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Millioner må til
Kirkevergen ber om 12 mil-
lioner for å stoppe forfallet
i Fana kirke. Men skal alle
Bergens middelalderkirker
bevares blir regningen over
ti ganger så høy. Side 6-7 

Vitjar Fana
Leiar av Den Norske Nobel-
komité, Ole Danbolt Mjøs
er gjest under Olsok-fei-
ringa i Fana. Side 11

Kveldsbønner
Hvordan skal vi be med
barna - og hvorfor. En små-
barnsmor og en forlagssjef
gir noen svar. Side 14-15

21.mai var det friluftsgudstjeneste på Totand.
Unge og voksne speidere sørget for alter,
blomsterkors og kirkeklokke. Og etterpå var 
det sosialt samvær i Speiderhytten.

Friluftsguds-
tjeneste i mai

Aktiv konsert-vår
Flere store konserter har vært arrangert i Birkeland denne
våren. Først ut var en forestilling der vår egen komponist
Håkon Helland (80) presenterte sin musikk, deretter
avsluttet kantor Amund Dahlen (bildet) virket i Birkeland
som primus motor for en spennende konsert, der Händel
«møtte» sangeren Ole Paus.                             Side 2-3
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AV IVAR BRAUT

Ikke på hva som helst, men troen
på den levende Gud blir i Nytesta-
mentet omtalt som noe et mennes-
ke ikke kan gjøre av seg selv. Det er
derfor mange som kan si at Den hel-
lige ånd har vært på ferde. For du
merker på mange ting at du tror på
Gud, du kommer ikke utenom. Da er

det Gud selv som har beveget deg til det.
«Ånden, vår trøst, levende,varm og hellig

og sterk, taler om Gud, bærer oss frem dag
etter dag. Herren vår Gud vil vi takke» Slik er
sisteverset på «Måne og sol» som barn i alle
aldre liker å synge. Det er en salme om Gud,
vår Far; om Jesus, vår bror og om Ånden som
er så levende og varm. Det er en Hellig Ånd
fra Gud som arbeider ganske hardt med oss
for at vi skal tro. På mange måter foregår det
arbeidet: Ved å prøve å overbevise om at vi
trenger Gud og hans tilgivelse, at Jesus vir-
kelig er en Frelser som vi trenger og som tar
imot. Når vi minst venter det kan vi oppleve
saker og ting som setter oss på sporet. Vi be-
gynner å tenke på en ny måte, og mest av
alt: Noe fra Guds ord, Bibelen, tar tak i oss
og fører oss videre.

-Vinden ser vi ikke, men vi merker den, snart
som stille susing, snart som storm igjen.
-Ånden ser vi ikke, men hans stille røst, taler i
vårt hjerte både tukt og trøst. (NS NR.228)

Gud er nok på ferde i livet vårt mer enn vi
aner. Men vi minnes om å høre etter når Gud
taler og ikke utsette det viktigste. Noen
ganger er det nettopp i stormværet vi forstår
at noe må gjøres. Troen på Jesus blir selve
kjernen i livet. Andre ganger er det stille su-
sing. Det viktige er at vi ikke stenger av, men
lar oss bevege til Jesus. 

Derfor kalles Den hellige ånd for verdens
beste predikant. Han peker på En Annen,
ikke seg selv. Selv er han beskjeden. Og han
varmer oss til tro.

Det er det pinsetiden handler om.
Slik det bl.a. er fortalt i Apostlenes gjer-

ninger i det andre kapitlet. �
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Den varme 
hellige ånd
Det er ikke så lett å tro. Det 
er vel faktisk umulig.

Øvsttun kapell 
blir ordnet på
Endelig: Nå blir hoveddøren på Øvsttun
kapell ordnet. Mange har etterlyst at en
oppussing av den vakre døren. Den har
sett fæl ut, og det går ikke an på et slikt
viktig bygg i nærmiljøet vårt. Nå skjer
det, og vi ser fram til å se et godt resultat.

Høyttalere er det også kommet. Bergen
kirkelige fellesråd ga penger i vår til lyd i
kapellet. Noe uvant er det nok både for
prest og tilhørere, men vi håper at dette
skal gjøre at alle kan høre godt.

Og orgelet: Det er i rute, men det blir
nok januar i 2007 før det blir innvielses-
konsert. Da har kantor Amund Dahlen
sagt fra om at han gjerne vil ta et tak i å
ordne med en skikkelig innvielse av et
unikt instrument. �

Barnekrok skal det bli! Menighets-
rådet går inn for å gjøre noe
skikkelig ut av det.

AV IVAR BRAUT

Det må bli et sted bak i kirken der det er
attraktivt å være med småbarn. Som det
heter i saksutredningen: 
- Først og fremst vil vi ha en kirke som er
bedre tilrettelagt for barnefamilier. Sett i
forhold til antall barn som døpes er det få
barnefamilier som går til gudstjeneste i
Birkeland.

I andre kirker av denne typen har man
fjernet benker bakerst i kirken slik at
man skaper et ekstra rom i kirkerom-

AV IVAR BRAUT

Først konserten «Helland i åtti» der vår
egen komponist Håkon Helland ga oss
en kveld med egne komposisjoner. Det
var en fin musikalsk opplevelse der
svært mange var engasjert i kor og or-
kester. En festlig kveld ble det, og en vital
komponist fikk velfortjent takk.

Messias og Paus
Uka etter var det Händels Messias med
eget prosjektkor – og mellom satsene:
Ole Paus. 

Dette ble en særegen kveld med en
sammenstilling av stilarter og uttrykks-
former som gjorde inntrykk. Koret had-
de stor formidlingsglede – og nettopp de

stillfarende og
gjennomtrengende
salmene med Paus
skapte kontraster
som beveget. 

Det var tett mellom konsert-
opplevelsene like før påsken:
To vellykkede konserter fant
sted i Birkeland kirke.

Konserter som bevegeKonserter som bevege

KOMPONIST: Håkon
Helland (t.v). 

FOTO: FRODE HØYTE

En barnekrok det blir snakket
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«Prosjekt Sædalen»
Et menighetsarbeid for deg som bor i
området rundt Sædalen er i ferd med å
ta form. Ny samling 13.juni!

Sist i mars inviterte Slettebakken og Birkeland
menigheter til felles møte for å lufte idéen om Pro-
sjekt Sædalen. Det deltok ca. 15 menn og kvinner
som bor i området, i tillegg til ansatte fra menighe-
tene. Idéen om et menighetsfelleskap ble godt
mottatt og mange sa seg villige til å delta. Siden
har en arbeidsgruppe arbeidet for å kommer med
forslag til innholdet. Her er noen av de tankene ar-
beidsgruppen har gjort seg så langt: 

� Sædalen og omegn er et område med sterk ut-
bygging.  At det planlegges en ny barneskole med
opptil 400 elever illustrerer dette.   Kirken ønsker
å være på banen når en ny bydel etablerer seg. Vi
tenker å favne området fra Birkelundstoppen til
Kringlebotn. 
� Vi ønsker at en menighet i Sædalen skal være en
bidragsyter i lokalmiljøet og føre nye mennesker
inn i fellesskapet og frem til en levende tro. 
� Nærhet til kirke og et aktivt barne- og familie-
arbeid vil være med å legge til rette for at de som
bosetter seg i Sædalen kan finne sin plass i kirken.
� Et regelmessig gudstjenesteliv vil være et sam-
lingspunkt for menighetsarbeidet.
� Om fem til ti år vil det være svært mange ung-
dommer i området.  Vi vil la dem bli kjent med
kirken nå og bygge opp et ungdomsarbeid.  
� Mange ønsker å skape et levende menighetsfel-
lesskap i området.  Dette er skal vi gjøre sammen,
og vi ønsker å involvere alle som vil være med.  

Det er allerede konkrete forslag på bordet. Vi
kan nevne familiesamling en ettermiddag i  må-
neden med felles middag, barnekor en gang i
uken, - og 2.søndag i advent vil vi ha den første fa-
miliegudstjenesten!

Men som sagt: Dette er noe vi skal gjøre og for-
me sammen.  Derfor inviterer vi til en samling
tirsdag 13. juni kl.19.00-21.00 på Natland skole.
Her vil arbeidsgruppen legge fram forslag til
samtale.  Her er du velkommen for å høre hva
som skjer og komme med dine tanker og innspill.  

Spørsmål? Ring Leidulf (48991909) eller Mar-
grethe (95720954). Hilsen arbeidsgruppen for
Prosjekt Sædalen �

som beveget som beveget 

Jeg skrev en spontan mail til
kantor Amund i etterkant:

«Gratulerer og takk for konserten
på søndag! Mer enn en konsert.Det
var mer enn ett fortettet øyeblikk.
En ganske sterk opplevelse av at
kirken ble brukt til noe som er ak-
kurat etter hensikten: Fullt av folk,
allslags folk, musikk som varer og

musikk og tekster som gav denne
helt spesielle opplevelsen. Slik er
det alt henger sammen.

Takk skal du ha, Amund!»

Det får også stå som en opp-
summering av noe viktig som
kantor Amund har gjort i Birke-
land gjennom sine fire år her. �

met. Vi ønsker et slikt rom. Og vi vil
gjerne gjøre det skikkelig . Vi vil at
folk skal komme i vår kirke og si:
Se hvor fint de har det her!

Menighetsrådet har søkt bisko-
pen om å flytte bakerste benk (an-
takelig til høyre når en kommer
inn) til yttervegg. og ta bort tre
benker foran denne slik at benken
ved søylen blir ny bakerste benk.
Da frigjøres det plass til bord, sto-
ler, et lite alter, og det blir plass til
barnevogner med mer. 

Viktig er det også at «rommet»
kan brukes til mange andre anled-
ninger: Konfirmasjonsundervis-
ning, bibelgruppe, kirkekaffe, et

sted der en kan være i kirken på en
annen måte, et samtalested. 

De vel tjue sitteplassene som blir
borte må erstattes. I søknaden
skisserer rådet ønske om  å skaffe
stoler som kan hektes sammen og
brukes ved større anledninger. Det
er også søkt om å få flytte et av de
vakre ikonene til en mer framtre-
dende plass. Trolig er det god me-
ning i å flytte ikonet fra dåpssakris-
tiet til et nytt lite alter bak i kirken. 

Det kan nok gå noen måneder
før svaret har vært gjennom de uli-
ke instansene, men menighetsrå-
det regner jo med at alle ser beho-
vet. �

rnekrok det blir snakket om
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Hele 233 unge har
vi hatt den glede å
konfirmere i Birkeland
denne våren! 

AV KATEKET INGUNN MYKLEBUST PÅ VEGNE AV 

KONFIRMANTLÆRERE OG KONFIRMANTMEDARBEIDERE

Det er like spennende hvert år.  Hvem
kommer til høsten? Hvor mange blir
de, og hvordan skal vi møte dem? 

-Nesten som å sitte på en stor strand
en vakker sommerdag, helt nede ved
vannkanten, slik at bølgene som slår
mot land treffer oss: Med skrekkblan-
det fryd og spenning venter vi på neste
bølge: Hvordan blir den? Konfirman-
tene «skyller» over oss hver høst, og
«bølgen» har blitt større og større. Det
er nesten som vi lurer litt på om vi tør å
bli sittende og vente på neste… Men så
er det jo så utrolig gøy og spennende! 

Konfirmantåret 05/06 utfordret oss
på flere felt: Rekordmange konfirman-
ter og grupper: Et betydelig utvidet
KRIK-tilbud til alle våre idrettsglade
konfirmanter, banebrytende nytenk-
ning med «Orgelkonfirmanter», og god
søkning til alle de andre konfirmanttil-
budene våre; Diakoni, Grønn gruppe,
Konfikor, Musikal og vanlige grupper. 

På vårsemesteret fikk vi en ny utfor-
dring i et spennende samarbeid med
bispedømmet, Hop og Tveiterås skoler.
De 6 flotte ungdommene med utvik-
lingshemming ga oss erfaringer og
opplevelser i kirkerommet vi aldri ville
vært foruten! 

Kjære konfirmanter, konfirmantfa-
milier og konfirmant-medhjelpere:
TUSEN TAKK for rikt samarbeid dette
konfirmantåret! Dere har overveldet,
forfrisket, gledet og utfordret oss!  Lyk-
ke til videre.  Husk, kjære konfirmant, å
vurdere muligheten for en god fortset-
telse i for eksempel KRIK Nesttun, Bo-
bla Tensing eller Lederkurset! �

Ny konfirmant 
fra høsten av? 
Påmeldinger til kon-
firmasjon i Birkeland
foregår nå frem mot
sommerferien. Fris-
ten er satt til 21. juni. 

Informasjon og påmel-
dingsskjema blir sendt
alle som er medlemmer
av Den Norske Kirke og
født i 1992, dvs de som
begynner i 9. klasse
høsten 2006.  Hvis dere

bor innen Birkeland menighet, men likevel
ikke mottar dette brevet (innen ca. 15.
juni); vennligst kontakt menighetskonto-
ret v/kateketen innen påmeldingsfristen
21.juni. Tlf. 55 36 22 87 / 55 36 22 88 

INFORMASJONSMØTE for konfirmanter: 
- Onsdag 23. august 

FORDELINGSMØTE for konfirmanter: 
- Onsdag 6. september 

Begge møtene blir i KIRKEN. Oppmøte
kl.16.00 for jenter og kl.17.00 for gutter.  

Velkommen til konfirmasjonstid 
i Birkeland! �

Stat og kirke – nå skal det diskuteres
Høringsfristen for den offentlige stat-kirke-utredningen er satt til 1.desember 2006. Det betyr at menighetene vil invitere til debatt
om utredningen i høst. Hver menighet er blant de mange som blir høringsinstans på det kirkestatsråden kaller «landets største grup-
pearbeid». I neste nummer av menighetsbladet vil det komme informasjon om utredningen og om hvordan debatten blir lagt opp i Bir-
keland menighet. Men dette er en sak der vi ønsker at mange blir med og uttaler seg. Og det er en interessant sak som uansett vil få fram
mange viktige tanker om hva det er å være kirke og om hvordan kirken og staten gjensidig skal organisere sitt forhold. �

12 konfirmasjoner i Birkeland!

Takk til alle våre
konfirmanter!

12 konfirmasjoner i Birkeland!

Takk til alle våre
konfirmanter!

Bildene er hentet fra den første konfirmasjonsgudstje-
nesten, 23.april. Da ble 6 ungdommer konfirmert, og
elgitarist Mads Eriksen spilte. Ungdommene gjorde
inntrykk, og gitaren fikk det til å svinge. Til Guds ære.
Så må vi jo også få si at konfirmantene gjennomførte
gudstjenestene på en meget fin måte. De var godt for-
beredt av dyktige kateketer, men det er en spesiell opplevelse å se ung-
dommer gå fram til Herrens alter for å ta imot menighetens forbønn
over livet. Samme kveld hadde musikalkonfirmantene konsert med fullt
hus og stor stemning i menighetshuset. AV IVAR BRAUT. FOTO: FRODE HØYTE
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AV INGVAR HENNE

På sin 30 årsdag ble Barsnes viet til
prest i Stedje kirke, og han startet
derved sin viktige prestegjerning.
Mange har gjennom disse 30 årene
kunnet glede seg over hans sterke
engasjement i kirken, og hans gode
humør og omsorg. Hans store ar-
beidskapasitet og ukuelige pågangs-
mot har stadig gitt resultater, og han
avslutter mange samtaler med or-
dene «Dette skal vi få til!».

Med sin kreativitet har Per Barsnes
bidratt til å styrke kirkens rolle både i
fest og hverdag. Han har tatt initiativ
til store jubileer og markeringer i
Fana, og fylt kirken til trengsel ved
mange anledninger de siste årene.
Barsnes var også sentral i utviklingen
av Sesam på Nesttun som et prostitil-
tak i 2004, og har slik bidratt til å
bringe kirken ut til folk i hverdagen.
Det er kanskje ikke alle som vet at han
var med i prosjektgruppen som dan-
net Kirkens bymisjon i Bergen, og vi-
dere som leder av representantskapet
fram til 2005. Barsnes er derfor indi-
rekte både kulturprest og gateprest.

I sitt daglige virke som sokneprest i
Fana møter vi Barsnes som forkynner
og sjelesørger. Han er opptatt av
gudstjenestens funksjon som menig-
hetens naturlige møtepunkt, og en
bred kontaktflate mot lokalmiljøet.
Barsnes har et stort engasjement for

Sjømannskirken som lokalmenighe-
tenes forlengede arm ut i verden.
Gjennom sine verv i Sjømannskirken
har han arbeidet både for kirkens
oppsøkende og inkluderende rolle
internasjonalt, og dens lokale fotfeste
og støtte i by og bygd hjemme i Norge.

Som prost i Fana har Barsnes initiert
og ledet utviklingen av Fanamodel-
len, en ny organisasjonsstruktur for
samarbeid på prostiplanet, på tvers
av menighetsgrenser og kirkens to ar-
beidsgiverlinjer. Han har tatt tak i de
utfordringene nye rammebetingelser
har gitt, og gjennom løsningsorien-
tert samarbeid oppnådd forbedringer
der andre så problemer.

Per Barsnes er uten tvil en dyktig
strateg og initiativtaker. Han er også
en sosial humørspreder som alltid
har en god historie på lager, og selv
om en kan ha hørt historien før, er det
umulig å ikke bli dradd med av hans
smittende latter. Hans sosiale natur er
også nyttig. Det er viktig å ha gode
kontakter i det politiske miljøet for å
sette kirken på dagsorden i politiker-
nes hverdag, og Barsnes har utrettet
mye for Fana gjennom målbevisst di-
alog med sentrale folkevalgte.

Uten hans iherdige innsats hadde
nok ikke kulturlandskapet rundt Fana
kirke blitt valgt til tusenårssted for
Bergen i år 2000. Det er derfor helt na-
turlig at Barsnes sin store dag blir fei-
ret i kulturparken. Den symboliserer

svært godt hvordan han har bidratt til
et konstruktiv samspill mellom kirke
og kultur, og hvordan han har klart å
engasjere både private og offentlige
støttespillere for å knytte bånd
mellom gammelt og nytt.

Vi ønsker til lykke med den store da-
gen, og vil samtidig ønske alle velkom-
men til høymesse i Fana kirke kl. 11 og
påfølgende fest i kulturparken. Der
blir det kirkekaffe med kulturelt tilbe-
hør ved Sola Fide og lokale krefter. Det
blir anledning å si noen ord til jubilan-
ten, og i stedet for en personlig gave
ønsker Barsnes en gave til styrking av
arbeidet blant barn i Fana. Fana sok-
neråds konto er 3411.30.76803 �

KONSERT I SKJOLD KIRKE 
SØNDAG 11. JUNI KL 19

«Come in and stay a while»

Sola Fide ønsker deg velkommen til som-
merens store høydepunkt. Vi inviterer til
musikalsk aften der vi i samarbeid med

Per Oddvar Hildre skal synge alt fra negro
spirituals via Erik Bye til Sting, så her

er noe for enhver smak!
Billett kr 150, barn kr 75

Les mer på www.solafide.no

KIRKENS SOS TRENGER FLERE MEDARBEIDERE!
Kirkens SOS trenger flere frivillige medarbeidere til krisetelefonen, og starter derfor nytt 
kurs i samtaleferdigheter og krisehåndtering. Kurset går på mandagskvelder med kursstart 
18. september 2006. Medarbeiderne har vakt ca. hver 12. dag, og får støtte og veiledning 
så lenge de er med i tjenesten.

For å bli med må du være over 20 år. Oppgaven er å lytte til innringer, og tåle å møte et 
annet menneskes smerte og sorg. Medarbeidere skal ikke finne løsninger eller ”gode råd”. 
Velkommen til en viktig og meningsfull tjeneste og et godt fellesskap!
Ring oss på tlf. 55 32 58 45 på dagtid eller 480 35 841 kveld og helg. 
Du finner mer informasjon på www.kirkens-sos.no 

Halve livet 
som prest

Per Barsnes fyller 60 år 25. juni. Samme dag kan han feire 30
år som prest. Gjennom disse årene har han satt verdifulle spor
etter seg, ikke minst her i Fana.
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Middelalderkirken i Fana
er i forfall. Nå ber Kirke-
vergen om 12 millioner
kommunale kroner til å
ruste den opp.

AV KJETIL GILLESVIK

- Det er veldig viktig at vi nå får midler
til å ruste opp bygget, sier Lisbeth
Thorsheim, prosjektleder for Kirke-
vergens byggavdeling. Hun har nå
sendt brev til byrådsleder der hun ber
om 12 millioner kroner til å ruste opp
Fana kirke. 

- Bygget er en kulturskatt vi må ta
vare på. Jo lenger en venter med å ta
tak i problemet, jo dyrere blir det. 

Rasfare
Sammenlignet med de tre andre mid-
delalderkirkene, Mariakirken, Dom-
kirken og Korskirken, er Fana i relativt
god stand. Problemet er at taket snart
kan begynne å falle fra hverandre. Ski-
feren ligger utrygt, noe som skyldes at
lektene og sløyfene under steinen er
råtnet og vridd. For å forhindre ulyk-
ker om en stein skulle løsne, er det
plassert en lang tunnel langs kirkens
ene langside. 

Ikke holdbart
- En ikke holdbar løsning, mener Lis-
beth Thorsheim hos kirkevergen. Hun
synes det er uverdig at pårørende ved
begravelser skal måtte bære en kiste
gjennom en lang trang ståltunnel ved
begravelser. 

- Ikke bare er det til hinder ved be-
gravelse. Det er også visuelt skjem-
mende. Denne tunnelen må vi få fjer-
net, sier Thorsheim. 

Ustelte graver
Mens det på den ene langsiden av kir-
ken er plassert en beskyttelsestunnel,

Ber om 12 mill.

RASFARE: Av frykt for at skiferstein skal falle
ned har en satt opp tunnel for at de besøkende
skal kunne passere trygt. Det går kanskje greit å
passere gjennom tunnelen med en barnevogn.
Langt mer komplisert blir det med et helt grav-
følge. ALLE FOTO: KJETIL GILLESVIK
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er den andre siden stengt. Det be-
tyr at ingen kommer til og får stelt
gravstedene som ligger på den si-
den. I stedet gror gress og busker
til. 

- Det synes vi selvsagt er trist,
forteller Thorsheim.

Kirkevergen i Bergen, Gunnar
Wik, går enda lenger. I sitt brev til
Bergen kommune uttrykker han
krast at tiden er kommet for å be-
vilge de tiltrengte midlene til opp-
rustningen av Fana kirke. 

- Kostnadsoverslaget for total ut-
bedring av Fana kirke er i denne
sammenheng ikke uoverkomme-
lig. Dette anslås til ca. 12 millioner
kroner... Vi ber om at byrådet be-
vilger ekstra midler til rehabilite-
ring av kirken slik at den uverdige
situasjonen i Fana tar slutt og kul-
turarven som Fana kirke represen-
terer blir ivaretatt, skriver Wik.

Flere behov 
Behovskravene Kirkevergen stil-

ler er basert på en analyse fir-
maet Opticonsult gjorde i 2005.
Foruten utskiftning av taket,
trenger bygget følgende oppgra-
deringer. 

� Fana kirke er bygget med 
kleberstein. En del av denne 
steinen må repareres og skiftes.

� Det er behov for utbedring av 
skadet puss på de innvendige 
veggene. I tillegg må veggene 
kalkes. 

� Mye av inventaret i kirken har 
behov for vedlikehold. En stor
del av blyglassvinduene med 
glassmalerier trenger repara-
sjoner.

� Dreneringen rundt bygget 
blir beskrevet som meget 
dårlig, og det er tegn til fukt-
inntrenging i muren. Det er 
derfor nødvendig med ny 
drenering rundt kirken.

� Det elektriske anlegget er av 
eldre type og bør skiftes ut. �

7                 juni 2006

mill. ... men vil trenge 140 millioner
Kirkevergen i Bergen kommune ber i første omgang om 
12 millioner kroner til å ruste opp Fana Kirke.

På litt lengre sikt er derimot behovene langt større. Lisbeth Thorsheim anslår de
samlede kostnadsbehovene for å ruste opp Bergens fire middelalderkirker til 140
millioner kroner. Foruten Fanas tolv millioner, trenger Mariakirken 33 millioner,
Domkirken 53 millioner og Korskirken 41 millioner. – Vi mener dette er et of-
fentlig anliggende, men vi har vanskelig å tro at Bergen kommune ser seg i stand
til å betale alle disse utgiftene, sier Thorsheim. Hun mener staten må på banen
skal en klare å få rustet opp det hun karakteriserer som kulturskatter. �

NEDSLITT: Murpussen på veggen er begynt å falle ned inne i kirkerommet. 

Bobmedlemskap
– en gave for
fremtiden!
Et medlemskap i Bergen og Omegn

Boligbyggelag er den perfekte gaven til 

konfirmanten. Også ypperlig som dåps- 

eller bursdagsgave.

Innmelding kroner 300 per medlemskap.

Ingen årlig kontingent før etter fylte 18 år.

Sørg for at den du er glad i får ansiennitet 

på boligmarkedet! 

Se www.bob.no, ring oss på 55 54 74 00 eller

kom innom oss i Bobhuset, Nygårdsgaten 13-15.

w
w
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Alle vil komme 
til å oppleve 

sorg i livet. Sorg 
er ingen sykdom.

AV KJARTAN ALVESTAD

Lene Merete Gunnarson, soknediakon
i Skjold menighet, Tone Totland, sokne-
diakon i Birkeland menighet og Gerd
Dale, frivillig, arbeider i et felles prosti-
prosjekt om sorgarbeid. Hvert halvår
arrangerer de seminar. Målet er å nå ut
til så mange som mulig i Fana prosti. 

De som melder seg på sorgseminaret
kan melde seg på sorggrupper. Grup-
pene settes sammen på bakgrunn av
hva den enkelte har opplevd, alder og
situasjon.

Samtalen i gruppen blir til etter hva
gruppemedlemmene er opptatt av, og
dette kan variere fra gang til gang og fra
gruppe til gruppe. Temaer som går
igjen er det å bli alene, det å føle på sor-
gen lenger enn omgivelsene og det å bli
oversett.

Kirkelig tilbud
Det er en klar profil på at dette er et kir-

kelig tilbud. På sorgseminaret er prest,
diakon og gruppeledere til stede. Grup-
pelederne har sin tilhørighet til kirken.
Det er viktig å få frem at man ikke spør
de som kommer om de har en kristen
tro. Skal dette bli et tema i gruppen, så
er det deltagerne selv som bringer det
på banen. 

Gruppelederne tar ikke dette initiati-
vet. Hvis dette kommer opp er grup-
pelederne klare til å svare så godt de
kan. Gruppelederne er ingen terapeu-

ter, men helt vanlige mennesker som
stiller seg til disposisjon. Alle i grup-
pen har taushetsplikt. Dette skaper en
trygg ramme som gjør at man kan dele
sine erfaringer. 

-Kjenner meg igjen
Gerd Dale mistet sin mann for seks år
siden. Hun sier dette om sin rolle som
gruppeleder:

- Jeg vet hvordan det er å miste en ek-
tefelle. Jeg kjenner meg igjen i de situ-

asjonene som de er i, og kan kanskje
være til hjelp for de som er med i sorg-
gruppen. Det er de som er i gruppen
som bestemmer hva samtalen skal
dreie seg om, sier Dale.

- Vi begynner med å spise rundstyk-
ker og drikke kaffe og te. I begynnelsen
må man bli kjent med hverandre og bli
trygge på hverandre.

Forskjellige reaksjoner
- Etter hvert spør gruppelederne om

Sorggrupper: –Kan være e

Sorggruppeleder Gerd Dale, diakon i Skjold 
menighet Lene Merete Gunnarson og diakon i

Birkeland menighet Tone T. Totland.
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Det er seks frivillige sorggruppeledere
med i prostiprosjektet. Disse rekrutte-
res fra de ulike menighetene. 

Også diakoner er med som gruppele-
dere. Gruppens størrelse ligger mellom
3 – 6 personer, og de møtes ca. hver 14.
dag i 10 – 12 uker. Hvert samvær varer
i ca. 1,5 time, og kan være både på for-
middagstid og ettermiddag/kveld. 

Hvert halvår arrangeres det sorgsemi-
nar i prostiet. Samarbeid er en fordel i
og med at enkelte menigheter er for
små til at de ville klart å få i gang sorg-
grupper på egen hånd. 

Det er en klar profil på at dette er et
kirkelig tilbud. På sorgseminaret er
prest, diakon og gruppeledere til stede.
Gruppelederne har sin tilhørighet til

kirken. Det er likevel viktig å få frem at
man ikke spør de som kommer om de
har en kristen tro. 

Til høsten er det nytt sorgseminar, og
anledning til å melde seg på grupper
der men det er selvsagt mulig å melde
seg til en gruppe uten å ha vært på se-
minaret.

Ønsker du å vite mer, 
kan du kontakte:
� Diakon Tone Totland, 

Birkeland menighet 55 36 22 85 
� Diakon Lene M. Gunnarson, 

Skjold menighet 55 59 71 15
� Diakon Linda Bårdsen, 

Bønes menighet 55 30 81 17

hvordan den siste tiden har vært, og
om de har noen planer de kan se frem
til. Det er mange som tenker at de kan
ha unormale tanker og følelser. Det er
mange forskjellige måter å reagere på.
En del ting er ganske likt.

Det fine med sorggrupper er at vi ser
hvor stor hjelp deltakerne har av hver-
andre. Erfaringen er at de er svært ær-
lige ovenfor hverandre, og terskelen
for å våge å ta opp ømtålige ting blir
lav. Gruppelederne sørger for at alle

får komme til ordet og at alle får sin
plass. 

Styrke i troen
Gerd Dale sier om det å selv ha opplevd
sorg:

- Når man får et dødsfall nært innpå
er man i sorgen. Det er også en styrke
i det å ha troen. Det er og en styrke i
det å føle at noen ber for en. Det er
utrolig viktig å bli sett. Man må våge å
kunne ta kontakt med en som er i sorg.

En klapp på skulderen betyr mye. Det
kan være tøft å bli oversett, understre-
ker Gerd Dale.

Dale mener også det er viktig å ta
frem de gode minnene. Det er mange
som kommer frem til at det er godt å
tenke på det som var. Det er ikke så lett
til å begynne med å tenke slik, men et-
ter hvert blir det lettere.

En nabo sa til meg: Du har din av-
døde ektemann inni deg. Dette var
godt å høre. �

n være en god hjelp

Et kinesisk visdomsord som er mye brukt i 
gruppene beskriver sorg på en fin måte: 

Sorg er som en trekant som dreier rundt i hjertet

med spisser som risper. Det gjør vondt, forferdelig vondt

til trekantenes spisser er avslitt og det bare

er en kule igjen, som glir rundt uten smerte.

Sorg er en prosess som tar tid, men den tar slutt.

Hvor lang prosessen er beror på hva vi har mistet,

hvilke ressurser vi selv har og hvilken støtte

vi mottar fra omgivelsene våre.

Men når gleden over det du har hatt,

overskygger savnet av det du har mistet, når du vet

at du aldri ville unnvært det du har tapt,

selv om du var klar over at du en gang

kanskje måtte gi slipp på det, da er trekantens spisser

avslitt og kulen blir en skatt i ditt hjerte.

Fakta om sorgseminar
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AV KJETIL GILLESVIK 

Det har vært en lang ferd frem mot
målet. I 1999 vedtok politikerne å
ruste opp kirkene på Søreide og i Fyl-
lingsdalen. Da trodde alle at det skulle
gå fort, men pengeproblemer i kom-
munal sektor tvang de folkevalgte til å
prioritere det ene av gudshusene.
Først i dag, seks år etter, står Søreide
kirke ferdig. Sogneprest Hans Jørgen
Morvik synes det har tatt lang tid, men
nå er alt glemt. 

- Det er veldig mye positivt å si om
det bygget som nå står ferdig. Kirken
er betydelig mer tjenelig nå enn hva
den var. 

OMVELTNING
Søreide kirke har lekket siden det stod
ferdig i 1973. Bygget har vært dårlig
bygd – og mye måtte gjøres når rehabi-
literingen nå stod for tur. 
� Utbedring av tak. 
� Fasade. Utskiftning av vinduer. 

Nye plater på veggene. 
� Flislegging utendørs.
� Rullestolrampe.
� Endringer i inngangspartiet.
� Nytt ventilasjonsanlegg.
� Nye stoler i kirkerommet.
� Kontor er ombygd. Lydisolert. 
� Skapt to lydtette rom i kirken. 

Godt egnet for sjelesorgssamtaler.
� Opprustning av toalettene. 
� Forbedret belysning i menighetssal

og peisestue. 
� Nytt kjøkken.
� Nytt lydanlegg. 

15 MILLIONER
Utbedringene har kostet 15 millioner
kroner. To millioner over opprinnelig
budsjettert. 

- Det som har kostet mest er nok tak
og fasade, forteller Lisbeth Thorsen,
byggansvarlig hos kirkevergen i Ber-
gen. Hun er fornøyd med resultatet,
men vedgår at det har vært et litt uvan-
lig prosjekt. 

- Det er ikke ofte at en må rehabili-
tere en kirke etter 30 år. 

Sogneprest Hans Jørgen Morvik er

forundret over hvor dårlig Søreide
kirke ble bygget på begynnelsen av 70-
tallet. 

Like kritisk er han ikke til sluttresul-
tatet nå. 

- Nå får vi helt andre arbeidsmulig-
heter i kirken. Bygget er langt mer eg-
net til aktivitet, sier han, og legger til.

- Dette har vi ventet på. �

-Et veldig godt by
Søreide menighet feiret
søndag 15. mai rehabilite-
ringen av kirken med en
festgudstjeneste. Opp-
rustningen har kostet 
15 millioner kroner. 
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godt bygg
Ole Danbolt Mjøs kjem 
til Olsok-festen i Fana
Leiar av Den Norske Nobelkomité, Ole Danbolt Mjøs, er til
dagleg professor i medisin ved Universitetet i Tromsø. Mjøs
har hatt ei rekke store verv i kyrkje og samfunn. Han leia
m.a. utvalet som i 2000 la fram innstillinga «Frihet med
ansvar – om høgre utdanning og forskning i Norge», som
Kvalitetsreformen er bygd på. 

Mjøs er kommandør av Den Kongelege St. Olavs Orden for
mangeårig samfunnsgagnleg innsats, m.a. som rektor ved
Universtetet i Tromsø frå 1989 til 1996. Ole Danbolt Mjøs
har ei eineståande evne til å kombinere stor fagleg kompe-
tanse med alminnelig folkeleg nærver, der den gode og
smittande humor er ein del av hans kjennemerke. 
Vi gler oss til å høyre han på Olsokfesten i år.�

Program:
Olsokdag, laurdag 29.07. kl. 18.00 i Fana kyrkje.
Olsokmesse v/prost Per Barsnes. Song av Olsokkoret.
I flukt med gudstenesta: Folkefest på Hordamuseet:
• Festtale v/leiar av Nobelkomiteen, dr. med. Ole D. Mjøs 
• Leik og dans på vollen
• Korgafest og hyggeleg prat
(På korgafest tek alle med ei korg med mat og 
drikke til seg og sine + litt ekstra så ein kan dele 
med andre,om nokon har gløymt seg)
• Olsokbål ved Fanafjorden. Arr: Fana prosti

I MÅL: Sogneprest
Hans Jørgen Morvik

(t.h) kan puste lettet
ut etter en lang peri-
ode med ombygging.
15. mai ble Søreide

kirke gjenåpnet
(over).
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ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

 
 

Hvordan har du det
 EGENTLIG?
Krisetelefon
815 33 300  
    
E-posttjeneste
www.kirkens-sos.no

Åpnet gjen-
bruksbutikk
Biskop Ole D. Hagesæther klippet
snoren da Det Norske Misjonssel-
skap (NMS) 15. mai åpnet Gjen-
bruksstasjon i Hollendergaten. 

Inntektene går til misjonsarbeid, ho-
vedsakelig i u-land. I tillegg ønsker
NMS også å være en motvekt til den
kast- og bruksmentaliteten som ek-
sisterer her hjemme. Butikken blir li-
kevel ikke noen konkurrent til Fretex. 

– Vi blir vel heller et supplement. Vi
har ikke klær, bøker eller store mø-
bler. Det er ikke plass til store ting,
mest «duppeditter» og alt som er
smått, forteller Sylvelin Samnøy, ut-
stillingsansvarlig for den nye butik-
ken til Bergens Tidende. 

Det Norske Misjonsselskap eier fra
før 23 butikker og et lysstøperi. Den
første ble startet på Solakrossen i Ro-
galand i 1998.

Den nye butikken i Bergen er basert
på dugnad. Alle jobber gratis. I tillegg
kommer Gjenbruksstasjon til å motta
gavene sine vederlagsfritt. �

Det er ledig stilling som 

journalist 
i de felles menighets-
bladene for Fana prosti

Arbeidsoppgaver:
- Produsere bilder og stoff til fellesdelen 
i samarbeid med redaktør
- Delta på fellesredaksjonens møter

Bladet kommer ut med seks nummer i
året. Arbeidstid er beregnet til 35% av en
total arbeidstid på tre uker pr. nummer. 

Lønn etter avtale.

Det er ønskelig at den nye journalisten
kan tiltre i forbindelse med utgivelse av
nummer fire, like etter sommerferien. 
For å få vite mer om stillingen kan du ta
kontakt med redaktør Jan Hanchen 
Michelsen tlf. 55 23 25 47 eller styreleder
Magnhild Bøyum Aase tlf. 55 28 92 36
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Besøksadresse: 
Hardangerv. 5b på Nesttun. 
Telefon ........................ 55 36 22 80
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:
Best. av lokaler .............. 55 36 22 80 

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

Kapellan: 
Eiel Holten .................... 55 36 22 83

Menighetskonsulent: 
Eli Heggdal.................... 55 59 71 84
........................ eli.heggdal@bkf.no 

Diakon: 
Tone Totland.................. 55 36 22 85
...................... tone.totland@bkf.no

Kateket: 
Ingunn Myklebust .......... 55 36 22 87 
.............. ingunn.myklebust@bkf.no 

Kantor:
Eli Johanne Rønnekleiv .. 55 36 22 86

Kirketjener: 
Margrete Andreassen ...... 55 36 22 84
.......... margrete.andreassen@bkf.no

Menighetsrådsleder:
Brigt Bovim .................. 55 91 33 37

Barne og ungdomsarbeid: 
Barnas kirkegang/søndagssk:Kontakt
Grethe-Kristin L. Eckhoff 55 10 10 55

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

KRIK- Nesttun 
Ingvild Braut ................45 42 71 15

Bobla Tensing
Kristine Jønsson ............ 98 85 49 06

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

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

Birkeland barnekor
Eli Johanne Rønnekleiv .. 55 36 22 86

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

Chiru (Yngstes): 
Paul Rødstøl ................ 55 13 96 18

YA: Irene Haugstvedt ...... 55 10 43 82 

Ungdomsforeningen
Trygve Hansen ................ 55 316275

Koret «Godt nytt» 
Paul Rødstøl ................ 55 13 96 18

Skysstjeneste Birkeland kirke
Se aktivitetsoversikt side 16 

Hvem-hva-hvor i Birkeland menighet 
Birkeland menighetskontor er åpent etter avtale. 

Tema for konserten til Bobla Tensing var evig aktuelt:
Våg å være den du er. Overfor deg selv, for andre men-
nesker, for Gud. Det er bare å glede seg over alt det
fine ungdommene får til. Og det er plass til flere i Bo-
bla Tensing!  FOTO: FRODE HØYTE

Våg å
være!
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AV ASTRID DALEHAUG NORHEIM

«Kjære Gud, ta hånden min», synger
Randi og fortsetter med «Nå lukker jeg
mitt øye». Hun kan mange kveldssang-
er og deler dem raust med guttene sine.

Det er leggetid hos familien Vangen på
Slåtthaug, og de avslutter dagen med
bønnesanger til Gud.

- Jeg ønsker at de skal få et trygt for-
hold til Gud og en himmel over livet, sier
Randi.

Hver tredje ber
Hun er ikke alene om det. En undersø-
kelse viser at hver tredje nordmann ber
kveldsbønn regelmessig. En tredjedel
ber av og til, men den siste tredjedelen
ikke ber.

Erlend pleier å benytte anledningen
på sengekanten til å stille spørsmål om
Gud. Har Gud hus? Av og til ber de også
bønner med egne ord.

- Vi ber for alle de som var syke i hele
verden, spesielt for tante Sissel som har
vært på sykehuset, forteller Erlend.

Randi legger guttene i sengene og slår
av lyset mens hun synger. Når hun til
slutt lukker døren ut til gangen, har beg-
ge sovnet under kveldssangen.

- Jeg ønsker å føre videre troen og
kveldsbønn-skattene, sier Randi. �

Erlend og Jonas sovner til mamma 
Randis kveldsbønner. -Jeg ønsker at 

de skal få et trygt forhold til Gud 
og en himmel over livet, sier hun.

FOTO: ASTRID DALEHAUG NORHEIM

Jonas (2 1/2) og Jonas (4) kryper tett inntil mamma Randi
mens hun synger kveldsbønner for dem. 

Randi Vangen synger kveldsbønner til barna sovner.

Sovner til 
kveldssang

Hvem kan be kveldsbønn, og
hva kan vi be om? Går det an
å be om nytt snowboard? 

AV ASTRID DALEHAUG NORHEIM

Vi spør forlagssjef Jorun Elisabeth Ber-
stad Weyde i IKO-forlaget, et forlag som
lager materiale om tro for barn og
unge.

- Hvem kan be kveldsbønn?
- Det kan alle. Langt flere enn vi tror,

ber kveldsbønn. Du kan be for deg selv,
eller sammen med andre. Mange forel-
dre ber sammen med barna sine, sier
Jorun Elisabeth Berstad Weyde.

- Hva kan vi be om?
- Vi kan be om alt. Bønn er både å be

om noe, og å takke.
- Går det for eksempel an å be om

nytt snowboard?
- Vi kan komme med ønsker til Gud.

Vi må være klar over at det vil være en
luksusbønn. Et snowboard kan likevel
være viktig for barn med dårlig råd hvis
kameratene har penger til å kjøpe. Man
kan legge frem for Gud hvordan man
skal få snowboard. Bønn er en liten
samtale med Gud. Det er ingen sensur
hva vi kan be om.

Egne ord eller ferdige bønner
- Er det best å be med egne ord eller
ferdigformulerte bønner?

- De er like gode. Ferdigformulerte
bønner sier det helt sentrale, og kan
synges fra barnet er nyfødt. Unge og
voksne i vanskelige situasjoner synes
ofte ikke det er så greit å formulere bøn-
ner selv. FaderVår er for eksempel fin
som kveldsbønn.

- Må vi folde hendene?
- Vi må ikke, men det er rett og slett en

grei måte å konsentere seg på.
- Skal vi be med stemme,eller holder

det at vi ber inni oss?
- Hvis vi ber alene, er det mest natur-

lig å be stille, men vi kan også be høyt.
Jeg husker fremdeles min bestemor
som bad høyt, og vi kunne høre det
gjennom veggen. Når vi ber sammen
med andre, er det naturlig å be høyt. �

Kan vi be om å få nytt snowboard..?
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Menighets-
weekend 
på Sotra
-Velkommen til å være med i
en god blanding av «gjen-
gangere» og nye, sier Karl Dag
Bærug, medlem av komiteen
for menighetsweekend i år. 

Turen går til Fjell-ly leirsted på Sotra 25.-
27.august. 

Tema for årets menighetsweekend er
«Hvem tror vi på».  Målsettingen for helgen
er å bidra til fellesskap og inspirasjon for
menighetens medlemmer, både store og
små. 

– Det blir et spennende program, og det
blir opplegg for alle aldersgrupper, forteller
Karl Dag som anbefaler å melde seg på så
snart som mulig.

Det er en viktig samling for menighetsli-
vet som går av stabelen tidlig hver høst, og
stort sett er det fullt hus med rundt 80 del-
takere i alle aldre. Det finnes også en mulig-
het til å spørre om redusert avgift for fami-
lier og andre som trenger det.

Alle er hjertelig velkomne! Det vil være
opplegg for barn, ungdommer og voksne.

Pris: Familie: 3000,-
Voksen: 910,-
Ungdom (13-21 år):750,- 
Barn (4-12 år): 640,-

Påmelding innen 21. juni til:
Kjetil Ullaland, 
Lundhaugvegen 44,
5221 Nesttun

SMS: 95768437
Epost: kjetil.ullaland@broadpark.no

Alle påmeldte vil få tilsendt et skriv med
nærmere informasjon i midten av august. �

Vel møtt til en god start på høsten!

15                 juni 2006

Bønner
Kjære Gud, ta hånden min,

slipp den aldri ut av din,

led meg på din vei hver dag,

gjør meg trygg og god og glad.

Amen.

Kjære Jesus, la meg få

være en av dine små,

en av dem som du velsigner

og som mer og mer deg ligner,

alltid føl*ger dine spor,

alltid lyder dine ord.

Velgsign oss, Gud Fader.

Velsign oss, Guds Sønn.

Velsign oss, Guds Hellige Ånd.

Amen

SAMTALE: Forlagssjef Jorun Elisabeth Ber-
stad Weyde i IKO-forlaget understreker at
bønn er en liten samtale med Gud. Det er
ingen sensur hva vi kan be om. 

FOTO: WWW.IKO-FORLAGET.NO
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Solveig Kallevåg
Hedda Lille-Langøy Clarke
Thea Øymo Mælen
Nikolaj Skalle Tyborg Leversen
Erik Giæver Gjerstad
Anna Røe Utvik
Filip Rogde
Kiara Helen Aslaksby Andersen
Christina Hoff Oma
Juliane Buder
Herman Buder
Åse Johanne H. Saggau-Holm
Isak Mamen Johannessen
Joakim Søilen
Martine Lauritzen Kalsås
Mille-Mari Erstad-Mikalsen
Ketil Espeland Møn
Tuva Jacobsen Lund
Julian Øvreeide Clausen
Sebastian Brevik
Heine Alexandersen Austgulen
Mariel Løvfall
Kaspar Hagen
Linnèa Fosso Valland
Nina Soelseth
Emily Johanne E.  Wollertsen
Synne Tarlebø
Sarah Birketveit
Jonas Hatlestad
Iver Angelskår
Mina Tertnes Nystad 

08.04. Iren Birkeland og
Arvid Johnsen

08.04. Linda Vibeke Lorentzen 
og Bjørn Jacobsen

16.04. Bozena Ewa Czapp og 
Tore Haugsdal

20.05. Anita Sande og 
Holger Ficher

20.05. Anne Sofie Annaniassen 
og Jan Ove Sætervik

20.05. Ingrid Leversen og 
Jon Gunnar Simonsen

20.05. Irene Svendsen og 
Jon Sandvik

Hans Anfinn Furholm
Yvette Aarø
Kåre Lyngbø
Tom Borsholm
Eva Liv Moe
Anne-Lise Nævdal
Horst Erhardt Petersohn
Molly Ingeborg Fagerbakke
Annhild Helene Kristiansen
Kåre Daae Frøyset
Bergljot Olga Thorsnes
Alfhild Irene Moldskred
Knut Ansgar Tveit
Knut Ivar Lie
Bjørn Olav Eknes
Gerda Franciska Johannessen
Arild Johannessen
Margith Matilde Kvalvågnes
Gudny Gjelsvik
Liv Mary Samdal
Olga Sigvarda Brandshaug
Thor Onarheim
Reidun Helene Skavlem
Jon Noralv Rasmussen Sylta
Wilhelm Rieber Troye

4.juni kl.11 Pinsedag
11.00 Høytidsgudstjeneste 
Nattverd, dåp. Ivar Braut.   

Treenighetssøndag,11.juni:
11.00 Familiegudstj. Toril Bull-
Njaa Larsen. K4 deltar. Utdeling av
Barnas kirkebok til 4-åringer født
1.halvår 02. Arr. etter gudstj.   

2.s.e.pinse,18.juni:
11.00 Gudstj. med nattverd. Eiel
Holten. Ungdommen setter sitt
preg på denne gudstjenesten. 

3.s.e.pinse,25.juni:
11.00 Gudstj. Dåp. Ivar Braut.  

Søndag 2.juli:
11.00 Gudstjeneste Skjold kirke

5.s.e.pinse,9.juli:
11.00 Gudstjeneste med dåp og 
nattverd. Ivar Braut. 

Søndag 16.juli:
11.00 Gudstjeneste Skjold kirke

7.s.e.pinse,23.juli:
11.00 Gudstjeneste med dåp og 
nattverd. Prest: Eirik Mills. 

Søndag 30.juli:
11.00 Gudstjeneste. Skjold kirke

9.s.e.pinse,6.august:
11.00 Gudstjeneste. Dåp, nattv.  

Søndag 13.august:
11.00 Gudstjeneste Skjold kirke

11.s.e.pinse,20.august:
11.00 Familiegudstjeneste med 
dåp. Eiel Holten.  

12.s.e.pinse,27.august:
11.00 Gudstjeneste med natt-
verd. Ivar Braut.   

Kirkeskyss i sommer
11.juni: Birgit Tellefsen 5513 36 81
18.juni: Noralv Seime 55 10 03 66
For perioden 25.juni til 13.august
(unntatt 23.og 30.juli): Kontakt
Bjørn A. Johannessen lørdag før
gudstjenesten tlf.55 92 93 08

Se hva som skjer
Nabokaféen inviterer alle hver
tirsdag kl.12-14 i menighetshuset.
Trivelig samling for alle som har
lyst til å kjøpe en rimelig matbit og
møte andre. Åpningstider i som-
mer:  Hver tirsdag frem til og med
11 juli. Tirsdag 18. juli, tirsdag 25.
juli og tirsdag 1. august er kafeen
lukket, men åpner igjen 8 august
og vil da være åpen hver tirsdag kl.
12-14 som vanlig.

Tirsdag 13.juni kl.19-21: Åpent
møte om Prosjekt Sædalen Nat-
land skole 

Onsdag 14.juni: Ordinasjons-
gudstjeneste kl.19.00.Se over. Kir-
kekaffe etterpå åpen for alle.

Tre søndager i  Skjold: Disse søn-
dagene er det ikke gudstjeneste i
Birkeland, men vi går til naboene i
Skjold kirke: 2.juli, 16.juli, 30.juli
og 13.august.

Olsok 29.juli kl.18 i Fana kirke.

Menighetsweekend for hele fami-
lien slik det har vært arrangert i
mange år med stor oppslutning.
25.-27.august Fjell-ly på Sotra

Fest for frivillige 
Frivillige medarbeidere skal i
større grad få oppmerksomhet
og heder.

– Frivillighet og ulønnet tjenes-
te må stå i sentrum i Den norske
kirke fremover, sa biskop Ole D.
Hagesæther i forrige menighets-
blad.  Men merker vi noe til det i
Birkeland? Menighetsrådet har
oppfølging av frivillige medar-
beidere høyt på prioriteringslis-
ten, forteller leder Brigt Bovim. 

De har satt ned et utvalg som
blant annet arbeider med å lage
jevnlige samlinger hvor man skal
sette pris på de frivillige. Det blir
også vurdert å invitere frivillige til
kurs. 

Bovim anslår at det er rundt
150 frivillige medarbeidere i me-
nigheten, og mange av dem er
engasjert i diakonalt arbeid.

           gudstjenester

døde

 vigde

døpte

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

LLD
IS

TR
IB

U
S

JO
N

Onsdag 14.juni klokken 19.00 
er det igjen ordinasjonsguds-
tjeneste i Birkeland kirke. 

AV IVAR BRAUT

Det er Marie Grindheim som skal ordi-
neres til prestetjeneste av biskop Ole D.
Hagesæther.

Marie Grindheim er født i 1976 og opp-
vokst her i Birkeland menighet. Hun var
aktiv i ungdomsarbeidet i Birkeland på
tidlig 90-tall, bl.a. med Tensing og leder-
oppgaver på lederkurs og i konfirmant-
klubb. Og fra denne tiden var Jarle Veland
sentral i ungdomsarbeidet, og helt na-
turlig er Veland bedt om å være en av
prestene som deltar i ordinasjonen.

Marie Grindheim hadde stiftspraksis i

Birkeland våren 2005 etter at hun var ut-
dannet teolog fra Teologisk Fakultet i
Oslo året før. Hun er gift med Bjarte Vike-
tun og de har en datter som heter Sunni-
va. Og nå har Marie fått arbeid som stu-
dentprest i Bergen. Det er et arbeid hun
gleder seg stort til å ta fatt på fra høsten.

Kom og vær med på ordinasjonen for
en av våre egne unge! Og etterpå blir det
stående kirkeMozell i Det gule huset!  �

Ordinasjon for Marie Grindheim

Takk for minnegave
Birkeland menighet takker for minnegaven som ble gitt  til det 
diakonale arbeidet i forbindelse med Gudny Gjelsvik sin bortgang.
Det kom inn 10.900 kr.

birkeland  3-06.qxp  30-05-06  00:02  Side 16



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars true
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        3
        3
        3
        3
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [651.969 898.583]
>> setpagedevice


