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Helg
i Birkeland

MENIGHETSBLAD NR 3/05 ÅRGANG 42 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

Ingen på jorden er himlen
så nær som barnet han
tar i sin favn
(Gerd Grønvold Saue,
Salmer 1997)

Speiderveteranen
Jon Fredrik Persen har vært
en sentral person i det lokale ungdomsarbeidet siden
1950!
Side 2-3

12. juni nærmer seg

Valgte
dåp

FOTO: ASTRID DALEHAUG NORHEIM

Snart starter hovedmarkeringen av unionsoppløsningen. Blant gjestene i
Fana kirke er statsminister
Kjell Magne Bondevik. Side 5

side 14-15
Optimisten Atle
Generalsekretær Atle Sommerfeldt i Kirkens Nødhjelp
har sett mye elendighet.
Men optimist er han: -Min
oppgave er å lete fram kreftene som bidrar til å skape en
fremtid, sier han - og har
kanskje også et svar på hvor
Gud er i all nøden. Side 10-11

Bli med på årets
menighetsweekend
Du kan velge mellom to «varianter» av
arrangementet.
side 4

Hvem-hva-hvor side 13

Menighetskalender side 16
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Hva somlet Gud med?
Det gikk 10 dager fra Jesus vendte tilbake
til himmelen, til Den Hellige Ånd ble sendt
den andre veien. 10 dager! Var det gjensynsgleden i himmelen som var så stor? At
de måtte feire Jesu gjenkomst i 10 dager!

Speidervetera
Alle speidergrupper har behov for å føle at menighet
og kirke bryr seg om dem, hevder speiderveteran med
snart 60 års fartstid i speiderbevegelsen!

AV EIEL HOLTEN

AV MARTIN A. E. ANDERSEN

Mens det ble feiret i himmelen, satt de 11 disiplene
usikre og negleløse i Jerusalem og undret: «Hva nå?»
Riktignok forteller Lukas at de stadig var i templet og
lovpriste Gud, men allikevel. 10 dager er nå 10 dager.
Og en får grublet litt på den tiden. «Det er det beste
for dere at jeg går bort» hadde Jesus sagt før han forlot dem. Flere av disiplene var nok ikke helt enige i
det.
Men så skjer det noe. På Pinsedag da alle er samlet,
da kommer bruset fra himmelen. I Apostlenes gjerninger kap. 2 kan vi lese hvordan de blir fylt av Den
Hellige Ånd. Hvilken forvandling! Dørene låses opp og
de tidligere så redde disiplene stiller seg midt på torget. Peter, som hadde fornektet Jesus tre ganger –
enda til om natten! Han stiller seg opp midt på lyse
dagen og forteller om Jesus med stor frimodighet.
Peter, som stort sett svarer både dumt og galt (bare
les de fire evangeliene og se selv – han er som regel
helt på jordet!), han står nå fram og forklarer folk hva
som har skjedd, og hva som nå vil skje. Det ble starten
på den kristne kirken.
Den Hellige Ånd fyller fremdeles mennesker med
glød og liv, lengsel og trøst, kjærlighet og mot. Ånden
har ikke noe ansikt. Usynlig fyller den hjem og hjerter.
Noen ganger slår den seg ned. Andre ganger vet vi
ikke at hun har vært der før vi merker at vi er lettere til
sinns, eller fastere i troen. Atter igjen føler vi at vi
venter og venter uten at noe skjer. Slik som disiplene
som satt i 10 dager og ikke ante hva de skulle tro.
Men Ånden er her stadig. Over alt og hos alle. I stillhet og bråk. Om natten og ved høylys dag. Kan hende
syns vi Gud drøyer, men det er hans gode vilje at alle
mennesker skal bli fylt av hans Ånd. Så livet og troen
kan slippes løs i rette tid. At det er store og sterke ting
skjønner vi på dette at selv Gud måtte summe seg en
10 dagers tid før han lot det skje. ●

Helg i Birkeland
nr 3, 2005
Bladet utgis av menighetsrådet i samarbeid med
BKF og de andre menighetene
i Fana, og sendes til alle hjem i menigheten. Menighetsbladet er et informasjonsorgan og regnes ikke som
uadressert reklame.
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Jon Fredrik Persen har vært en
sentral person i ungdomsarbeidet i Øvsttun/Nesttun-området
helt fra han 1. februar 1950 kalte
sammen noen venner i redskapsboden i Solåsen 19 for å
danne speiderpatruljen Oter.
Dette ble senere grunnlaget for
1. Øvsttun speidergruppe, som
siden 1971 har hatt tilhold i Birkeland menighetshus. Selv hadde Jon Fredrik deltatt i en speidergruppe i Bergen helt fra 1946,
men for ham gjaldt det å bringe
speiderarbeidet ut til de mange
ungdommene som etter hvert
flyttet til.
Hønsehus ble speiderlokale
For vel et år siden lanserte Øvsttunspeiderne en fyldig og gjennomillustrert bok om sine første
50 år, og i denne boken får vi bl. a.
være med på innvielsen av speidertroppens første faste lokale,
som var hønsehuset på den gamle prestegården på Øvsttun.
- Hvordan klarte dere å erobre
dette uthuset?
- Egentlig var vi på jakt etter noe
helt annet, men da presteboligen
på Øvsttun ble oppgitt i mai 1956
og sogneprest Olav Langhelle
flyttet til en annen bolig, slo vi til.
En slik sjanse får en ikke hver dag,
og etter mye og hard jobbing fikk
vi et flott speiderlokale. Ordfører

Nytt

og speidersjef deltok ved innvielsen og
redaktøren i Fanaposten sørget for at
hønsehusets nye funksjon ble presentert
for leserne. Vi hadde for øvrig i flere år fast
speiderspalte i avisen. Med ett var det
slutt med møter i stuer og kjøkken rundt
om på Øvsttun og troppsmøter på Midttun skole. Speiderne seilte i medvind.

Kontakt med menigheten var viktig
- Var speiderne i særlig kontakt med Birkeland menighet i de første årene?
- Gjennom alle år la vi vekt på å være en
del av menighetens barne- og ungdomsarbeid, og sønner av mange prester og
menighetsrådsmedlemmer ble speidere
hos oss. Vi dannet flaggborg i kirken ved
gudstjenesten 17. mai, møtte opp ved bekransningen av minnebautaen og deltok
fast ved lysmessen i adventstiden.
- Så dere noe til menighetens prester?
- Det var aldri vanskelig å få dem som
talere ved våre jule- og årsfester. Jeg tror
de mente som oss, at både speiderloven
og speiderløftet knytter klare og gode
bånd mellom kirke og speiderarbeid.
- Likevel ble kirken årsak til at dere
mistet Hønsehuset og igjen ble husløse?
- Kirkegården på Øvsttun trengte utvidelse, og i 1966 måtte vi igjen basere speiderarbeidet på at velvillige foreldre slapp
oss inn i hjemmene sine. Men samtidig så
vi lys i tunnelen. Kommunearkitekt Øystein Nestaas fikk nemlig i oppdrag å tegne et menighetshus, og som tidligere
speider i 1. Hop speidergruppe sørget
han for å få med speiderlokaler i underetasjen. Ikke uten grunn, forresten. I tillegg til signaler fra kommunenes ledelse,
gav speiderne i 1. Øvsttun speidergruppe
sitt bidrag til finansieringen ved å være
ivrige loddselgere og flinke til å selge aksjer i prosjektet.
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ranen Jon Fredrik
Fredrik Persen må ordtaket virkelig være treffende, for han har
gjennom årene hatt mange av de
posisjoner og verv og ombud innen speiderarbeidet som det går
an å ha.
- Forstår du at vi i blant kan undres over hva som har drevet deg
til å være så utholdende og aktiv i
speiderbevegelsen i snart 60 år?
- I blant stiller jeg meg det samme spørsmålet. Men det har aldri
for meg vært et offer å være speiderleder. I barndomshjemmet
stod speidersaken sterkt, og min
kone Inger-Johanne traff jeg i
speiderbevegelsen. Våre tre barn
ble speidere, så speiderarbeidet
og speidergleden preget virkelig
familielivet hjemme hos oss.
Da 50-årsberetningen for 1.
Øvsttun speidergruppe kom ut i
fjor, hørte vi ymt om at Jon Fredrik
Persen skulle trappe ned. Men det
stemmer ikke helt. Nå har han tatt
på seg et nytt tillitsverv, som disFOTO: FRODE HØYTE
triktsgildemester for tidligere
speidere i St. Georgsgildene i Bergensområdet. Her får han rik anledning
Ble også speidernes hus
til å treffe gamle speidervenner fra hele
- Og dermed var husproblemet løst?
Bergensområdet, og samtidig følge litt
- Ikke helt. Etter innvielsen av menigmed i hvordan speiderarbeidet arter seg
hetshuset i september 1970 gikk det enda
for nye generasjoner.
et år før speiderne slapp til i sine lokaler i
underetasjen, der de fortsatt holder til.
Det kristne verdigrunnlaget ligger fast
- Er menighetshus og speiderlokale en
- Har kirke og speidere kommet nærmere
god kombinasjon for speiderne?
hverandre i din tid i speiderbevegelsen,
- Uten tvil, når vi tar alt i betraktning.
eller er de i ferd med å gli fra hverandre?
Leieforholdet fungerer tilfredsstillende,
- Det kristne verdigrunnlaget ligger
og speidergruppen har kunnet bruke hufortsatt fast som Norsk Speiderforbunds
sets andre lokaler når det var ønskelig.
fundament etter en omfattende ideoloMen med 100 medlemmer, som alle skal
gisk debatt på landsmøtet høsten 2004.
ha sine ukentlige møter, lever selvsagt
Men praktisering og kontakt mellom
drømmen om egne, faste lokaler.
speidere og kirke vil være forskjellig fra
«En gang speider, alltid speider!»
sted til sted. Ikke alltid lykkes en fullt ut
Dette er et ordtak som ikke-speidere ofte
etter intensjoner og ønsker, men på våre
bruker om ivrige speidere som er over
kanter er vi inne i en positiv vekstperiode
sine første barne- og undomsår. For Jon
på dette området, slik jeg ser det.

Fast holdepunkt gjennom alle år
Som yrkesaktiv hadde Jon Fredrik Persen
hele Sør-Norge som sin arbeidsplass, og
han var stadig på farten, borte fra både
hjem og familie og speidere og menighet.
- Hva betydde menigheten og dens fellesskap for deg i alle disse årene?
- Kirkegang var mitt faste holdepunkt i
menigheten alle disse årene. Alt for 30 år
siden ble Inger-Johanne og jeg trukket
inn i arbeidet med konfirmantgrupper,
og vi var med å starte en bibelgruppe,
som fortsatt gir oss glede og stort utbytte.
I 1985 kom jeg med i menighetsrådet og
ble dets forlengede arm mot barne- og
ungdomsarbeidet. Vi samlet alle grupperinger som arbeidet for barn og unge innen menigheten i et Barne- og ungdomsråd, som samarbeidet om rekruttering,
arrangementer og møte med konfirmantene. I 1990 bad menighetsrådet meg tiltre styret for Solhaug Aldershjem, hvor
jeg endte som styreleder inntil hjemmet
ble overført til Bergen kommune fra januar 1995. Fra 1997 og i flere år fremover
gikk jeg inn som tekstleser og medhjelper
ved utdeling av nattverden, en tjeneste
som ble særlig kjær for meg. Jeg var også
medlem av utvalget som ble oppnevnt for
å utrede flytting av menighetshuset til et
område like bak kirken. Jeg har sannelig
hatt en rik tid i Birkeland menighet!
- Du har bidratt til at speiderne i Birkelandsområdet er blitt trukket aktivt inn i
den årlige lysmessen i desember, der
speiderne toger inn i kirken med tente lys
og deltar i skriftlesingen sammen med eldre speidervenner fra det lokale St. Georgs Gildet. Trenger speiderne og kirken
hverandre også i årene som kommer?
- Utvilsomt! Alle speidere har behov for
å føle at menighet og kirke bryr seg om
dem, og menighet og kirke har behov for
speiderne som en viktig del av barne- og
ungdomsarbeidet. Det er ikke få jenter og
gutter som får sin inngang til menighetsliv og kirke nettopp gjennom speiderbevegelsen! ●
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Flygel-aksjonen
når store høyder
I disse dager er det kommet inn kr.
103.000 til nytt flygel i Birkeland kirke.
Det har kommet inn store gaver på henholdsvis kr. 15.000 og 25.000, men alle
summer har bidratt til at vi snart er i
mål. Flygelet koster i alt kr. 116.000.
Menighetsrådet vil rette en stor og varm
takk til alle som har gitt et bidrag. ●

Sang-og flygel-konsert
Søndag 5.juni kl. 20 ved pianist Tove
Kragset og sanger Veslemøy Fluge Berg.
Til inntekt for flygelet – og med denne
kvelden avsluttes innsamlingen. ●

Menighetsweekend
med to varianter
I år blir det to helger med
menighets-weekend.

Orgel i Øvsttun kapell
Samtidig holder vi liv i Orgelsprell – innsamlingen til nytt orgel i Øvsttun kapell.
Her er det til nå kommet inn oppunder kr.
100.000. Neste mulighet til å gi til nytt
orgel blir ved musikkandakten den 12.
juni kl. 19. Det er langt igjen til det påtenkte orgelet som koster kr 800.000 og
shippingbransjen er allerede utfordret til
å bidra til dette viktige prosjektet. ●

Første helga i september (2.-4.september) blir det weekend for hele familien på Fjell-ly på Sotra.
Et arrangement som har gått i
mange år med stor deltakelse og som
tar utgangspunkt i barnefamiliene,
men alle er vel møtt.
Andre helga i september (9.-11.september) går turen til Wallemtunet på
Kvamskogen. Dette er en nyskapning

av i år, og utgangspunktet er at det skal
være en helg for voksne.
Påmelding til menighetskontoret.
Velkommen til å være med enten du er
godt kjent i menigheten eller er ukjent
og nyinnflyttet! ●

BIRKELAND KANTORI
trenger nye sangere, i særlig tenorer og
basser. Øvelse hver onsdag kl 19.30-21.30
Kontakt Amund Dahlen:
telefon 922 37 635
e-post amund.dahlen@bkf.no

Trosopplæring
Birkeland menighet søkte i januar om
midler til trosopplæring. Vi søkte om vel
700 000 i årlig tilskudd for å starte et
omfattende arbeid for to aldersgrupper:
For de aller minste ville vi lage babysang-treff og for ungdom etter konfirmasjonen ville vi lage ungdomskafe. Vi
var blant de mange som ikke fikk innvilget midler. Den store reformen går ut på
at alle døpte skal få tilbud om trosopplæring fram til de er 18 år. Stortinget har
bevilget midler som gjør at 130 menigheter til nå har fått penger til å sette i
gang forsøk for enkelte aldersgrupper. ●

Støtt lokalbutikkene!
Nå for tiden er det ikke bare enkelt å drive butikk på Nesttun. Særlig endel av de
små butikkene merker nok at det er
unormale tilstander på Nesttun. Akkurat
nå er det viktig å gjøre innkjøp i butikker vi håper vil overleve. Vil vi ha et levende miljø må vi støtte de som skaper
dette miljøet. Derfor: Gå innom, se hva
som finnes og støtt de lokale butikkene.
De store sentrene overlever likevel. Det
er vi som bor på Nesttun som må sørge
for at det blir et attraktivt og levende
handelsmiljø her hos oss.●
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Når hundre trompetar kallar
Vi har ikkje sunge
siste songen
Vi har ikkje sagt farvel
Vi skal ikkje sei
det er siste gongen
vi møtest til mat for vår sjel
Endå ein dag har vi fått
til å syngja
og takka for det vi fekk
og leggja frå oss
det som vil tyngja
og alt det vi ikkje rekk

Når vi har sunge avskilstonar
og stilla har lagt seg på jord
skal Kristus vår himmelveg og forsonar
bli lovsongen vår så stor
I himmelens nygrøne bjørkehallar
der lyder ein hymne så klår
når hundre trompetar blæs og kallar
til fest i den evige vår

Inge Mannsåker
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Åpning av
steskribenten
GjeNorge
2005 i Bergen
valg
Mitt

Søndag 12. juni åpner Bergen kommunes markering av unionsjubileet. Og det skjer på byens tusenårssted, Fana kirke,
i nært samarbeid mellom Bergen kommune og Den norske kirke.
AV ARRANGØRENE OG JAN H. MICHELSEN

Det er en stor glede og ære at statsministeren i jubileumsåret, Kjell Magne
Bondevik, har prioritert å delta i markeringen av unionsjubileet på statsminister Chr. Michelsens lokalarena.

Fanas rolle
Det stemmer godt med datidens kulturelle og politiske strømninger i
Fana-miljøet for 100 år siden at åpningen av byens markering av jubileet skjer i nettopp i Fana.
Her fant vi den gang en kulturell og
politisk bevissthet som gikk langt utover lokalmiljøet. Statsminister Michelsen bodde i Fana og i Bergen, og
blant flere andre kan også nevnes
statsminister Wollert Konow fra
Stend og kjøpmann Conrad Mohr,
tysk konsul og keiserens nære venn.
Mohr var en viktig brobygger i det
storpolitiske spillet.
Når statsministeren anno 2005
kommer til Fana 12. juni er det en
honnør fra regjeringen i jubileumsåret til både den innsatsen for nasjonen disse herrene sto for - og det miljøet de kom fra.

Norsk-svensk vennskapsfest
Samtidig som Norge og Sverige er to

Aktuelt
selvstendige nasjoner er vi nære broderfolk. For å understreke vårt vennskap ønsker vi av hele vårt hjerte
svensk deltakelse i festmarkeringen.
Sluttforhandlingene i 1905 ble ført i
Karlstad. Der opptrådde Christian
Michelsen som stjernediplomat, og
der ble de endelige dokumentene
undertegnet.
Derfor er det en stor glede
Norge 2005 – 12. juni
at Domkören ved Domkyrkan i Karlstad har
Kl. 11.00: Fana kirke: Festgudstjeneste. Med deltakelse
takket ja til å delta i
av biskop Ole D Hagesæther, generalsekretær Kjell Bertel Nyfestlighetene.
land, prost Per Barsnes, res.kap Gunnar Nesse, kapellan Eirik Mills,
kantor Jostein Aarvik, domkantor Eneken Berglund, Fana kyrkjekor
Med blikket festet
og Karlstad domkör.

Respons

Kommentar

på fremtiden

Program

Replikk

I flukt med gudstjenesten: Bespisning i Fana kulturpark
Tema for programKirkekaffe/folkefest hvor det bl.a. serveres fanasodd og bakverk
met er FORSOetter lokale oppskrifter.
NING, og vil samtiKulturprogram i Fana amfi: Prolog av Trond Ytre-Arne - framført av tedig som det er i pakt
atersjef Vera Rostin Wexelsen. Musikk: Cantus, Sola Fide, Skjold og
med historien, vekke
Nesttun Janisjar og Karlstad domkör. Blåsegruppe fra Fana musikkoppmerksomheten
lag og gruppe fra Fana kammerorkester. Taler: Ordfører Herman
mot de utfordringer og
Friele og statsminister Kjell Magne Bondevik. Dueslepp:
muligheter som bør
100 fredsduer slippes. Konferansier: Stein Skorpholm.
oppta oss når fremtiden
Dirigent og produsent: Tom Brevik.
skal bygges i vårt land, i EuAntrekk: Alle som har bunad oppfordres
til å komme bunadskledd.
ropa og i den verden vi alle lever. ●

Orientering

Til ettertanke

OLSOKFEST

Innspill

Fana, fredag 29. juli
Kl. 18.00: FANA KYRKJE
Olsokmesse v/prost Per Barsnes
Song av Olsokkoret.

Etter gudstenesta: FOLKEFEST PÅ HORDAMUSÉET:
Festtale ved dr. polit. Geir Magnus Nyborg,
generalsekretær i Familie & Medier. Leik og
dans på vollen. Korgafest og hyggeleg prat
OLSOKBÅL ved Fanafjorden.
Arr: Fana prosti
juni 2005
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- Kondomer er OK!
Det er det viktigste
den nye paven kan si.
Ordene kan sikkert få mange til å
sette kirkekaffen i halsen. Mannen
bak uttalelsen er den fargerike
sjefen for kirkens internasjonale
humanitære arbeid, generalsekretær
Atle Sommerfeldt i Kirkens Nødhjelp.
AV DAG KVARSTEIN (TEKST OG FOTO)

Men for Sommerfeldt er likevel ikke preventiver og tekniske hjelpemidler basisen i kampen mot verdens nød og fattigdom. Utgangspunktet tar han i Bibelens
ord om at mennesket er skapt i Guds bilde. I bunnen ligger det en tro på at menneskene hviler i Guds allmektige hånd.
- Dypest sett er min oppgave å hjelpe
mennesker til å leve i tråd med den verdigheten de er gitt i skapelsen. Gud oppreiste mennesket slik at vi skal være i
stand til å forvalte skaperverket. Han gav
oss myndighet. Og Gud har gitt oss et løfte om at han vil holde verden oppe.

Regnbuen

Regnbuemann

gang på gang svikter Gud. Likevel
- Regnbuen er et flott symbol
For mye sol, for
har vi ikke annet
på at Gud ikke har sveket verlite vann
valg enn å fortden, selv om menneskene kan
Darfur, Sudan 2005: 140 000
sette å kjempe for
ha sveket Gud. I Bibelen står
fortvilede mennesker, de fleste
det gode. Og Gud
det at Gud satte regnbuen på
kvinner og barn, på flukt fra mihar heller ikke noe
himmelen som et tegn på at
litsgrupper og bander som terroannet valg enn å
han ikke flere ganger ville øderiserer og dreper. Mennesker
bruke oss. Guds
legge verden. Gud vil ikke
som du og meg uten tak over hohender er vårt liv
overlate oss til destruksjon.
det eller tilgang på rent vann,
og vårt virke!
Derfor oppreiser han oss til
prøver å unnslippe ørkenstormer
og 40 graders hete under en
- Er Gud virkelig
forvaltere av skaperverket og
brennende sol. For mye sol, for
hjelpeløs
uten
et livsrom under regnbuen!
lite vann. Regnbuens elementer
oss? Hvor er tro- Men hva med alle de millier i ulage. Over en milliard menen på Guds undeoner som dør en meningsløs
nesker på jorden mangler rent
re og suverene
død og den fjerdedelen av
vann, hundretusener rammes av
inn gripen?
jordens befolkning som lever
tørke og ødelagte avlinger.
- Kanskje vi ikke
et liv i ekstrem fattigdom?
alltid oppdager
- Tragedien er at menneskene ødelegger hverandres liv. Likevel tror Guds inngripen. Vi ber om at ting må gå
jeg at Gud arbeider for at menneskenes bra, at ulykken ikke skal ramme. Når det
liv ikke skal ødelegges. Og Guds instru- gode skjer, glemmer vi å takke. Som hjelment er menneskene, skapt i Guds bilde. pearbeider er utgangspunktet mitt likevel at Gud arbeider gjennom våre henVåre hender - Guds handling
der, men jeg utelukker ikke at Gud også
- Du kjenner sikkert spørsmålet: Hvor- arbeider på en måte jeg ikke forstår.
dan er det mulig å tro på Gud i en verden med overveldenede fattigdom, fol- Ingen dommedag
kemord, meningsløse kriger og epide- Generalsekretæren deler tross verdens
mier som dreper millioner?
nød ikke dommedagsprofetenes diag- Jeg synes det er vanskeligere å tro på nose om at alt bare blir verre. Fra sitt eget
mennesket enn å tro på Gud, jeg. Det er arbeid ser han gang på gang at mennesikke Gud som svikter oss, det er vi som ker får livsmot og verdighet tilbake. Han
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never hvordan lokalsamfunn i India og
Sri Lanka mobiliserte etter tsunamien
og fredsavtalen i Sudan som kan gjøre
slutt å store menneskelige lidelser.
Og verden går jo fremover på en del
områder; diktaturene falt i Øst-Europa,
vi lever ikke lenger med overhengende
fare for atomkrig, og ikke minst apartheidregimet som smuldret bort på
grunn av menneskelig mot og tilgivelse.
Men på noen områder går det unektelig verre. Aids er vår tids svartedau. Bak
Sommerfeldts uttalelse om kondomer
og paven, ligger det uhyggelige tall. 40
millioner mennesker bærer det dødbringende viruset. Hvert år dør flere millioner av sykdommen som for en stor del
kunne vært hindret om folk hadde beskyttet seg med kondom.
- Epidemien er så omfattende at det er
lett å bli dratt ned i pessimisme. Men vi
har også sett mobilisering av nye, store
menneskelige ressurser lokalt, og det har
blitt mulig å ta opp tabubelagt urett som
diskriminering av homofile, seksualisert
vold og overgrep i familiene og skolene,
sier Sommerfeldt.

Sakkeus-prinsippet
Hjelpearbeideren med det frodige skjegget og den like frodige magen, er ingen
asket. Han tror ikke det nytter at alle selger alt de eier og gir det til de fattige.

Nytt
Leder

Gjesteskrib
Mitt valg
Aktuelt
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Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Atle Sommerfeldt, holdt nylig et engasjert foredrag for Bjørgvin Kirkeakademi i Bergen.

EGENTLIG?
Krisetelefon
E-posttjeneste
815 33 300 www.kirkens-sos.no

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

Nei til subsidiert
dansk sukker
Atle Sommerfeldt liker Sakkeus,
og han er faktisk ganske glad i tollerne. For mangel på toll innenfor EU
stenger ute fattige land fra verdens mest kjøpekraftige markeder. Fra Danmark derimot, der EU subsidierer 60 prosent av kostnadene med sukkerproduksjonen, flommer sukkeret til Norge.
Atle Sommerfeldt er for tiden en reisende i sukker.
Han står i spissen for den såkalte sukkerkampanjen
som krever at Norge innfører straffetoll på det danske sukkeret. Kirkens Nødhjelp har kjøpt inn 60 000
små sukkerposter med påskriften «Dumpet sukker –
hindrer utvikling». Disse posene er aktivister nå i
ferd med å smugle inn på kaféer og restauranter
over hele landet. ●

nnen

- Jeg synes det er vanskelige-

- Alt for mange vil dø før vi
klarer å innrette våre liv slik.
Da har jeg mer tro på Sakkeusprinsippet. Sakkeus fulgte Jesus ved å gjøre opp for seg.
Han ga tilbake det han grabbet til seg som toller.
Men kva kan vi så gjøre, vi
som er fanget inn av et forbrukersamfunn, og der vi daglig
bruker nesten like mye penger
på oss selv som en afrikaner
bruker på et år. Blir ikke våre
handlinger, almisser og veldedighet, bare et slag i luften?
- Alt henger sammen. Vi bor i
en global landsby. Valg vi gjør
lokalt, har betydning for våre
brødre i Mosambik, handlevanene våre, bilkjøringen vår,
hvordan vi prioriterer pengene. Atle Sommerfeldt nevner
fire konkrete måter å bidra på:

Nytt

■ Gi til bistandsarbeid
■ Delta i kampanjer for
menneskeretter og rettferdig handel
■ Inkludere flyktninger og
innvandrere i lokalmiljøet
■ Be for land og lidende
mennesker på en planmessig måte

Leder

re å tro på mennesket enn
å tro på Gud, jeg.
ATLE SOMMERFELDT

Barndom til salgs
Albania 2004: Elena er 14 år
og vakker. Uimotståelig vakker. Den spinkle, kantete jentekroppen er i ferd med å få
kvinnelige former. Brutale
mannshender griper etter henne. Ingen er der for å beskytte.
For en 10-er fallbys hennes
barndom og uskyld på begjærets og grådighetens marked.
For noen 100-lapper er også
hennes selvrespekt til salgs, i
en skitten bakgate ikke langt
fra Karl Johan i Oslo. Fire millioner mennesker verden over
utsettes årlig for menneskehandel, vår tids slavehandel.

Nødbekjempelsens generalsekretær gir ikke opp kampen, men han har forsonet seg
med at vi som mennesker ikke
kommer utenom lidelsen.
- Menneskets kår er å leve i
kampen mellom hat og kjærlighet, mellom det onde og
det gode. Det finnes ikke noe
annet liv for mennesket. Min
oppgave som nødhjelpsarbeider er å lete fram de kreftene som bidrar til å skape en
fremtid, sier Sommerfeldt. ●

Gjesteskribenten
Mitt valg
Aktuelt

Velkommen til

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no
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Vil spre klubbarbeid t
Dag Møller gründet
klubbarbeidet i Storetveit menighet for femti
år siden. Nå har han
igjen vært en viktig
person i etableringen
av stiftelsen STORM,
som skal spre måten å
drive klubb på til
andre menigheter.
AV ANNE MYKLEBUST ODLAND

- Det er flott at klubben lever femti år etter at jeg startet klubbarbeidet i Storetveit, men det er et skår i gleden at vi ikke
har formådd å utvikle klubber i andre
menigheter, sier Dag Møller.
Etter at klubben fikk prisen for beste
dåpsopplæring i 2001, begynte flere av
medlemmene å reflektere over klubben sin: Hva er det som gjør at den
fremdeles lever? Hvorfor er det så populært å være med? Hvorfor har ikke
andre menigheter etablert en lignende
klubb?

Dag Møller.

Speiderarbeid
Dag Møller kom flyttende fra Ris menighet i Oslo til Storetveit
som 28-åring.
I Ris hadde han vært
med i speiderbevegelsen KFUM, men
reagerte på at speideren var et rent guttearbeid.
- Jeg fant det unaturlig at kjønnene
skulle være adskilt. Jeg syntes jenter og
gutter burde omgås hverandre. Dessuten likte jeg ikke helt dette med uniformen, sier han.
Dag Møller bar på et kall om å starte
ungdomsarbeid for jenter og gutter
samlet, og da sogneprest Otto Irgens ga
uttrykk for at det sårt trengtes en ungdomsarbeider i menigheten, startet
Dag Møller med å reorganisere hele
klubbarbeidet i Storetveit – bygget på
speidernes grunnmodell.
- Den gang var det bare en ti ungdommer med, så jeg startet i

grunnen på bar bakke. Det var et trøkk
for min familie. Jeg var gift og hadde et
lite barn. Men min hustru var veldig forståelsesfull. Hun forstod betydningen
av det jeg gjorde og etter hvert begynte
også en del ungdommer å vanke hjemme hos oss, sier Dag og presiserer: - For
meg var dette et kall. Det er veldig hyggelig at arbeidet har gått videre i de fotsporene jeg tråkket opp, men jeg synes
samtidig det er veldig dumt at tankegangen ikke har hatt evne til å spre seg.

Hemmeligheten
Når klubben likevel har overlevd i femti
år i Storetveit, tror Dag det har å gjøre
med at klubbarbeidet drives på gruppenivå.
- Små grupper på åtte-ni personer
møtes jevnlig i hjemmene til BBB; Bibel,
bønn og brorskap. Man samtaler om
problemer, eller tar opp et emne. I små

Stiftelsen STORM
Sammen med Dag Møller begynte
et utvalg å arbeide med å etablere
en stiftelse – STORM – som nettopp skal arbeide for å spre måten å drive klubb på til andre
kommuner.
Eidsvåg menighet skal
allerede ha gitt signaler
om at de ønsker å starte
klubb etter Storetveitmodellen. Det foregår
dessuten samtaler med
Fana og Søreide menigheter.

OPP OG FRAM: Elisabeth Ulset
(f.v),Cathrine Gjellereide Wirsching, Kaja Christine Graue Berg,
Paal Ø. Lohne, Rune K. Sørensen,
Christian Enger Lien.
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til andre menigheter
Du finner flere
bilder og info
på hjemmesiden
www.klubbis.no
Mer info om
STORM i menyen
øverst til høyre
(trykk direkte på
STORM-lenken,
ikke på ressurskartlegging).

PÅSKEN 2003: Friluftsliv står sentralt i
klubbarbeidet i Storetveit. Nå skal klubbmodellen spres til andre menigheter. Her er
Mads Fredrik Heiervang
og Madeleine Mjelde på
tur med klubben.

grupper får trygghet og vekst de beste vilkår og ungdom får mulighet til å åpne seg.
Det er en god ramme å bygge vennskap i,
mener Dag. Han fremhever dessuten at
det forpliktende medlemskapet i klubben
har hatt stor betydning for at klubben har
overlevd: - Klubben er noe ungdommene
forplikter seg til å være med i. Det er ikke
noe man kommer og går til som det passer
en. Det skal prioriteres som nummer en
etter hjem og skole. Ungdom er jo alltid så
travle. Det er viktig at man binder seg til
klubben. Nettopp det er et viktig grunnlag
for å bygge dype vennskap, sier Dag.

Lederkurs
En av kongstankene til klubben er dessuten at unge skal ledes av unge. Det ett-årige lederkurset er derfor sentralt i arbeidet.
- Vi startet med lederkurs lenge før
KFUM-KFUK. Etter to år i klubben kan
man starte på lederkurs, forteller Dag.
Der får de unge 16-17-åringene trene seg
på å holde bibeltime, andakt, de lærer førstehjelp, får innføring i bruk av kart og
kompass, og snø og skredlære.
- Dette er fordi rammen vi driver i er i friluft, understreker Dag. ●

Populær klubb
Gunnar og Caroline har vært med i klubben i tre år og går nå
på lederkurset. – Vi kunne sluttet i klubben etter ett år, men
det var helt utelukket, sier de.
AV ANNE MYKLEBUST ODLAND

- Det er så utrolig godt miljø i
klubben, sier Caroline Mjeldrheim (17). – Man blir så knyttet
til folk på turene og gjennom
BBB (Bibel, bønn, brorskap),
sier hun, og Gunnar Nielsen
nikker enig. – Vi får enormt mye
igjen for å være med i klubben,
mener han.
Nå går begge lederkurset, slik
at de til høsten kan bli gruppeledere for de nye konfirmantene som starter i klubben.
Klubben rekrutterer fra Bønes, Paradis og Hop, foruten
Storetveitområdet.
- Vi har en god oppslutning,
de siste årene har vi tatt inn 40
nye medlemmer hver høst, sier
Kjartan Steffensen, hovedleder

i Klubben. - Dessverre hadde vi
ikke kapasitet til å ta imot alle
de hundre konfirmantene som
ønsket plass sist høst.
- Derfor er det bra om klubbmodellen spres til andre menigheter. Nå rekrutterer jo vi
fra et stort område, sier Kjartan
Steffensen. ●

Kjartan Steffensen
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Felles menighetsblad:

Prosjektet
videreføres
Alt tyder nå på at prøveprosjektet med «delvis
felles» menighetsblad for
Fana prosti videreføres
som fast ordning.
AV JAN HANCHEN MICHELSEN

Denne løsningen, der bladproduksjonen koordineres og styres
av en dels profesjonell redaksjon, kombinert med dugnadsarbeid på lokalt nivå har vært utprøvd i to år nå.
Hver menighet har hatt sju sider pluss mesteparten av forsiden til disposisjon for lokalt
stoff, mens sentralredaksjonen
har utarbeidet de åtte midtsidene.

Til vurdering
Denne våren har bladprosjektet
vært oppe til vurdering i menighetsråd og prostiråd, og tilbakemeldingene har vært overveiende positive.
Flere menigheter føler at arbeidet med å få ut menighetsbladene har blitt lettere med
prøveordningen, ved siden av at
en gunstig trykkeriavtale og
stort opplag på fellessidene har
holdt totalkostnadene nede.

Kritiske røster
På den negative siden er det anført at «terskelen» for å bidra
med stoff ikke må bli for høy rent
faglig sett, og at det har vært
uheldig at kun fellesstoffet har
kommet i farger. Dette siste skyldes kostandene ved å trykke alle
lokalsidene i farger, og har ikke
vært uttrykk for en nedprioritering av lokalstoffet.
Selv om detaljer angående ansvarsfordeling mellom lokalredaksjoner og sentralredaksjon,
samt fastsettelse av utgivelsesdatoer fortsatt diskuteres, blir
altså prøveprosjektet med all
sannsynlighet gjort om til en fast
ordning til høsten. ●
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Pilegrimsvegene,
2005 er friluftslivets år, og året
blir viktig for pilegrimsvegene.
Norsk Kulturarv har sammen med
Pilegrimsutvalget i Nidaros fått et
av hovedprosjektene under den
sentrale markeringen av friluftslivets år.
AV KIRKEN.NO OG JAN H. MICHELSEN

Hensikten med prosjektet er å sette fokus på de flotte pilegrimsvegene og inspirere til økt bruk av dem.
-Hva skal skje?
Spørsmålet går til pilegrimsprest i Nidaros, Rolf Synnes.
- Vi tar sikte på å arrangere en gjennomgående vandring langs alle de offisielle pilegrimsvegene mot Nidaros. Vandringen følger en fast etappeplan slik at
de som ikke har anledning til å følge hele
vandringen fritt kan koble seg på eller av
vandringen, der det måtte passe. Dette
blir den mest omfattende langvandring
som er arrangert i Norge i nyere tid.

For alle
-Men er ikke pilegrimsvandring mest
for unge mennesker i god form?
Synnes er ikke uten videre enig i det.
– Ofte er det mennesker godt oppe i årene som bryter opp for å gå langs pilegrimsvegene. De klarer vandringen like godt
som yngre. Vi går ikke fortere enn den som
går saktest, dette er jo ikke ekstremsport.
Og fordelen med en slik organisert vandring er at vi kan sørge for transport av bagasjen. Dermed kan pilegrimen nøye seg
med å bære det som er nødvendig av mat
og ekstra klær til bruk underveis.

Overnatting
Hvordan skal pilegrimene overnatte underveis? Her kan nok både standard og
pris variere en god del.
-Heldigvis vil de fleste pilegrimer sove
godt selv under enkle forhold. Det sørger
vandringen for, mener Rolf Synnes.

■ ■ BARNAS KATEDRAL GIR BARN i alderen
10-14 år mulighet til et forlenget skoleår!
Sommerskolen starter 22.juni, dagen etter
skoleslutt, men det blir ingen tavle eller pult!
Teater er faget og elevene skal utfolde seg som
skuespillere i en uke. Scenen er kirkerommet,
sceneteppet er talerstolen og orgelgalleri. In-

Ruteforslag og informasjo
En rekke ruter og organiserte turforlag er nå
tilgjengelige. Naturligvis står pilegrimsturer
til Hellig-Olavs gravkirke i Trondheim sentralt, men det finnes også turer nærmere
vårt nærområde - se spalten til høyre.
■ Oslo - Trondheim, vestlig veg
■ Oslo - Øyer, østlig veg
■ Østerdalsvegen
■ Romboleden
■ Jämtlandsvegen
■ Nordvegen
■ St.Olavsvegen

Hva er det som skiller en pilegrimsvandring fra en alminnelig spasertur? En pilegrimsvandring gir stillhet og ro som
enhver annen tur i skog og mark.

Indre begevelse
Men samtidig er det en vandring som
setter oss i bevegelse også på det indre

struktør er Gabrielle Barth; medlem i teatergruppen Dukkenikkerne og instruktør for Kirkenarrene. Uken avsluttes med en forestilling
29. mai. Barn fra hele Bergen er velkomne. ●
Tid: Kl. 10-14, 22.- 29.juni (fri lør-søn)
Pris: 800 kr. For mer info kontakt Gabrielle
Barth, 97 14 60 94
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, Norges turveg nr 1
a en pilegrimsvandring

Nytt verv for
Ragnhild
I fjor sommer skrev vi om Kirsten Almås’
pilegrimsferd fra Edland i Telemark til Røldal. Også i år arrangeres det pilgrimsferder
til Røldal, og de som har formen inne kan
jo prøve seg på følgende styrkeprøve:
Søndag 26. juni: Seljord - Morgedal. 22km.
Lett etappe. Delvis på asfalt/Søndag 26.
juni: Kviteseid - Morgedal. 21 km, sju i
båt/bil/buss. Relativt hard etappe.
Mandag 27. juni: Morgedal - Trovassli. 22km,
seks av disse i bil. Fjell- og skogsterreng

asjonskilder
Nyttig informasjon på internett:
www.kulturarv.no
www.nidarosdomen.no
www.vest-telemark.museum.no
www.pilegrim.no
www.katolsk.no/artikler/pilegrim.htm
Kontakt:
Pilegrimsprest Arne Bakken (Hamar)
tlf 62 55 03 52 - 926 55 102/arne.bakken@kirken.no
Pilegrimsprest Rolf Synnes (Nidaros)
tlf 73 53 84 87 - 975 87 758/
rolf.synnes@nidarosdomen.no
plan. Gjennom vandring, tidebønner og fellesskap kommer vi på sporet av livets egentlige
sammenhenger.
-Det blir et møte både med en selv og det hellige. Gudserkjennelse og selverkjennelse henger jo sammen: Den som reiser sakte nok, risikerer å innhente seg selv… avslutter pilegrimsprest i Nidaros, Rolf Synnes. ●

Tirsdag 28. juni: Trovassli - Åmot. 16km. En
del vandring på asfalt.
Onsdag 29. juni: Etappe: Åmot - Mjonøy.
20km. Hard etappe
Torsdag 30. juni: Mjonøy - Grungedal. 10km.
Lett etappe. Mye asfalt. En del fri på ettermiddagen.
Fredag 1. juli: Grungedal - Edland. 12km inkl.
roing. Lett terreng.
Lørdag 2. juli: Edland - Botn. 16 km. Hard
etappe.
Søndag 3. juli: Botn - Haukelisæter. 23 km.
Hard etappe i variert terreng
Mandag 4. juli: Haukelisæter - Svandalsfloe.
18 km. Rel. lett etappe i variert fjellterreng.
Tirsdag 5. juli: Svandalsfloe - Røldal. 10km
Enkel etappe i variert terreng.
Onsdag 6. juli: Hjemreise
Les artikkelen fra nr 4/04 på
www.bkf.no -se lenke fra startsiden.

Ragnhild Nedrebø
Iversen er valgt til ny
viselandssjef i Norges
KFUK-KFUM-speidere.
På landstinget i Oslo 8.-10.
april var det valg av nytt
landsstyre, og Ragnhild
Iversen fra Hjelestad går nå
fra å lede i overkant av 800
speidere i Bjørgvin krets, til
å sjefe over mer enn 13.000
speidere.
Ragnhild Nedrebø Iversen
(29) er speiderleder i Steinsvik KFUK-KFUM-speidere,
som tilhører Skjold menighet. Hun arbeider som daglig
leder i daVinci Montessoriskole i Bergen. ●

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

Tlf.:
Fax:

55 11 80 10
55 11 80 11

Hver fredag:
Kunngjøring om gudstjenester
i Fana Prosti.
E-post:
marianne@fanaposten.no
E-post:
annonseavd@fanaposten.no

■ ■ OMKRING 7000 GIVERE FIKK SKATTEFRADRAG for sine gaver til
Den norske kirke i fjor. Fra og med 2004 gir gaver til Den norske kirke
rett til skattefradrag. Det ble gitt skaffefradrag for gaver til Den norske kirke på til sammen 21 millioner kroner i 2004. Det vil si at de
7000 giverne i gjennomsnitt ga 3.000 kroner som de søkte skattefradrag for. 335 menigheter eller kirkelige fellesråd rapporterte inn
opplysninger om gaver og givere etter denne ordningen i fjor. ●
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Orientering

«Dagar me aldri gløymer»
Olav Fjose (1912-2005)
in memoriam.

Til ettertanke

Høsten 1966 sluttet Fanas populære
prost Theodor Hovda etter 18 års prestetjeneste ved middelalderkirken og
som alltid var det stor spenning om etterfølgeren. Statsråden kunne velge fra
en lang søkerliste, men de voksne var
ikke i tvil: Det måtte bli Lars Bergo i Ullensvang eller Olav Fjose i Årdal. Valget
falt på Fjose, og i desember 1966 kom
den nye prestefamilien til Fana.
På nyåret 1967 hadde Rå og Hop
kristelige skolelag femårsjubileumsfest i aulaen på Rå realskole, og Fjose
talte. Ikke bare var han en god taler,,
han var også en utmerket talentspeider, og senere på våren ble skolelagstyret «innkalt» til å lede en konfirmantkveld. På en behendig måte (var
det hans lederegenskaper fra motstandskamp og det militære som lå
bak?) sørget den nye presten for at
kvelden gikk sin gang med lagsungdom og kretssekretær i Norges Kr.
Ungdomsforbund, Olav Alvsåker ved
roret. Om et oppfølgingsmøte for ledere samme høst skriver Fjose:
«Formannen i det kristelege skulelaget var
med, og han overtok heile styringa. Dette
vart starten på eit ungdomsarbeid som
bygde seg meir og meir opp på grunn av
gode medarbeidarar, både av dei unge sjølv
og andre.»
Som kjent gikk det ikke mer enn ett
år til Alvsåker var hentet til Fana som
hjelpeprest, og så fra 1970 som
res.kap. I dette valget viste Fjose hvilken god strateg han var, og et godt
prestefellesskap som skulle vare i syv
år tok til. «Eg måtte ha kollegial hjelp,
og fekk Olav Alvsåker til kapellan. Han
var spesialist, og var snart hovudleiar
for ungdomsarbeidet.»
Men allerede høsten 1967 var skolelagsstyret blitt konvertert til klubbstyre og 15.oktober hadde Fana Kr. Ungdomsklubb presentasjonsfest. Dette
ble begynnelsen til det store og frodige kristne ungdomsarbeidet i Fana,
som i storhetstiden rundt TT i Bergen
og Jesusvekkelsen 1972 rommet 200
ungdommer.
Tiden med Fjose var flott. Han had-
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Innspill
Kronikk
de stor romslighet og raushet overfor
oss som fikk lov til å være unge i Fana i
hans presteår. Han maktet å være
både mild, tolerant og dannende. På
en vár måte fikk vi grunnleggende
livsholdninger.
Han var en avholdt forkynner og liturg som også uhøytidelig kunne spille
sketsjer av hjertens fryd på konfirmantleirene. Her ga han også med frimodig overlegg fra seg forkynneroppgaver til oss unge. Leirtiden demonstrerte særlig godt ideologien i ungdomsarbeidet til KFUK/M: «Et liv under trekanten, Ånd, Sjel og Legeme».
«Konfirmantleirane på Kvamshaug var
noko for seg. No var leiarane komne så
langt i åndeleg utvikling at det var dei som
sto for det meste av forkynninga. Ein av dei
hadde bibeltimane i fem år etter einannan.
Han kunne forkynna mykje meir aktuelt
enn eg kunne for konfirmantar.»
Han var várt, men tydelig tilstede i
de ofte dramatiske følelser rundt forelskelser og kjærlighet. Han rådet til
at «gutar og jenter skulle treffast som
vener» før de knyttet fastere forbindelser. Fjoses presteår i Fana rommet
også tiden med Jesusvekkelse og karismatisk vekkelse, som slo sterkt inn i
ungdomsarbeidet. I møte med ny spiritualitet sa han forstandig: Det er jo
Jesus som står i sentrum!
Fjoses hadde et åpent hus, og var

Omtale

GJENFORENING: Fana prestegård november
1996: Fra v. Olav Fjose, Bergfrid Fjose, Hildur
Alvsåker, og sokneprest Olav Alvsåker, hjelpeprest/res.kap. i Fana 1968-1975.
FOTO: SM

Minneord
svært gjestfrie. Vi følte vi var velkommen både i stue, på kjøkken og kontor.
At han orket oss!
«Eg gløymer ikkje då eg første året inviterte ein flokk potensielle leiarar til møte i
prestebustaden ein haustkveld…det låg
gummistøvlar og regntøy overalt i entréen.
Og inne sat ungdomane på golvet og hadde
det gildt. Flokken song så det var ei lyst.»
Vi synes det er stort at vi 30-40 år senere kan kjenne takknemlighet til
prest, prestefrue og familie, og samtidig kjenne på god kontakt med hverandre.
Vi lyser Herrens Fred over Olav Fjoses gode minne!

OTTAR ARNESTAD, INGUNN AADLAND, GERD DØSKELAND,
RUNE KYSNES, SVENN MARTINSEN, TORHILD MARTINSEN
GRETHE ELISABETH HANSEN, HARALD HOVDA, SOLVEIG
LILAND, PÅ VEGNE AV FLERE

Sitatene er fra «Dagar me aldri gløymer»
Innlegget er noe forkortet. Red.
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Hvem-hva-hvor i Birkeland menighet

Telefon: 55 36 22 80
Kontortid: Mandag til fredag 10-14

Besøksadresse:
Hardangerv. 5b på Nesttun.
Telefon . . . . . . . . . . . . . . 55 36 22 80
Kontortid: Man-tor: Kl. 10.00 - 14.00
Postadresse:
Postboks 152, Nesttun 5852 Bergen.
Epost: ....birkeland.menighet@bkf.no
Telefaks . . . . . . . . . . . . . 55 36 22 99
Fana kirkegårdsdistrikt
Telefon . . . . 55 30 81 45 (kl. 10 - 12)
Gave til menigheten?
Bankgirokonto . . . . . .3411.18.00822
Menighetshuset:
Telefon (myntapparat) . . . 55 10 38 07
Best. av lokaler . . . . . . . . 55 36 22 80
(Mandag-torsdag)

Direktenummer, menighetskontoret
Sokneprest:
Ivar Braut . . . . . . . . . . . . 55 36 22 82
Kapellan:
Eiel Holten . . . . . . . . . . . 55 36 22 83
Daglig leder:
Eli Heggdal . . . . . . . . . . . 55 36 22 81
Diakon:
Tone Totland . . . . . . . . . . 55 36 22 85
Kateket:
Ingunn Myklebust . . . . . 55 36 22 87
(mandag-torsdag)
Kantor:
Amund Dahlen . . . . . . . . 55 36 22 86
Sekretær:
Astrid Kolstad v. Krogh . . . 55 36 22 80
Kirketjener:
Margrete Andreassen . . . . 55 36 22 84

Menighetsrådsleder:
Lars Haarr . . . . . . . . . . . . 55 91 07 11

Birkeland barnekor
Amund Dahlen . . . . . . . . 55 36 22 86

Barne og ungdomsarbeid:
Barnas kirkegang/søndagsskolen:
Inger Marie Wikse . . . . . . 55 10 02 85

Nesttun bedehus
Søndagsskole, bedehuset
Marit Iren T. Hansen . . . . 55 13 62 75

Fredagsklubben (f.o.m. 5 klasse):
Tor Magne Madland . . . . . 55 10 04 72

Barneglede (kor 3-6 år):
Anne Marit Roppestad . . .55 13 69 24

KRIK- Nesttun
Ingvild Braut . . . . . . . . . .45 42 71 15
Andreas Ruud . . . . . . . . . 95 24 66 89

Chiru (Yngstes):
Paul Rødstøl . . . . . . . . . . 55 91 23 08

Bobla Tensing
Åsgeir Litlere . . . . . . . . . . 55 13 71 14
Birkeland I. KFUK-speidere:
Lise Strøm Nilssen . . . . . 55 10 06 14

YA: Irene Haugstvedt . . . 55 10 43 82
Ungdomsforeningen:
Finn Geiro . . . . . . . . . . . 55 10 24 10
Skysstjeneste Birkeland kirke
Se aktivitetsoversikt side 16

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

juni 2005
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Dåp? Sjølvs
For Ingrid Elisabeth var
det ein selvfølge at
vesle Emma Elisabeth
(3 mnd) skulle døypast.

1905-hovedpersonen
bodde i Birkeland sogn
Christian Michelsen ble den sentrale
person i 1905, og han var da
hjemmehørende i Birkeland sogn.
AV MARTIN A. E. ANDERSEN

Christian Michelsen ble den sentrale person i 1905,
og han var da hjemmehørende i Birkeland sogn. Riktignok var han født og oppvokst i Bergen, hvor han
virket som sakfører og skipsreder og ble byens ordfører i 1892. Samtidig var han i årene 1891 – 94 en av
fire stortingsrepresentanter fra Bergen, et verv han
kunne kombinere med ordførerjobben siden Stortinget bare satt sammen noen måneder hver høst.
Gården Gamlehaugen kjøpte han i 1898, og flyttet
inn i nyreist «slott» i 1901. Dermed var Christian Michelsen blitt fanabu og hørte til Birkeland menighet.
Han stilte til valg igjen i 1903, og ble nå en av fire
stortingsrepresentanter fra Søndre Bergenhus Amt,
som Hordaland fylke het den gang.

Hele Fana stemte i Birkeland kirke
Ved stortingsvalget i 1903 var det kun alminnelig
stemmerett for menn over 23 år, dvs vel 20 % av landets befolkning, og av de 1.130 stemmeberettigede i
hele Fana herred, var det bare 528 som møtte frem i
Birkeland kirke for å avlegge stemme. Der satt formannskapet i egenskap av valgstyre og med lensmannen som valgstyrets formann. Etter navneopprop
måtte man si klart fra om hvem man stemte på, og
288 stemte på Venstre, de øvrige på Høire. Den gang
stemte mann på personer og ikke på partier, og valget var indirekte, dvs at 12 valgmenn fra Fana noen
dager senere drog til Bergen, hvor de møtte valgmenn fra alle de øvrige herredene i amtet og foretok
det endelige valget av tingmenn. Og en av dem var
altså Christian Michelsen. Blant valgmennene var
ordfører i Fana 1902 – 07, Steffen Sælen, gårdbruker
i Fyllingsdalen og født i Hosanger
Vi kjenner navn og yrke for alle de 12 valgmennene
fra datidens Fana, og de kom fra så vel Fyllingsdalen
som Ytrebygda og øvrige deler av herredet. 1 var lærer, en annen kirkesanger, 7 var gårdbrukere, 1 var
møllearbeider og 2 var fabrikkarbeidere.
Stortingsvalget i 1903 var siste gangen Birkeland
kirke var felles valglokale for hele Fana. ●

Nytt

Leder
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AV ASTRID DALEHAUG NORHEIM

I påsken vart ho døypt i Birkeland
kirke i ein dåpskjole som har vore i
slekta i snart hundre år. Oldemor
hennar var den første som brukte
kjolen. Emma Elisabeth var nummer 49.
I kyrkja sat slekta frå Nordfjordeid og Hardanger. Ved døypefonten stod mamma Ingrid Elisabeth Børve, pappa Trond Lefdal
og storebror Jonas (2 1/2) saman
med fadrane.
- Det var ein veldig høgtideleg
dag. For oss var det ein selvfølge å
døype borna våre, seier Emma
Elisabeth ein blank vårdag heime
på Nesttun. Ho har sett fram te på
bordet og storebror er akkurat levert i barneparken.

- Ein viss tryggleik
Kvart år vert nesten 200 born
døypte i Birkeland kirke. Emma
Elisabeth vart døypt i ei ordinær
gudsteneste søndag føremiddag,
men på grunn av den store pågangen vert mange babyer døypte i eigne dåpsgudstenester.
På landsbasis vert tre av fire
born døypte i Den norske kyrkja.

Mitt valg
Aktuelt

FOTO: ASTRID DALEHAUG NORHEIM

Alpha-kurs begynner 19.september
Nå er det snart tid for Alpha igjen.
En ny mulighet for alle som ønsker
en sammenheng der du kan lære mer
om hva kristen tro går ut på, snakke
med andre i en rolig atmosfære og
ha sosialt fellesskap.
Alpha-kurset går over ni mandager og en helg. Det beste er å være
med på alt, men det er i orden om en
er forhindret noen ganger.
Hver kveld begynner med kvelds-

Gjesteskribenten

juni 2005

Emma Elisabeth var berre seks veker då ho
vart døypt. For mamma Ingrid Elisabeth
var det ein høgtideleg dag.

mat, deretter 45 min. undervisning
og til slutt samtale i mindre grupper. Et velprøvd opplegg som finnes
i flere hundre land.
Første gang mandag 19.september, deretter hver mandag (unntatt
høstferie) og avslutning med middag mandag 21.november. ●
Sted: Menighetshuset, Øvsttunveien 29. Hver gang kl.19.00-21.30
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ORGELKLUBBEN FERDINAND/BIG FEET
Det er ledig undervisningstid fra høsten –05.
Undervisning på kirkeorgel rettet mot barn i
10-års alder og oppover. Ta kontakt med
Amund Dahlen tlf nr 922 37 635

- Vi gjer det for barnet
sin del. Viss ho seinare
finn ut at ho vil melde
seg ut, kan ho gjere det.
Det er ein større prosess
å døype seg viss ho finn
ut som femtenåring av
ho vil konfirmere seg.
- Betyr sjølve dåpshandlinga noko for
dykk?
- Eg føler ein viss tryggleik ved å vere i eit slikt
samfunn. Me er ikkje
mellom dei flittigaste
kyrkjegjengarane. Det
blir helst til at me går på
julafta. Men eg vil gjerne
vite at kyrkja er der.

Kjekk prestesamtalet
Før dei stolte foreldra
kan gå fram til døypefonten, har dei vore til
samtale med presten.
Førstegongsdøyparar
får tilbod om samtale
åleine.
Når dei skal døype
småsøsken seinare, vert
dei inviterte med på
dåpsmøte med andre
foreldre. Det fins ingen
fasit om kva presten
snakkar med foreldra
om.
- Det var veldig kjekt å
snakke åleine med presten første gongen. Me

snakka om kva yrke me
har, om at eg sjølv er
døypt i denne kyrkja og
om kvifor me ville døype.
- Kva snakka de om på
dåpsmøtet?
- Det var helst presten
som snakka. Han gjekk
gjennom dåpsritualet
og me lærte barnesongar. Dei er opptekne av at
me skal få inn kristne
songar og eit kveldsrituale med bøn.
I dåpen lovar foreldre
og fadrar å lære barnet
om kristen tru.
- Me brukar å be
kveldsbøn. Ikkje fordi
dei sa i kyrkja at me skulle gjere det, men fordi eg
er van med det frå min
eigen barndom. Me ber
«Eg foldar mine hender
små».
Ingrid Elisabeth og
Trond var innom tanken
om å undersøkje om det
er søndagsskule som Jonas kan gå på.
- Det vert ikkje til at me
snakkar så mykje om tru
og kristendom heime.
Ikkje ber me bordbøn,
heller. Men søndagsskulen er kanskje ein grei
måte å innføre kristendomen på, seier ho. ●

Konfirmant fra høsten av?
Påmeldinger til konfirmasjonstid i Birkeland foregår i tiden frem til 24. juni. Brev
med påmeldingsskjema blir sendt alle som
er medlemmer av Den Norske Kirke og født i
1991, det vil si de som begynner i 9. klasse
høsten 2005. Hvis dere bor innenfor Birkeland menighet, men likevel ikke mottar
dette brevet (innen ca.20.juni); vennligst
kontakt menighetskontoret ved kateketen,
innen påmeldingsfristen 24.juni.
Tlf. 55 36 22 87/55 36 22 80

■ INFORMASJONSMØTE for

konfirmanter: Tirsdag 23. august
■ FORDELINGSMØTE for
konfirmanter: Tirsdag 6. september
■ Begge møtene blir i KIRKEN, med
oppmøte kl. 16.00 for jenter
og kl. 17.00 for gutter. ●
VELKOMMEN TIL
KONFIRMASJONSTID
I BIRKELAND!

Skattefradrag for gaver
I 2004 kan du få skattefradrag for gaver
til Den norske kirke. Fradraget gjelder for
gaver fra kroner 500 til kroner 6000.
Menigheter i Den norske kirke er både en del
av det offentlige og det frivillige organisasjonsliv. Gjennom skatteseddelen betales
drift av kirke og kirkegård og dette dekker
også lønn til de fleste ansatte. Takket være
dette kan vi tilby gudstjenester, konserter,
barnedåp og vielser, men vi vil gjerne gjøre
mer enn dette.
Mye av den daglige driften i Birkeland
menighet må vi selv dekke og dette er
våre inntektskilder:
■ Takkoffer i kirken ca. kr. 110.000
■ Driftstilskudd fra Bergen kirkelige
fellesråd ca. 89.000
■ Givertjenesten gav i fjor kr. 87.000
Dette ønsker vi å få til:
■ Et rikt musikkliv i menigheten med
barnekor, konserter og spennenede
prosjekter i samarbeid med andre.
■ Å beholde en diakon i 60 prosent
stilling. Vi vil opprettholde hjemmebesøk, klubb for utviklingshemmede,
sorgarbeid og hjemmebesøk. Vi vil
fortsatt være representert i selvmordsforebyggende team og ha gode
samarbeid med kommunale etater.
Vi du være med på et spleiselag for å få dette til? Meld deg gjerne på til den faste givertjenesten.
Hvis du er registrert som fast giver vil vi
rapportere summene inn til ligningsmyndighetene. Vi trenger skriftlig påmelding med
signatur. Du vil da få et givernummer. Det er
viktig at alle innbetalinger merkes med dette nummeret.
All informasjon behandles konfidensielt.
Vennlig hilsen Eli Heggdal
Daglig leder i Birkeland menighet.

Jeg er registrert som fast giver og
ønsker å gi kr .............
Hver måned ❏
Hvert kvartal ❏
Årlig
❏
Navn: ………………………….........…….
Adresse: ……………………......…..…….
Postnr: …………………………….....…...
Fødsels-og personnummer (11 siffer):
……...........................………………….
Telefon: ......……………………………….
Epost: ..……………………………………
Nettbank: ………………........................
Giro (Antall ønskes tilsendt) …..………….
juni 2005
Sign:...........………………………………
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Offentlig informasjon fra
Birkeland menighet
Postboks 152
Nesttun, 5852 Bergen

B
FULLDISTRIBUSJON

døpte
Adrian Viken Thorsen
Niklas Johnsen
Joakim Øye
Sondre Nordstrand Tøsse
Tor Odin Bjørndal Milde
Sebastian Røed Hovland
Even Carrillo Simonsen
Nicholas Sunde
Vetle Sæthre
Ole Petter Eide Herskedal
Jonas Litlabø Nilsen
Fredrik Brekke-Molund
Obinna Noel Ogazi
Lars Vetaas Sjøtun
Agnar Døskeland
Oskar Kalve Lingjerde
Robbie Alver
Aksel Hovland
Sebastian Hauge H. Pedersen
Marius Nilsen Koch
Sofie Fosse-Iversen
Martine Rognaldsen
Mari Ravneberg Nordgreen
Martine Taule
Ingeborg Rørlien
Vilde Jetmundsen Haugland
Emma Elisabeth Lefdal
Maria Elvenes
Vilja Sæverud
Helene Laukeland Bygnes
Dina Thue Lydersen
Tara Storhaug Alfredsen
Guro Sunniva Underhaug Berle
Helene Skogly Rasmussen
Ine Hauge
Amalie Sjursen
Kristine Sjursen

døde
Eyolf Falsen Langmyhr
Hans Otto Ramstad
Jens Minde Simonsen
Øyvind Floen
Gudmund Alsaker
Harry Johan Andersen
Leif Heldal
Ansgard Johan Nilsen
Ingebrigt Jæger
Ulla Margrethe Dal
Magnhild Holgersen
Betsy Amanda Koch
Kerstin Hervor Samal
Birgit Midtun
Karin Olava Eidsnes
Odlaug Konstanse Krisiansdtr
Totland
Anny Bernhoft
Borghild Hope
Johanna Sæthre

vigde
Elin Ulsund – Tor Arne Hansen

gudstjenester
3. s. e. pinse, 5. juni 2005:
Luk 14,16-24 Jes 25,6-7;
Åp 19,5-9
11.00 Familiegudstjeneste.
Ivar Braut. Utdeling av
Barnas kirkebok. Takkoffer til IKO. Etter gudstjenesten blir det utearrangement med leker
og mat på kirketunet.
4. s. e. pinse, 12. juni 2005
Luk 15,1-10 Mi 7,18-19;
Ef 2,1-10
11.00 Gudstjeneste. Dåp. Eiel
Holten. Takkoffer til
nytt flygel i kirken.
11.00 Festgudstjeneste i Fana
kirke i anledning 100årsminnet for unionsoppløsningen.
19.00 Musikkandakt ved
Amund Dahlen og Ivar
Braut. Takkoffer til nytt
orgel på Øvsttun.
5. s. e. pinse, 19. juni 2005:
Matt 7,1-5 1 Mos 4,8-15;
Rom 14,7-13
11.00 Gudstjeneste. Dåp. Eiel
Holten. Takkoffer:
Menighetsarbeidet
Lørdag 25.juni 2005
12.30 Dåpsgudstjeneste.
Takkoffer:
Dåpsopplæringen
6. s. e. pinse (Aposteldagen),
26. juni 2005:
Luk 5,1-11 1 Mos 12,14a; 1 Tim 1,12-17
11.00 Gudstj. Nattv. Eiel
Holten. Takkoffer til
Bergen Internasjonale
menighet
7. s. e. pinse, 3. juli 2005:
Matt 5,20-24[25-26] 5
Mos 30,11-16; Fil 3,3b-11
11.00 Gudstjeneste. Dåp.
Nattv. Prestevikar Karl
Yngve Bergkåsa.
8. s. e. pinse, 10. juli 2005:
* 1 Mos 1,1-18 2 Kor 9,812; Mark 8,1-9
11.00 Fellesgudstjeneste i
Skjold kirke. Ikke gudstj.
i Birkeland.

9. s. e. pinse, 17. juli 2005:
Matt 7,15-20 Mi 3,5-7;
Gal 1,6-9
11.00 Gudstjeneste. Dåp.
Nattv. Bergkåsa. Offer:
Misjonsselskapet
10. s. e. pinse, 24. juli 2005:
Matt 25,14-30 Ordsp
2,1-6; 1 Kor 3,10-17
11.00 Fellesgudstjeneste i
Skjold kirke. Ikke gudstj.
i Birkeland.
29.juli 2005:
18.00 Olsokgudstjeneste i
Fana kirke.
11. s. e. pinse, 31. juli 2005:
Rom 9,1-5 og 10,1-4 Jer
18,1-10; Luk 19,41-48
11.00 Gudstjeneste. Dåp.
Nattverd. Bergkåsa.
Offer til Israelsmisjonen
12. s. e. pinse, 7. august 2005:
Luk 18,9-14 Jes 2,12-17;
Rom 3,21-26
11.00 Fellesgudstj., Skjold krk.
Ikke gudstj. i Birkeland.
13. s. e. pinse, 14. august 2005:
Mark 7,31-37 1 Sam 3,110; 2 Kor 3,4-6
11.00 Gudstjeneste. Nattverd.
Ivar Braut. Takkoffer til
menighetsarbeidet.

Kirkeskyss til
Birkeland kirke
Birkeland kirke har en transporttjeneste til og fra kirke for
deg som ønsker og trenger det.
Du ringer til personen som står
på kjørelisten søndag før 10.00
og du blir hentet der du bor.
Kjøretjenesten er gratis.
• 5. juni. Ledvin Stormark
55 10 49 34
• 12. juni Bjørn A Johannessen
55 92 93 08
I sommer kjører Bjørn Johannessen med unntak av søndagene 17 juli og 24 juli.

Bibeltimer
i Birkeland menighet høsten
2005. Tid: 4 tirsdager kl. 19.30.
Sted: Birkeland menighetshus,
Øvsttunvegen 29, Nesttun.
Tema: Slutten av 2. korintierbrev og Matteus evangeliet.
Etter innledningen, samtale om
temaet over en kopp te..
■

■

30. aug. 2.Kor. 10-12.
Styrke og svakhet.
Sokneprest Kristi Søvik.
27. sept. Matt. 1-4.
Fra barndommen av...
Sokneprest Odd Steinkopf
25. okt. Matt. 5-7. Hvordan
skal vi forstå Bergprekenen?
Sokneprest Ivar Braut
29. nov. Matt. 8-9.
Undere da og nå.....
Kapellan Eiel Holten.

14. s. e. pinse, 21. august 2005:
Luk 10,25-37 3 Mos
19,16-18; 1 Joh 4,7-10
11.00 Fam. gudstj. E. Holten.
Dåp. Offer: Sjelesorgsenteret på Haraldspl.

■

15. s. e. pinse, 28. august 2005:
Luk 17,11-19 Sal 146; 1
Tess 5,15-24
11.00 Gudstjeneste. Nattverd.
Ivar Braut. Offer: Misjonsprosjektet i Mali.

Bibeltimene er for alle.
Alle er hjertelig velkomne!

16. s. e. pinse, 4. sept. 2005:
* 1 Kong 17,8-16 Gal 5,256,5; Matt 6,24-34
11.00 Gudstjeneste. Dåp. Ivar
Braut. Tema: Skaperverket forkynner!
Offer: menighetsarb.

Fra og med neste nummer er
Anne Myklebust Odland igjen
på plass som redaktør for de felles menighetsbladene i Fana
prosti etter sin fødselspermisjon, mens Jan Hanchen Michelsen går tilbake til å kun fylle
de vanlige arbeidsoppgavene
som datamaskinkusk. Bidragsytere og redaksjonsmedlemmer
bør derfor notere seg den oppdaterte kontaktinformasjonen
på side to.
- red.

Se hva som skjer:
Barnas sommerkonsert onsdag
1. juni 18.00. Når sommerkonserten har gått av stabelen, da
er det blitt sommer!

Nytt

■

Odland tilbake
etter permisjon

Leder
Gjesteskribenten
Mitt valg

