/
birkelandmenighet

Ta gjerne direkte kontakt 
med ansatte. Hvis de ikke er 
til stede er det mulig å legge
igjen beskjed. 

Besøksadresse: 
Hardangerveien 5 B, Nesttun

Menighetshuset, 
Øvsttunveien 29
Bestilling av lokaler: 55 36 22 80
leie.birkeland@kirken.no

Dåp, vielse og begravelse:
Kirketorget 55 59 32 10
kirketorget@kirken.no

Fungerende sokneprest:
Kjersti G. Norheim: 55 36 22 92
kn223@kirken.no

Kapellan:
Leidulf Øy: 55 36 22 84
lo344@kirken.no

Seniorprest:
Rune Joar Kysnes: 55 36 22 83
rk485@kirken.no

Kateketer: 
Ingunn Myklebust: 55 36 22 87
im658@kirken.no
Carina Ø. Søfteland: 55 36 22 88
cs467@kirken.no

Administrasjonsleder: 
Eli Heggdal: 55 36 22 81
eh462@kirken.no

Diakon:
Linda Bårdsen: 55 36 22 85
lb878@kirken.no

Tweens- og ungdomsarbeider
Amund N. Hosøy
ah487@kirken.no

Ungdomsarbeid:
Andreas Weltzien
aw792@kirken.no

Menighetspedagog Sædalen: 
Sigrid Trætteberg Fahlvik: 
55 36 22 91 - st879@kirken.no

Kantorer:
Carsten Dyngeland
cd275@kirken.no
Ottar Arnestad: 55 36 22 86
oa534@kirken.no

Kirketjener:
Barbro Husdal: 55 36 22 89
ah337@kirken.no

Frivillighetskoordinator/
administrasjonskonsulent
Hilde Karin Wolter: 55 36 22 90
hw678@kirken.no

Menighetsrådsleder:
Marit Serine Robbestad Skeie
55 36 22 81 (menighetskontoret)

Birkeland I. KFUK-speidere:
Lise Strøm Nilssen: 97 63 63 32

KRIK- Nesttun
nesttun.krik.no
Facebook>KRIK Nesttun

1.Øvsttun speidergruppe NSF:
Cecilie Hanseth - 
cecilie.o.hanseth@gmail.com

Birkeland Y’s Men’s Club 
Helge Strøm Nilssen
hestni@gmail.com
55 10 11 54 - 414 07 774

Nesttun mannsforening for NMS
Stein Wivestad: 55 13 46 44

Gave til menigheten?
Kontonummer: 1644.32.89430

Spørsmål om gravstell?
55 59 39 00 
gravstell@akasia.no

Motta epost-nyheter fra Birkeland: 
mailman.uib.no/listinfo/birkeland 

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

Hva skjer i Birkeland menighet fremover 

✃
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Døpte
Amanda Andal Eikesdal
Rahel Hilleren
Josefine Pedersen Ougendal
Ulrik Gunnestad Hermansen
Marius Johan Espedal Matre
Selma Eikeland Bjørkelo
Jonah Alexander Fosse 
Arnesen
Oliver Garvik
Victor Nathaniel Garman
Elida Rui
Madeleine Bruksjord 
Aadland
Oscar Bruaas Tørfoss
Ethilia Franck Sørfonden
Hennie Louise Halsøy
Mathilde Berdal 
Bergsrønning
Aurora Daltveit Skauby
Victor Lossius
Sarah Victoria Aldaz Olsen

Begravelser
Turi Berg
Harald Magne Wiik
Leif Hauge
Aslaug Dyngeland
Per Bøe
Monrad Arnt Heldal
Gerd Olaug Nybø
Nils Severin Tøsdal
Knut Vatle
Aslaug Engen
Margot Hoseth Saltvold
Ebba Sannes
Kari Anne Vie
Halvor Johan Ulsmåg

Gudstjenester,
Birkeland og
Sædalen
Søndag 2. april
Birkeland kirke kl 11.00: 
Gudstjeneste. Joh 11,45-53.
Nattverd. Ved Rune Joar 
Kysnes. Offer: Menighetens
musikkarbeid.

Sædalen skole kl 11.00: 
Gudstjeneste. Joh 11,45-53.
Dåp. Nattverd. Ved Leidulf Øy. 

Birkeland kirke kl 13.00:
Gudstjeneste med dåp. Joh
11,45-53 . Dåp. Ved Rune Joar
Kysnes. Offer: Det Norske 
Misjonsselskap - menighets-
planting i Estland.

Tirsdag 4. april
Birkeland kirke kl 19.00:
Gudstjeneste og  Kirkens 
Nødhjelps Fasteaksjon. Joh
11,45-53. Ved Kjersti Gaute-
stad Norheim og Leidulf Øy.
Kirkekaffe.

Søndag 9. april, palmesøndag
Birkeland kirke kl 11.00: 
Gudstjeneste Joh 12,12-24.
Dåp. Nattverd. Ved Leidulf Øy.
Offer: Kirkelig dialogsenter.

Torsdag 13. april, 
skjærtorsdag
Birkeland kirke kl 11.00: 
Gudstjeneste. Matt 26,17-30.
Nattverd. Ved Kjersti Gaute-
stad Norheim. Offer: Menig-
hetens arbeid. 

Fredag 14. april, langfredag
Birkeland kirke kl 11.00:
Pasjonsgudstjeneste. 
Joh 18,1-19,42. Ved Kjersti
Gautestad Norheim.

Birkeland kirke kl 12.30: 
Korsvandring for barn. 
Joh 18,1-19,42. Ved Kjersti
Gautestad Norheim. 

Søndag 16. april, påskedag 
Birkeland kirke kl 11.00: 
Gudstjeneste. Luk 24,1-9. 
Dåp. Nattverd. Ved Rune Joar 
Kysnes. Offer: Det Norske 
Misjonsselskap. 

Mandag 17. april, 2. påskedag
12.00: Friluftsgudstjeneste.
Luk 24,13-35. Ved Leidulf Øy. 

Lørdag 22. april 
Birkeland kirke kl 11.00: 
Gudstjeneste med dåp. Luk
24,1-9. Dåp. Offer: Menig-
hetens barne- og ungdoms-
arbeid. 

Søndag 23. april 
Birkeland kirke kl 11.00: 
Gudstjeneste Joh 21,1-14. 
Dåp. Nattverd. Offer: NLA
Høgskolen. 

Lørdag 29. april 
Birkeland kirke 
kl 11.00 og kl 13.00: 
Konfirmasjonsgudstjenester.
Joh 21,1-14. Ved Kjersti 
Gautestad Norheim. Offer:
Menighetens barne- og ung-
domsarbeid. 

Søndag 30. april 
Sædalen skole kl 11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste.
Joh 10,11-18. Ved Leidulf Øy. 
Birkeland kirke kl 11.00: 
Konfirmasjonsgudstjeneste.
Joh 10,11-18. Ved Kjersti
Gautestad Norheim. Offer:
Menighetens diakonale arbeid. 

Birkeland kirke kl 13.00: 
Konfirmasjonsgudstjeneste. 
Joh 10,11-18. Ved Kjersti
Gautestad Norheim. Offer:
Menighetens diakonale arbeid. 

Ondag 3. mai 
Øvsttun kapell kl 19.00:
Gudstjeneste ved Klubben
«Optimisten». Joh 10,11-18.
Nattverd. Ved Rune Joar 
Kysnes. 

Lørdag 6. mai 
Birkeland kirke 
kl 11.00 og kl 13.00
Konfirmasjonsgudstjenester.
Joh 10,11-18. Ved Leidulf Øy.
Offer: Menighetens barne- 
og ungdomsarbeid. 

Søndag 7. mai 
Sædalen skole kl 11.00: 
Gudstjeneste. Joh 16,16-22.
Dåp. Nattverd. Ved Rune Joar
Kysnes. 

Birkeland kirke 
kl 11.00 og kl 13.00
Konfirmasjonsgudstjenester. 
Joh 16,16-22. Ved Leidulf Øy.
Offer: Menighetens musikk-
arbeid. 

Lørdag 13. mai 
Birkeland kirke kl 11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste.
Joh 16,16-22. Ved Kjersti
Gautestad Norheim. Offer:
Menighetens barne- og 
ungdomsarbeid. 

Birkeland kirke kl 13.00: 
Konfirmasjonsgudstjeneste. 
Joh 16,16-22 Kjersti Gautestad
Norheim. Offer: Menighetens
barne- og ungdomsarbeid. 

Søndag 14. mai 
Birkeland kirke kl 11.00: 
Konfirmasjonsgudstjeneste. 
Joh 15,1-8. Ved Kjersti Gaute-
stad Norheim. Offer: Menig-
hetens barne- og ungdoms-
arbeid. 

Søndag 21. mai 
Birkeland kirke kl 11.00: 
Gudstjeneste. Luk 18,1-8.
Nattverd. Ved Rune Joar 
Kysnes. Offer: Det Norske 
Misjonsselskap - menighets-
planting i Estland. 

Sædalen skole kl 11.00: 
Gudstjeneste. Luk 18,1-8. 
Dåp. Nattverd. Ved Leidulf Øy.

Torsdag 25. mai, 
Kristi himmelfartsdag
Birkeland kirke kl 11.00: 
Gudstjeneste. Mark 16,19-20.
Dåp. Nattverd.Ved Kjersti
Gautestad Norheim

Birkeland kirke kl 13.00: 
Gudstjeneste. Mark 16,19-20
Dåp. Offer: Menighetens
barne- og ungdomsarbeid. Ved
Kjersti Gautestad Norheim.

Søndag 28. mai
Friluftsgudstjeneste kl 12.00:
Joh 15,26-27. Offer: Kirkens
Bymisjon. Kirkekaffe. Ved
Bård Eirik Hallesby Norheim.

Søndag 4. juni, pinsedag 
Birkeland kirke kl 11.00: 
Gudstjeneste Joh 20,19-23.
Dåp. Nattverd. Ved Margrethe
H. Askeland. Offer: Acta.

Søndag 11. juni
Sædalen skole kl 11.00: 
Familiegudstjeneste. Matt
28,16-20. Dåp. Nattverd. 
Ved Leidulf Øy. 

Birkeland kirke kl 11.00: 
Gudstjeneste. Matt 28,16-20.
Nattverd. Ved Kjersti Gaute-
stad Norheim. Offer: Bergen
internasjonale menighet.

Søndag 18. juni 
Birkeland kirke kl 11.00: 
Gudstjeneste Matt 3,11-12.
Dåp. Nattverd. Ved Kjersti
Gautestad Norheim. Offer: IKO
– Kirkelig pedagogisk senter.
Kirkekaffe med hattefest

For alle gudstjenestene i
Sædalen: Kirkekaffe etter
gudstjenestene. Utenom fam-
iliegudstjenester er det alltid 
søndagsskole. Mulig å 
melde dåp til de fleste guds-
tjenestene. Gjør dette på
www.bergen.kirken.no

Menighetskalender
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