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Helg

i Birkeland

MENIGHETSBLAD NR 3/08 ÅRGANG 45 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti
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Sparer penger på
vakante stillinger
Ledige stillinger i prostiet
står vakante. - Dette
skyldes delvis mangel
på arbeidskraft, men er
også et resultat av innsparingskrav, innrømmer
stiftsdirektør Helge Taranrød (bildet). Han kan
ikke love noen erstatter
for Eirik Mills før til neste
år.
Side 6-7

Alt klart for
«Skapelsen»
Haydns «Skapelsen» skal
oppføres i Fana og Birkeland i juni. Tidligere festspill- og Harmonien-direktør Lorentz Reitan forteller om storverket.
Side 10-11

Høyt og lavt
med Bobla
Bobla Ten Sing er aktiv som aldri før. Her er det konfirmanttilbud,
sosialt samvær, konserter, eget band – og ikke minst: Entusiastisk
deltagelse på de årlige Vinterfestivalene på Voss (bildet). Side 14-15

Kontaktinformasjon side 13 • Kalender side 16
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Valg og
omvalg
Livet består av valg hele veien lang.
Betydelige og uvesentlige, livsavgjørende og slike valg som er
glømt i samme sekund.
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Side 2

Hilsen til
Lykke til, kjære konfirmanter – «Kristus vere med
deg der du vandrar!»
og ønsket om at det må gå dem vel på
veien videre, er oppriktig og ektefølt.

AV KATEKET INGUNN MYKLEBUST, PÅ VEGNE AV

Det er godt det er slikt laget: Bare noe er
viktig, det meste tar vi på direkten. Slik sett
er hele livet valg på valg. Uten evnen til å ta
valg vil mye stanse opp og bli tungvint.
Jeg ville si noe om pinsetiden. Hele perioden fra pinse til advent er pinsetiden – eller treenighetstiden i kirken. Men hvorfor
begynne å si noe om valg?
Jeg tenker på valg og pinsetid fordi Guds
hellige ånd nettopp er med hele veien lang.
I det store og i det uvesentlige. I overgivelsen til Gud og i en flyktig glad tanke ved
synet av skyer som driver over himmelen. I
hele vårt sanseapparat og følelsesregister.
I alle våre små og store valg.
Pinsedagen gav oppfyllelse av et løfte:
Guds hellige ånd skulle bli gitt til alle troende, ikke bare noen utvalgte. Den hellige
ånd er en gave som blir gitt til oss ved dåpen og troen. En dåpsgave og en trosgave.
For at vi skal leve hele vårt liv – alle våre minutter og dager – i pusten fra Guds ånd.
Ikke det at vi tenker på det til stadighet,
men vi minnes om det, leser det i Skriften,
feirer det i gudstjenesten at Ånden er gitt
oss og at den leder oss til Jesus. Igjen og
igjen. Der gis bekreftelse på at Han har utvalgt oss (Johannes kap.15) og der kommer vi med hele vårt liv – nederlag, synder,
oppturer og glede. Vi blir valgt av Ham som
vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til «sannhets erkjennelse» (1.Timoteus kap.2). Og pinsetiden kaller oss til å
velge det gode i smått og stort: Medmenneskelighet, godhet, tro på Jesus og takknemlighet for livet. Og det er noen ganger
avgjørende at vi tør å ta omvalg.
Det er godt at vi kan våge valget i smått og
stort og stole på at Gud er der - alltid. Det er
et uttrykk for tro på Han som valgte oss.

Helg i Birkeland nr 3, 2008
Utgiver: Menighetsrådet i samarbeid
med BKF og de andre menighetene i
Fana, og sendes til alle hjem i menigheten. Bladet er et informasjonsorgan og
regnes ikke som uadressert reklame.
Levering av stoff: Leveres menighetskontoret
eller på e-post: birkeland. menighet@bkf.no.
Digitalfoto: Benytt høy oppløsning.
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ALLE KONFIRMANTLÆRERE OG –MEDARBEIDERE

Elleve konfirmasjonsgudstjenester er
tilbakelagt, og vi har trykket hender og
fått gode klemmer fra alle dem vi har
lært å kjenne som «våre konfirmanter»gjennom siste skoleår. Det er alltid
like rart å ta farvel på konfirmasjonsdagen, for vil vi sees igjen – eller ikke?
Mange treffer vi heldigvis igjen i Bobla
tensing eller KRIK, noen tar imot tilbud
om «lederkurs”. Orgelkonfirmanter
fortsetter kanskje å øve på kirkeorgel og
andre kan vi treffe igjen i diakonale
sammenhenger – som barnevakt eller
frivillig medhjelper i «Klubben» for utviklingshemmede. Mange ganger treffes
vi tilfeldig, hvis en av oss i kirken tar en
tur på Nesttun for å handle eller poste
brev, for eksempel. Åpne ansikt og varme smil fra «gamle konfirmanter» kan
redde dagen for en sliten kirkearbeider!
Konfirmantåret gjør noe med oss, det er
helt sikkert. Og når konfirmasjonsdagen
er der, blir aldri ønsket om «lykke til videre» og «Guds velsignelse» overflatisk.
Vi har fått låne over 200 flotte ungdommer som vi gjennom året er blitt glad i,

Tre smågrupper i
Sædalen
En smågruppe for menn og to for
kvinner møtes en kveld i måneden
for å tenke høyt om troen og livet.
Lokalredaksjon: Martin A.E. Andersen, Astrid
Dalehaug Norheim, Frode Høyte og Ivar Braut.
Sentralredaksjon: Kun henvendelser angående
stoff til bladet. All annen kontakt: se side 13.
Redaktør: Jan Hanchen Michelsen,tlf. 55 23 25 47 906 87 317. E-post: post@dragefjellet.no
Journalist: Magne Fonn Hafskor, tlf. 55 39 04 40 E-post: eyecu@online.no

Etter forbønnen for den enkelte konfirmant fremme ved alteret, sang vi på
konfirmasjonsgudstjenestene en velsignelses-sang: «Reisebøn», med tekst hentet fra gamle keltiske dikt. Bakgrunnen
for tittelen «Reisebøn», er at venner og
naboer i keltisk tid flokket seg rundt den
som skulle legge ut på pilegrimsvandring for å velsigne pilegrimen.
Våre konfirmanter legger også ut på
lang og ukjent ferd. De trenger Guds
velsignelse og vår forbønn!
Kjære konfirmant: Takk for tiden vi har
delt sammen i Birkeland. Og uansett hvor
din ferd går videre, - om vi møtes ofte, sjelden eller aldri mer; - ta med deg ordene fra
denne velsignelsen på veien videre! ●
Gud breie sin fred omkring deg,
Gud vare deg på din veg og fri deg frå
det vonde og frå alle farar.
Gud sende sin englehær og omgje
deg på alle sider,
Kristus vere med deg der du vandrar!

AV ASTRID DALEHAUG NORHEIM

14 kvinner og fem menn er med i gruppene, som er i regi av Sædalen menighet.
Flere har meldt sin interesse for å bli
med i gruppene, som selv bestemmer
tema og opplegg. Gruppene begynner
møtene med litt mat og prat, før de fortsetter med dagens tema.
• Kvinnegruppene har hatt tema som
Annonser, lokalsider: Kontakt lokalredaksjon
Annonser, fellessider (side 5-12): Kjell-Erik
Wiborg - mob: 977 58 695, e-post: kje-wi@online.no
Grafisk produksjon: Dragefjellet: tlf. 55 23 25 47 906 87 317 - e-post: post@dragefjellet.no
Filer over 5 mb sendes: jan.hm@frisurf.no
Trykk: Grafisk Trykk, Straume
Stoffdeadline neste nummer: mandag 11. august
Utgivelsesdag neste nummer: tirsdag 26. august
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Side 3

Er du ny konfirmant

høsten 2008?
Informasjon og påmeldingsskjema sendes i brev til alle i Birkeland
som er medlemmer av Den norske
kirke og født i 1994.
Hvis dere bor i Birkeland menighet, men likevel ikke har mottatt
dette brevet innen 14.juni: Vennligst kontakt menighetskontoret v/
kateketen innen påmeldingsfristen 20.juni.
Kontaktinformasjon:
Tlf.: 55 36 22 87/faks: 55 36 22 99
E-post: ingunn.myklebust@bkf.no
Informasjon vil også legges ut på
www.kirken.bergen.no/birkeland
Viktige datoer:
• PÅMELDING sendes/leveres
menighetskontoret,
Hardangerveien 5b, innen
FREDAG 20.JUNI.
• INFORMASJONSMØTE i kirken
for nye konfirmanter: Torsdag
21. august; kl.16 for jenter og
kl.17 for gutter.
• FORDELINGSMØTE i kirken for
konfirmanter (forutsetter innlevert påmeldingsskjema):
Torsdag 4.september; kl. 16.00
for jenter og kl. 17.00 for gutter.

Stilige konfirmanter i utgangsprosesjon.

«Barn og tro» og har studert Maria Magdalena, Ester, Ruth og andre kvinneskikkelser i
Bibelen.
• Mannsgruppene snakker om bibeltekster,
men har også hatt fjelltur og kino på programmet.

Ett år.
Gruppene ble startet opp for ett år siden. Det
var et ønske om rene kvinne- og manns-

FOTO: H. AURLIEN

grupper. For småbarnsforeldre løste det et
barnevaktproblem, og det gjør det lettere når
bare den ene parten i et forhold er interessert
i å gå. Det er god plass til flere kvinner og
menn i gruppene.
Ønsker noen å starte grupper for par, vil
menigheten være med å legge til rette for
dette. Det er også smågruppene som tar det
praktiske ansvaret for gudstjenestene i gymsalen på Nattland skole hver første søndag i
måneden.

Velkommen til konfirmasjonstid i
Birkeland!

Seniorer
Sædalen menighet ønsker også å gi et tilbud
til seniorer i området.
– Der må gruppen selv bestemme hvordan vi skal legge det opp. Vi kan gjøre oss
kjent med aktuelle tema, gå ut på arrangement og kino sammen, eller gå på tur, sier
Øyvind Øy. Han er senior på Nedre Nattland og ønsker å komme i kontakt med andre interesserte. De kan kontakte ham på
55 28 42 37. ●
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130 år siden biskop Birkeland
vigslet Birkeland kirke
Etter visitas ved Birkeland
menighet i 1872 og gudstjeneste i gamlekirken på
Kirkebirkeland påpekte biskop
Peter Hersleb Graah Birkeland
at «Kirkens Rumindhold stod i
et særdeles stort Misforhold til
Sognets Folkemængde».

beidet med å få i gang Det Norske Missionsselskab, der han var formann i flere år. Sjømannsmisjonen ble støttet av Birkeland, og
6. juli 1866 vigslet han Hans Schreuder til
biskop over de norske misjonsområdene i
Sør-Afrika og Madagaskar. Som pensjonist
ledet han komiteen for Schreuder-misjonen frem til sin død 5. jan. 1896.
*

AV MARTIN A. E. ANDERSEN

Byggestart ble 14. mars 1876, og torsdag 21.
november 1878 kunne biskopen endelig
lede innvielsen av menighetens nye, store
steinkirke på gården Midttuns grunn. Vigslingstalen hans tok utgangspunkt i Kol. 3, 1
– 3, og Birkeland formante til trofast bruk
av «de hellige Naademidler, Ordet og Sakramenterne, hvortil nu ogsaa det nye Tempel
var bygget». Under en kommunal middag
på tracteurstedet Nøisomheden på Hop etter vigslingen, utbrakte den nær 72 år gamle biskop også en «Skaal for Birkelands Menighed og dens nye Gudshus».
*
Peter Hersleb Graah Birkeland ble født 14.
januar 1807 i Borgund, hvor faren Laurits
var res. kap., og senere sogneprest. Hans
mor Johanne Helene var datter av sokneprest og senere prost i Borgund, Peter Daniel Baade, og begge foreldrene hadde sterke
slektsbånd til familier innen embetsstand,
kirke og næringsliv. Borgund er i dag en del
av Ålesund, men har århundregamle tradisjoner som kaupang og sentralt kirkested.
*
Vel 14 år gammel ble Peter elev ved Bergens
Skole, dvs. katedralskolen, som den gang
holdt til i den gamle latinskolen i Lille Øvregate, en bygning som etter 1840 har vært
brukt både til barneasyl, gamlehjem og sosiale kontorer, inntil det ved siste århundreskiftet ble overtatt av Bergen Skolemuseum. Etter 7 års skolegang og 4 års teologiske studier i København ble Birkeland
sokneprest i Fosnes i Ytre Namdalen, og
bare 30 år gammel prost i Namdalen. Like
før dette rakk han å gifte seg i Danmark
med knapt 20 år gamle Severine Elise Angell Gram, et ekteskap som etter hvert gav
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Alteret i Birkeland kirke.

dem 9 barn. Fra Namdalen bar det i februar
1841 til Bergen, der Birkeland i 8 år var prest
ved «Tugthuset» i byen og «Slaveriet» på
Bergenhus. Nye 10 år som sokneprest i Hetland måtte til før han 29. september. 1858
ble sokneprest i Korskirken, 3 år senere
stiftsprost (dvs. vikarierende biskop) i Bergen Stift, og endelig 30. januar1864 biskop;
en stilling han hadde i nær 17 år til han søkte avskjed vel 74 år gammel i september1881, «for at give Plads for yngre Kræfter», som han selv sa.
*
Stift var datidens betegnelse for bispedømme. Bergen Stift omfattet Bergen, Hordaland, Sogn og Fjordane og Sunnmøre. Som
biskop satte Birkeland en nærmest uslåelig
rekord, idet 81 nye kirker ble vigslet i bispedømmet i hans embetstid, de aller fleste
med han selv som vigslingsmann. Blant de
mange nye kirkene var Strusshamn (1864),
Arna (-65), Os (-70), Fjell (-74), Laksevåg (75), Hjelme (-75) og Sund (-77), for bare å
nevne noen av de nærmeste.
*
Alt i 1840-årene gjorde Birkeland seg til
talsmann for reformer innen kirken. Krav
om større selvstendighet for kirken og
geistligheten, en ny og bedre avlønningsmåte for prestene og mer sakkyndighet i
den sentrale kirkeledelsen gav han uttrykk
for bl. a. i skriftet «Kirkelige Tilstande», som
han fikk trykt i Bergen i 1845. Misjonen
opptok ham, og han stod svært sentralt i ar-

Helt fra ungdomsårene ved Bergen Katedralskole følte Peter Hersleb Graah Birkeland seg sterkt knyttet til Bergen. Som prest
ved «Tugthuset og Slaveriet» i årene 1841 –
1849 arbeidet han bl.a. til beste for pleiebarn og «vanartede børn», som var havnet
på Bergen Barneasyl eller ble plassert mot
betaling hos gårdbrukere, særlig da i Nordhordland. Han støttet gratis skolegang for
fattige barn og var med i «Selskabet til moralsk fordærvede og unge menneskers redning», som sosialt interesserte embetsmenn i Bergen startet 26. sepember 1842.
Som stiftsprost og senere biskop hadde Birkeland øverste tilsynsmyndighet over de offentlige skoletiltak, etter hvert i nært samarbeid med de nye skoledirektørene som ble
tilsatt i hvert stift. I den sammenheng ordnet han det slik at da Nykirken sogns fattigskole «Betlehem» - også kalt «Grønneskolen», som lå helt øverst på Holbergsallmenningen, - ble overflødig som skole, ble den
ikke revet, men tatt i bruk som byen og distriktets første statsarkiv.
*
Peter Hersleb Graah Birkeland var utadvendt og samfunnsengasjert både som
prest og biskop, og ved sitt påtrykk har han
noe av æren for at Birkeland menighet fikk
en ny og romslig kirke alt i 1878. Uten det
ytre press fra kirkens øverste myndighet
kunne menigheten ha måttet vente ytterligere på en erstatning for det usentrale,
mørke kirkebygget på Kirkebirkeland. Litt
spesielt var det kanskje at en biskop Birkeland fikk ansvar for å vigsle Birkeland kirke.
Men navnefellesskapet var helt tilfeldig. I
følge navnespesialisten Oluf Rygh har
minst 44 gårder bare i Sør- og Midt-Norge
navnet Birkeland, som betyr et sted med
mye bjørk. Og biskop Birkeland har navnet
sitt fra helt andre kanter enn Birkeland i
Fana. Men uansett: biskop Birkeland satte
fart i byggingen og vigslet Birkeland kirke
den 21. november for 130 år siden. ●
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KulturTroldhaugen, torsdag 5. juni
Sola Fides sommerkonsert i
Troldsalen på Troldhaugen,
kl. 20.00. Det blir ikke Grieg på
programmet, men derimot en
lett blanding fra bl.a. The Real
Group, Mozart, Stevie Wonder
Ephemera og Jan Eggum.
www.solafide.no
Sola Fide. FOTO: JAN M. LILLEBØ-

15:00
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Birkeland, lørdag
14. juni kl. 18.00.
Oratoriet «Skapelsen» av Joseph Haydn. Konsert med Birkeland kantori, Fana Kyrkjekor og Slettebakken Motettkor m.fl. Se side 10-11
Fana kirke, søndag
15. juni kl. 19.
Oratoriet «Skapelsen» av Joseph Haydn. Konsert med Birkeland kantori, Fana Kyrkjekor og Slettebakken Motettkor m.fl. Se side 10-11.

Bergenshallen, 13. juli kl.11
Stor misjonsgudstjeneste i
Bergenshallen (v. Slettebakken kirke) i forbindelse med
Misjonsselskapets generalforsamling.
Tema:
Guds
draum gir kraft. Preken ved
biskop Mano Rumalshah fra
Pakistan og liturgi ved biskop
Ole D. Hagesæther.
Fana kyrkje/Hordamuseet,
tysdag 29. juli: Olsokfest

Fantoft stavkirke,
onsdag 25. juni kl 18.30:
«Folketoner i Fantoft»
Bodil Eldhuset - sang, Ingvill
Morlandstø - saksofoner,
Ruth Bakke Haug - orgel/
keyboard. Bill. v/inng. kr 100.Konserten er støttet av
Bergen kommune

Kl. 18.00: Fana kyrkje:
Olsokmesse v/prost Per Barsnes og sokneprest Gunnar
Nesse. Song av Olsokkoret.
I flukt med gudstenesta:
Folkefest på Hordamuséet:
Festtale v/rektor emeritus
Gyri Skre. Leik og dans på
vollen. Korgafest og hyggeleg
prat. Olsokbål ved Fanafjorden. Arr: Fana prosti.
Fantoft stavkirke,
onsdag 6. august kl 18.30:
«Folketoner i Fantoft»
Bodil Eldhuset - sang, Ingvill
Morlandstø - saksofoner,
Ruth Bakke Haug - orgel/
keyboard. Bill. v/inng. kr 100.Konserten er støttet av
Bergen kommune

Ny ekteskapslov - nei takk
KOMMENTAR AV IVAR BRAUT,
SOKNEPREST I BIRKELAND

Regjeringen har lagt fram forslag til ny ekteskapslov. 11.juni skal Stortinget behandle forslaget. Det har fått mye oppmerksomhet at en så følsom sak er blitt uvanlig
lite utredet før den legges fram til vedtak.
Det er i seg selv kritikkverdig. Men innholdet er naturligvis viktigere: Heretter skal
også mennesker av samme kjønn kunne
gifte seg med hverandre og inngå ekteskap.
Det er ikke tvil om at en slik lov vil innebære et kulturskifte. Fra kirkens side vil en
ikke kunne akseptere likekjønnet samliv
som ekteskap. Stortinget har naturligvis
rett til å vedta hva det vil, men kirken vil i
sin undervisning, liturgi og forkynnelse
måtte underkjenne denne forståelsen av
hva ekteskap er. I kirkens forståelse og liturgi kan ekteskapet bare inngås av én
kvinne og én mann.
Slik blir det fortsatt uansett hva Stortinget vedtar.
Så kan en jo spørre seg om det i framtiden skal være tillatt å snakke om «mor og
far» eller om det i skolens lærebøker, i
sanger og fortellinger og TV-program skal
rettes etter «offisiell politikk». Samfunnet
gjør klokt i å holde seg til det naturen selv
forteller er det vanlige. Da vil vi også i fort-

settelsen snakke om «mor og far» uten å
være det grann redd for å bli irettesatt med
paragrafer. Og barn må få lære først om det
vanlige. Først da kan både barn og voksne
lære seg respekt for annerledes valg.
Når Kirkemøtet sist høst avviste forslaget til ny ekteskapslov ble det understreket
at kirken respekterer den enkeltes valg av
samlivsform. I kirken er det også ulike syn
på hvordan en ser på samliv mellom to av
samme kjønn. I spørsmålet om ny ekteskapslov stemte imidlertid Kirkemøtet nei
med stort flertall. Også langt de fleste av de
som har et liberalt syn på homofilt samliv
stemte imot ekteskapsloven.
Dette grunngir Kirkemøtet blant annet
slik (forkortet utdrag, se også kirken.no):
• Kirkemøtet vil fastholde at ekteskapsbegrepet fortsatt skal forbeholdes det offisielt inn-

gåtte og forpliktende samlivet mellom mann
og kvinne.
• Ekteskapet er en samfunnsordning som
gjenfinnes i ulike kulturer. (...)
• Ekteskap er mer enn en kontrakt mellom
mannen og kvinnen. Det er en institusjon
med viktige funksjoner (...)
• Kristen tro og livstolkning bekrefter ekteskapet mellom mann og kvinne som en universelt
utbredt samfunnsordning (...)
• Det er uheldig å fremme et forslag som skaper uklarhet ved å innføre en så dyptgripende
endring i den grunnleggende forståelsen av
hva ekteskapet er. Ekteskapet mellom mann
og kvinne er begrunnet i kristen tradisjon og
tenkning og er en felles verdi i vår kulturtradisjon i vid forstand . ●
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Vakante prestestillinger:

Side 6

– Hva med konfi

– Når man har startet opp et arbeid i en menighet, må man også
sørge for at det arbeidet fortsetter, sier lokalredaktør for God Helg
(Fana menighet) Gyri Skre (64), tydelig opprørt over at ansettelsen
av ny prest trekker ut etter at populære Eirik Mills sluttet.
TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

– Vi hadde planlagt å presentere den nye
presten i denne utgaven av menighetsbladet, sier den engasjerte medarbeideren vår.
– Men da jeg spurte prost Per Barsnes om
det var kommet noe navn på bordet, svarte
han at det ikke skal tilsettes i fast stilling før
til årsskiftet. Det har bispedømmekontoret bestemt.

Brobygger
– Og dette reagerer du på?
– Jeg må si jeg blir litt skeptisk, ja, sier
Skre.
– Dette handler om å ta vare på et arbeid
som er påbegynt. Like før Eirik Mills sluttet, startet han opp to SFO-kor. Disse står
nå helt i startgropen uten leder. Eirik Mills
har vært en brobygger mellom kirke og
skole, og det er synd dersom dette nå ikke
blir fulgt opp – ikke minst fordi skillet
mellom skole og kirke i vår tid er i ferd med
å bli stort. Mills etterlater seg et tomrom,
og det haster med å få noen til å gå inn i
jobben etter ham.
Konfirmanter
Vel så viktig er det å ta vare på den store
konfirmantgruppen som har fått hele sin
konfirmasjonsforberedelse sammen med
Eirik Mills.
– De burde få bli kjent med den som skal

konfirmere dem til høsten, sier Skre, og peker på at en viktig oppgave for den nye
presten skulle vært å fullføre konfirmasjonsforberedelsene med dem frem til oktober.
– Hvem får denne oppgaven nå?
– Jeg vet ikke. Det er det som er spørsmålet!

Ingen vikarprest
Nå ser det ut som ungdommene ikke en
gang vil få en vikarprest til å lede dem frem
mot den store dagen.
– Prosten sier at den vikaren som han
trodde skulle komme, skal fortsette i det
vikariatet hun allerede har, sier Skre.
– Og det er ikke kommet frem noe nytt
navn etter det.
– Er det for å spare penger at dette skjer?
– Trolig er det det, men den siden burde
ikke være den viktigste her. Når man har
startet opp et arbeid i en menighet, må man
også sørge for at det arbeidet fortsetter.
Ambulerende prester
Tilfeldighetene vil det slik
at frivillighetskoordinator
i Fana menighet Anne Brit
Lauvsnes slutter samtidig.
Heller ikke i den stillingen
blir det ansatt noen ny.
– Prostileder Edvin
Stenhjem Bratli sier at de

SKUFFET: - Eirik Mills
(t.v) har vært en brobygger mellom kirke og
skole, og det er synd
dersom dette nå ikke
blir fulgt opp, sier Gyri
Skre (over). – Det er
menigheten som lider
under dette.

Stiftsdirektør Helge Taranrød: – Veldig kjedelig situasjon
– Vi er kommet i en veldig kjedelig
situasjon, sier stiftsdirektør Helge
Taranrød. – Det er riktig at vakansen
er blitt lengre for å spare penger,
men det viktigste nå er at vi rett og
slett mangler folk å sette inn i
denne stillingen.
TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

- Stillingen skal lyses ut før sommeren og tilsetting er planlagt innen 26. september, med
forventet tiltredelse ved årsskiftet. I mellom-
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tiden arbeider vi med en vikarløsning, sier
Taranrød.
– Er det vanskelig å rekruttere prester?
– Det må vi nok virkelig erkjenne – selv til
en så attraktiv plass som Fana menighet. Vi
hadde en målsetting om å bruke en av våre
faste vikarprester frem til tiltredelse. Det har
vi dessverre ikke fått til så langt.
– Så dere har ikke noen politikk om å la
stillinger stå tomme av budsjetthensyn?
– Vi har mangel på penger. Men problemet
er like mye at det enkelte plasser er mangel
på folk. I denne saken er dette dessverre blitt
ekstra tydelig.

– God Helgs redaktør er bekymret for
oppfølging av konfirmantene og to nystartede SFO-kor. Hva tenker du om det?
– Jeg har stor forståelse for dette, og deler
langt på vei hennes bekymring. Det er svært
uheldig at dette skjer. Men jeg tror og håper
at de som blir berørt av dette, vil forstå at
ikke alt kan være optimalt i mellomfasen
frem til ny prest er på plass.
– Det snakkes om å innføre en ordning
med ambulerende prester i prostiet. Hvordan skal dette organiseres?
– Jeg kjenner ikke til dette, hvis ikke det er
prostiprest du mener – som betyr at en prest
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firmantene?

BLENDENDE: Middelalderkirken var ekstra lys og flott på åpningsgudstjenesten etter et omfattende arbeid med kalking og maling.
Det gjenstår fortsatt en del arbeider både innvendig og utvendig, så
kirken vil være stengt på hverdager frem til etter sommeren.

Stillferdig gjenåpning
av Fana kirke
1. mai ble Fana kirke gjenåpnet for gudstjenester, etter
å ha vært stengt siden nyttår grunnet restaurering. Selv
om kapellsal-gudstjenestene har vært hyggelige og
intime, var menigheten glad for å kunne ta plass på
kirkebenkene igjen.
må lyse den stillingen ut på nytt
grunnet mangel på kvalifiserte søkere, sier Skre oppgitt.
– Så der står vi.
– Det er snakk om å innføre en
ordning med ambulerende prester, der de kan ha ansvar for flere
menigheter. Hva tenker du om
det?

kan ha tjeneste i flere menigheter.
Prestene i Fana har etterspurt en slik
ordning, blant annet for å kunne
dekke inn ved sykdom og ved prestenes frihelger. Prost Per Barsnes og
prestene i Fanamenighetene er nå i
dialog på hvordan dette skal kunne
organiseres. ●
MANGLER VIKAr: – Vi hadde en målsetting om å bruke en av våre faste vikarprester frem til tiltredelse, sier
stiftsdirektør Helge Taranrød. – Det
har vi ikke fått til. FOTO: JENS Z. MEYER

– Jeg har ikke gått inn i den problemstillingen, men ser dette
fra menighetens ståsted. Derfra er vi blitt vant til å ha prester
som med gode kvalifikasjoner
gjør at folk knytter seg til dem
på en personlig måte. Det tror
jeg blir vanskelig med en slik
ordning. ●

TEKST OG FOTO: INGVAR HENNE

Lyden var dessverre ikke god
nok på åpningsgudstjenesten.
I forbindelse med restaureringen ble høyttalerne tatt
ned, men de kan ikke skrues
opp igjen der de stod før grunnet manglende godkjenning.
Mens det arbeides med å finne
en alternativ løsning for høyttalere i kirken, må vi derfor
improvisere noe på lydfronten.

Nytt kororgel
Arbeidet på galleriet gjenstår
også, og i den forbindelse blir
kirkeorgelet ute av drift en
periode. Da er det hyggelig at
vi kan innvie et nytt kororgel
som plasseres foran i kirken.
Derfra vil organisten få en
større mulighet for direkte
kontakt med menighet og
prest. I tillegg vil menigheten

få se vårt kjære kirkekor og
forsangerne når de kan stå foran i kirken i stedet for oppe
på galleriet. Det nye orgelet
vil også fungere som en god
erstatning for hovedorgelet
til galleriet er ferdig restaurert.

Mørkere skifer
Utvendig er arbeidet med legging av ny skifer godt i gang,
og allerede 1. mai fikk vi et
godt inntrykk av hvordan det
nye taket blir seende ut. Steinen er en god del mørkere
enn den gamle, men dette vil
endres når tidens tann finpusser overflaten. Målsetningen er å bli kvitt den berømte gangtunnelen langs
kirkeveggen i løpet av sommeren. En gang tidlig på høsten kan vi bruke en velholdt
og flott kirke alle ukedager til
alle kirkelige handlinger. ●
april 2007
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Dialog mellom åndsbrødre:
- Hvis jeg viser en elefant til en
blind, vil han kanskje kjenne på
snabelen og tro at det er hele
dyret, sier imam i Bergen
moské Azeem Mohammed (34)
til Åsane Tidende for å forklare
hvor vanskelig det er å finne
frem til Gud uten en profet som
viser vei.
TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

– Muslimer sier at vi kristne er blinde som
bare har fått tak i snabelen, og ikke ser hele
bildet, svarer kapellan i Åsane kirke Lars Erling Bjåstad Hovlid (34).
– Men det samme bildet kan også brukes andre veien.

BRØDRE: – Dialog handler
ikke alltid om å bli enige,
men om å forstå hverandre og finne en
løsning, sier imam
Azeem Mohammed og
kapellan Lars Erling
Bjåstad Hovlid. – Da kan
vi leve sammen som
brødre

I den nye artikkelserien «Kontakt» vil
vi ta opp emner
knyttet til trosdialog
og samarbeid på
tvers av både
konfesjonsgrenser
og ulike religioner.
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Guds ord
– Kanskje vi kan møtes på snabelen?
– Det tror jeg er mulig, svarer Hovlid.
– Begge tror på en Gud. Røttene og mye av
innholdet i de to religionene er det samme.
– Jesus var Guds ord, sier imam Mohammed, og understreker dette ved å gjøre en
håndbevegelse fra munnen og ut i luften for
hvert av de to ordene. Han er åndelig leder for
2000 muslimer i Bergen fra 35 nasjoner, og
kom til Bergen for 12 år siden fra Gojrat i Pakistan.
– Muslim betyr «den som sier ja til Gud»,
fortsetter han.
– Alle profetene er muslimer. Abraham,
Moses – alle fra den tiden. Vi tror ikke at Jesus
var Gud, men at han var en stor profet. Profeten Muhammed ligner seg selv med sin bror
Jesus. Maria, mor til Jesus, er høyt respektert
i Islam – og er viet et eget kapittel i Koranen.

Møte

Sameksistens i Tanzania
Kapellan Lars Erling Bjåstad Hovlid er opprinnelig fra Hareide på Sunnmøre, og var kapellan i Storetveit menighet inntil for noen
år siden – før han fikk tjeneste i Åsane menighet. Til høsten begynner han i ny jobb
som senterleder ved Sunnmøre Folkehøyskole. Han har god kjennskap til Islam, ikke
minst etter å ha bodd mange år i Tanzania.
– Det er mange forskjeller mellom de to religionene, sier Hovlid.
– Dette er forskjeller som vi ikke skal hoppe bukk over, men som vi kan leve godt med.
I Tanzania, der fordelingen mellom muslimer og kristne er ganske jevn, lever de to religionene i fredelig sameksistens. Jeg tror det
handler mye om en erkjennelse av at man er
både like og ulike. Når vi handler, så handler
vi som mennesker som deler de samme håp.
I et land delt på midten, ikke i en majoritet og
en minoritet, blir dette svært tydelig.
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e på elefantens snabel
Muhammedtegningene
Hovlid bodde i Tanzania da Jyllandsposten
høsten 2005 publiserte de mye omtalte Muhammedtegningene.
– Da var det et stort spenningsmoment
der, minnes han.
– Muftien, lederen av det muslimske rådet
der, holdt da en tale som ble sendt på radioen. «Selv om våre kristne brødre har vist
uforstand, må ikke vi være like dumme og
svare med samme mynt», sa han. For ham
handlet dette om respekt. Da er det ikke noe
poeng å svare med ikke å vise respekt.
– De som har laget tegningene, har ingen
religion, sier Mohammed.
– I vår religion er det viktig å vise tålmodighet og respekt – og svare på bedre måter.
– Hvordan reagerte du selv på tegningene?
– Jeg tenkte at det var viktig å vise at vi ikke
ville reagere med aggresjon, svarer imamen.
– Da vinner de som har laget tegningene.
Det var feil å protestere mot tegningene ved
å bruke vold og brenne ambassader. Da gjør
man bare det som kunstnerne ville oppnå
med tegningene.
Salaam aleikum
Hovlid er enig.
– Jeg vet ikke om det var bevisst, sier
han.
– Men det eneste kunstnerne oppnådde med tegningene, var å hjelpe
frem folk som ønsker å bruke vold. Det
var ikke noe annet poeng med disse
tegningene enn å provosere.
– Islam betyr fred, sier Mohammed.
– Når to muslimer hilser på hverandre, sier de «salaam aleikum». Det betyr «fred være med deg».
– Det er et flott utgangspunkt, sier
Hovlid.
– Fred er viktig for kristendom-

men og for vårt liv – som motsetning til krig
og som fred i hjertet, sinnet og livet. Det tenker jeg vi står helt sammen med våre muslimske brødre om.

Korstog og hellig krig
– Når George Bush snakker om korstog,
svarer muslimske ledere med å snakke om
hellig krig. Hva tenker dere om det?
– Det er en stor, stor misforståelse, sier
Mohammed.
– Krig handler ikke om religion men om
materialisme. Det er en stor motsetning.
George Bush har en egeninteresse som politiker når han snakker. Det er også viktig å
huske på at de fleste terrorhandlingene skjer
i muslimske land, og retter seg mot andre
muslimer, sier Mohammed.
– Samtidig kan vi ikke løsrive religionen
fra krigen, sier Hovlid.
– Konflikten kan handle om andre ting,
men religionen blir en identitetsmarkør. Islam og kristendom er begge fredelige religioner, men krigsretorikken hentes fra religionene. Som kristen synes jeg det er et håpløst utsagn når George Bush sammenligner
den moderne amerikanske krigføringen
med middelalderens korstog. Når Bush
bruker en slik retorikk, spiller han på en del
av vår kirkehistorie som vi ikke har noen
grunn til å være stolt av.
Selvmordsbomber
– I verdenssamfunnet forbindes ofte Islam
med vold og terrorisme. Hvorfor er det blitt
slik?
– For å svare godt på dette spørsmålet, må
vi se på bakgrunnen, sier Mohammed.
– I Israel er det gjort en undersøkelse over
hvem som blir selvmordsbombere. Det viser seg at alle som har gjort en slik handling,
har mistet noen i sin nærmeste familie. Da

blir handlingen en aggressiv og fortvilet reaksjon på dette.
– Jesus snakket om å tilgi sine fiender?
– Ja, det er en god tanke. Men dette handler om selvforsvar, ikke religion. Når amerikanerne sender raketter inn i fattige land,
må innbyggerne forsvare seg med de våpnene de har.
– Nelson Mandela brukte ikkevold som
våpen i Sør-Afrika. Ville det ikke være mulig å ta i bruk mer ikkevoldelige kampformer?
– Nelson Mandela er et godt eksempel for
alle. Men krigen i Sør-Afrika handlet om et
folk som var undertrykket. Jeg tror det er fint
å bruke ikkevoldelig strategi, men det er vanskelig å få til når det finnes så mye aggresjon.

Elefanten og kyllingene
– I kristendommen er verdien av tilgivelse
viktig, sier Hovlid.
– Når folk bruker vold, handler det om det
de har opplevd, ikke religion. Dette utfordrer
oss som religiøse ledere til å være tydelige på
hva vi mener om det. Vi må fordømme Bush
– og selvmordsbomberne. Her har vi vært
unnfallende på begge sider. Jeg tror vi har
noe å lære fra eksempelet til Gandhi og Mandela. Det å skape forståelse gjennom dialog
er helt vesentlig. Det er viktig å få tydelig
frem at krig handler om materialisme og et
urettferdig verdenssamfunn, ikke religion.
– Jeg er helt enig i alt du sier her, sier Mohammed.
– Men det er ikke så enkelt å få til en dialog
mellom en elefant og en liten kylling. USA
og de store landene vil at alle fattige land skal
akseptere det de sier uansett. Det er viktig at
alle land som ikke deltar i krigen, hjelper til
med å balansere dette skjeve forholdet. Men
det er bare en måte å få slutt på en krig, og
det er dialog. ●
BLINDE MUNKER: Lignelsen om
den blinde som blir vist en elefant
er kjent i flere kulturer og religioner. Her et trykk laget av den japanske kunstneren Hanabusa Itcho i 1888.
MUHAMMEDTEGNING: Skikken
med å skjule ansiktet til Muhammed på avbildninger har vært
vanlig i Islamsk kunst siden
1500-tallet, som i dette trykket
laget av den tyrkiske kunstneren
Nakkas Osman i 1595.

april 2007
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Storsamling om
misjon i Bergen
Det er ventet 1600-1800 barn, unge og
voksne til Det Norske Misjonsselskaps
generalforsamling i Bergen 9.-13.juli.
Under mottoet «Guds draum» inviteres det
til viktige og gode opplevelser.
Bergenshallen blir hovedarena, men generalforsamlingen (GF) vil også sette sitt preg på andre deler av byen. Det blir samlinger både på
Fløyen, i Vågsbunnen, tusenårsstedet ved Fana
kirke og i Johanneskirken.
- Dette er en storhending i byen og en inspirasjon for hele bispedømmet. Misjonsfolket har
varme hjerter, et tydelig oppdrag og en grenseløs erfaring fra det kulturelle og religiøse vrimletorget, sier biskop Ole D. Hagesæther.
I forhandlingsmøtene skal en rekke aktuelle
saker drøftes. Homofili, samboerskap, regioninndeling, åpenhetskultur og endring av formålsparagraf er blant temaene som NMS regner
med kommer til å skape mest debatt.
Generalforsamlingen legger opp til at hele familien kan delta. Det blir et spennende programtilbud også for barna og de unge.
«Malaïka», et prosjektkor satt sammen av studenter fra Collège Protestant i Ngaoundéré i Kamerun, er invitert til Norge i forbindelse med generalforsamlingen. Koret synger spennede variert, tradisjonell afrikansk musikk.
I disse miljøtider er det også verdt å legge
merke at GF blir et «grønt arrangement». En ønsker å ha Miljøfyrtårn-modellen som mål for de
ulike sidene ved storsamlingen.
- Vi synes temaet «Guds draum» er spennende, sier lederen i hovedkomiteen, Kari Sørheim.- Gjennom forkynnelse, innslag fra vår
verdensvide kirke, enkeltmennesker som deler
sitt møte med Gud, god sang og musikk og kultur, håper vi deltakerne får et nytt innblikk i Guds
drøm for oss og den jorda vi lever på, sier hun.
- Nå kommer påmeldinger fra hele landet. Vi
ønsker at flest mulig gjør dette via internett
www.nms.no/gf - men man kan også rette
spørsmål om til tlf. 51 51 61 00, eller e-post:
gf2008@nms.no

Vårens storsatsing: Haydns «Skapelsen»

– Musikk til
Guds ære
– Haydn sa selv at han aldri var så from som da han skrev
«Skapelsen», fortalte tidligere festspill- og Harmoniendirektør Lorentz Reitan (62) til rundt 40 fremmøtte fanabuer
en tidlig maikveld i Fana menighetssenter.
TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Vårens musikalske storsatsing fra Fana
kammerorkester, Fana kyrkjekor, Birkeland kantori og Slettebakken motettkor blir to oppførelser av nettopp «Skapelsen» av den østerrikske komponisten Joseph Haydn (1732-1809), og dette var også foranledningen til å invitere
Lorentz Reitan til å holde foredrag om
det store oratoriet.

Korgutt
– Joseph Haydn kom fra enkle kår som
sønn av en hjulmaker, fortalte Reitan.
– Han var en landsens gutt med en
utrolig sangstemme. Allerede som seksåring kom han i sanglære hos Hainburg kirkekor, og måtte flytte hjemmefra. Han kom aldri mer tilbake til hjembyen.
Åtte år gammel ble han ansatt som
korgutt i Stephansdomen i Wien, og
fikk der både vanlig skolegang og musikalsk utdannelse. Da han kom i stemmeskiftet som 17-åring, ble han nærmest satt på gaten, og måtte livnære seg
selv. Han begynte å undervise i sang og
klaver, og kom slik inn i betydningsfulle
kretser.
Messias
I 1761 ble han ansatt hos den opplyste
og velstående ungarske fyrsten Nikolaus Esterházy (1714-1790), og ble etter

HØYMESSE: – Dette er en høymesse!
sier en begeistret Lorentz Reitan om
oratoriet «Skapelsen», som han mener
er musikk egnet til å viske ut skillet
mellom kunst, religion og filosofi.

hvert utnevnt til kapellmester med rådighet over et stort orkester og kor. Talentet hans blomstret i denne perioden,
og han ble værende ved hoffet frem til
fyrstens død i 1790. Samme året mottok
han en invitasjon til å komme til London, og ankom dit første nyttårsdag
1791. Her gjorde han stor suksess, og
ble blant annet utnevnt til æresdoktor
ved Universitetet i Oxford. Det var også

Snitter • Tapas • Koldtbord • Forretter • Hovedretter • Desserter • Kaker • Overtidsmat • Lunsj

Tid for å samles?

Ring oss! 55 52 72 50

Utleielokaler • Kronstad Hovedgård • Fana Roklubb • Rambergstunet • Akvariet i Bergen
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Ny diktsamling
Inge Mannsåker har verkeleg
slått til med fleire verdfulle bøker
bare dei siste fem åra.
AV IVAR BRAUT

DE TRE KANTORER: – Haydns begeistring over skjønnheten i skaperverket er enorm, sier Jostein Aarvik, som skal dirigere begge fremførelsene av «Skapelsen». Verket fremføres i Birkeland og Fana kirke denne måneden. Fra venstre: Kantor Harald Jacob Holtet (Birkeland menighet), kantor Olav Øgaard (Slettebakken menighet) og kantor Jostein Aarvik (Fana menighet).

her han ble kjent med musikken til Georg
Friedrich Händel (1685-1759), ikke minst
oratoriet «Messias» – med det praktfulle
Hallelujakoret. Det sies at Haydn gråt da han
hørte det for første gang.

Tapt paradis
– Haydn ble overveldet av Händels verker,
fortalte Reitan.
– Impresarioen Salomon utfordret ham til
å skrive et stort oratorium selv, og gav ham et
manuskript som het «The Creation of the
World». Teksten var bygget på Bibelens skapelsesberetning og utdrag fra «Paradise
Lost» – et 12 bind stort diktverk om syndefallet skrevet av John Milton (1608-1674).
Hjemme i Wien fikk Haydn sin nære venn
baron Gottfried van Swieten til å gjendikte
manuskriptet til tysk. «Dette er ditt», skal baronen ha uttalt. «Dette kan du få til noe stort
av».

Hør lyset
«Skapelsen» ble fremført for første gang i
Wien ved påsketider i 1798. Det ble en stor
suksess, og stykket ble snart satt opp i Berlin,
London, Paris, Praha og Stockholm. Haydn
selv skal ha sagt at han først ble klar over hva
han hadde skrevet da han overvar den første
fremførelsen av verket – ikke minst den berømte C-durakkorden som har fylt alle konsertsaler verden over med lys og spontan
applaus siden urfremførelsen for 210 år siden. «Den beste musikalske fremstillingen
av Big Bang jeg vet om», sier den rullestolsbundne britiske fysikeren Stephen Hawkins.
Vi anbefaler at du prøver dette selv – ved å
lukke øynene til linjene «Und Gott sprach: Es
werde Licht!/Und es ward Licht!» («Da sa
Gud: «Det bli lys!» Og det ble lys» 1.Mos.1:3) midt i første korsatsen. Så kan du
åpne øynene igjen – og høre lyset. ●
INNSPILLINGER: «Dette er Skapelsen til Fritz
Wunderlich, Gundula Janowitz og Dietrich
Fischer-Dieskau», skriver Gramophone om
den 40 år gamle innspillingen med Berlinerfilharmonikerne og von Karajan. 30 år senere
fikk J.E. Gardiner, The English Baroque Soloists (på originalinstrumenter) og Monteverdikoret stor suksess med sin versjon av verket.

Birkeland kirke, lørdag 14. juni kl. 18. • Fana kirke, søndag 15. juni kl. 19.
Medvirkende: Fana kyrkjekor, Birkeland kantori, Slettebakken motettkor,
Fana kammerorkester. Solister: Hilde Veslemøy Hagen – sopran
Harald Bjørkøy – tenor, Øystein Skre – bass. Dirigent: Jostein Aarvik
Billetter: Kr 180,- kan kjøpes fra kor- og orkestermedlemmene, på
telefon 55 59 71 83 (Fana prostikontor) eller ved inngangen.

Det må ha vore inspirerande for den
kjende presten, sjelesørgjaren og teologen å koma til Nesttun! Vel er han
vestlending av opphav, men det meste
av yrkeslivet sitt har han hatt austpå
og nordpå. Godt passert dei åtti gjev
han seg altså til å gje ut av det rike tilfanget han har hatt med seg gjennom
livet, og mykje nytt er kome til i alders
år. Det er inspirerande å sjå og høyra!
No er det ”Opna hjartans dør” (Kolofon forlag) som er komen. – Dikt og
meditasjoner, gjerne til høgtlesing,
men helst til ettertanke, heiter det på
tittelsida. Her er både ei diktbok og her
er meditasjonar. Han har noko på
hjartet som gjer at folk seier: - Du finn
ord for mine eigne kjensler og tankar.
Men Mannsåker vil ikkje at nokon skal
tenkja at «her kjem ein som trur han
er ekspert på Gud og himmelen». Difor er det ei open, personleg og leitande samling vi har fått i hendene.
Eit av dikta eg vart svak for er eit
kjærleiksdikt: Den førsta gong jag såg
dig; der det heiter i sluttakkorden:
No er dagen
for Bjørnabykset
og Himmelspranget
No er stunda
for å skyva båten frå land
No er havet ope
for dei som vil sigla

www.hundrearsmalene.no

Invitasjon til
«dugnad»
På 100 år har Noreg gått
frå materiell fattigdom til
materiell rikdom. Kva skal vi bruke
dei neste 100 åra til? Det norske folk
har alt starta å orientere seg mot nye
mål. Norsk Monitor, som har kartlagd
haldningane våre i 20 år, viser at hovudtrenden har snudd. Ei gruppe enkeltpersonar har tatt initiativ til nettstaden «100-årsmålene» og ein
landsomfattande dugnad fram til valet i 2009. Ei rekkje store organisasjonar oppmoder til å delta, Miljørørsla,
Kyrkja og mange andre. Sjå
www.hundrearsmalene.no
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Tlf.:
Fax:

55 11 80 10
55 11 80 11

Hver fredag:
Kunngjøring om
gudstjenester
i Fana Prosti.
E-post:
sylvi@fanaposten.no
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Fana prosti, oppgaver og kontaktinformasjon
Prostikontoret har personalansvaret for dem som jobber i kirkene i Fana.
Kontoret koordinerer fellesfunksjoner og samarbeidsprosjekter. Kontoret
utfører sentralbordtjeneste for alle menighetene i Fana, utfører all kirkebokføring og administrerer dåp, vigsel og gravferder.
Adresse:
Fanaveien 320,
5244 Fana
E-post: fana.prosti@bkf.no

Prostileder Edvin
Stenhjem Bratli
Tlf. 55 59 71 81 - E-post:
edvin.bratli@bkf.no

Prostisekretær
Kari Rydland
Tlf. 55 59 71 82 E-post: kari.rydland@bkf.no

Prost Per Barsnes
Tlf. 55 59 32 55
E-post:
per.barsnes@bkf.no

Personal og økonomikonsulent Liv Bente Nilsen
Tlf. 55 59 32 57 - E-post:
liv.bente.nilsen@bkf.no

Servicesekretær
Inger Helene Jæger
Tlf. 55 59 71 83 - E-post:
inger.helene.jaeger@bkf.no

Perspektiv på livet
Som telefonvakt hos
Kirkens SOS kan du bidra
til at andre får det bedre,
samtidig som du får
perspektiv på livet.

Velkommen til

Vi søker kvinner og menn over 20 år som har orden på livet, tid til å bry seg og
lyst til å utvikle seg. Les mer på www.kirkens-sos.no eller ring 55 32 58 45

Bok & Media Vestbok

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no
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Hvem-hva-hvor i Birkeland menighet
Telefon: 55 36 22 80 - E-post: birkeland.menighet@bkf.no - Telefaks: 55 36 22 99 - Boks 152, Nesttun, 5852 Bergen - www.kirken.bergen.no/birkeland

Kontoret er vanligvis bemannet, med
unntak av samtaler/møter. Da henviser vi til servicekontoret 55 36 22 80.
Ta gjerne direkte kontakt med ansatte. Hvis de ikke er til stede blir telefonen satt over til sentralen, der det er
mulig å legge igjen en beskjed.
Besøksadr: Hardangerv. 5b, Nesttun
Gave til menigheten?
Kontonummer ............3411.18.00822
Menighetshuset:
Best. av lokaler ................ 55 36 22 81
e-post ........ birkeland.menighet@bkf.no

Kapellan:
Eiel Holten........................ 55 36 22 83
e-post: .................... eiel.holten@bkf.no

Kirketjener:
Margrete Andreassen........ 90 99 25 23
e-post .... margrete.andreassen@bkf.no

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

Frivillighetskoordinator/
ungdomsarbeid
Hilde Wolter .................... 55 36 22 90
e-post.................... hilde.wolter@bkf.no

Menighetskonsulent:
Eli Heggdal ...................... 55 36 22 81
e-post .................... eli.heggdal@bkf.no
Diakon:
Tone Totland .................... 55 36 22 85
e-post .................. tone.totland@bkf.no

Menighetsrådsleder
Brigt Bovim .................... 55 91 33 37
Søndagsskole
Kontakt Grethe-Kristin L. Eckhoff
........................................55 10 10 55

Kateket:
Carina Østensen Søfteland... 55 36 22 88
e-post ............ carina.softeland@bkf.no

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

Direktetelefoner til ansatte

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

KRIK- Fana
Lars Olav Hammer ............ 980 10 121

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

Kantor:
Harald Holtet ....................55 36 22 86
e-post .................. harald.holtet@bkf.no

Spørsmål om gravsted?
Kontakt 55 59 32 00 - kirkegard@bkf.no

Bobla Tensing
Jannicke Matre Nygård ...... 412 94 843
Birkeland I. KFUK-speidere:
Lise Strøm Nilssen .......... 55 10 06 14
1.Øvsttun speidergruppe NSF:
Tone Selenius .................. 55 10 26 33
Birkeland barnekor
Harald Holtet ....................55 36 22 86
e-post ..................harald.holtet@bkf.no
Birkeland Y’s Men’s Club
Harald Hatlevik ................ 55 13 11 76
Nesttun mannsforening
for Det Norske Misjonsselskap
Stein Wivestad ..................55 13 46 44
Vil du motta nyheter fra Birkeland?
Meld deg på menighetens e-postliste:
http://mailman.uib.no/listinfo/birkeland

KRIK- Nesttun
Gjermund Øgaard.............. 995 09 826

Velkommen til nattkafé!
Har du lyst til å finne på
noe gøy på fredager? Da
bør du ta turen innom
nattkaféen vår i Birkeland menighetshus!

I kaféen er det salg av pizza,
brus og diverse andre godsaker. Vi har playstation, bordtennis, og mye annet gøy dere
kan finne på! Eller dere kan
bare slappe av i peisestuen
sammen med venner fra kl.
1930 til 2300. ●
PLAN FOR HØSTEN 2008
29 august
12 september
26 sept. (Bowling på Sandsli)
13 oktober

31 oktober (film)
14 november
28 november
12 desember
Da sees vi til høsten!

Golvet i kirken skal slipes og lakkes. Fra mandag 30.juni til fredag 25.juli blir kirken stengt pga. sliping og lakking av golv. Det er en stor jobb som tar sin tid og som vi gleder
oss til å se resultatet av! Som vanlig skal vi samarbeide med Skjold kirke om gudstjenester
sommerstid, og det har vi tatt hensyn til når arbeidet er planlagt. Dermed er det bare én
gudstjeneste som skulle vært i Birkeland som det ikke blir noe av: Søndag 13.juli. Derimot
går vi denne søndagen til en stor fellesgudstjeneste i Bergenshallen. Se side 16! ●

april 2007
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Boble

Givergledekomité
Ikke akkurat et ord som
ﬁnnes i en normal ordliste
på mobilen.
AV IVAR BRAUT

Men et flott ord – forøvrig hentet fra
det aktive menighetslivet på Bønes.
Det får fram at det er en glede ved å
være med å gi. For det er ikke bare vi
som eier pengene. Pengene eier
også oss. Derfor er det en frigjøring i
å gi. Offeret er en del av det å feire
gudstjeneste. Samtidig trenger menigheten forutsigbarhet. Og giverne
trenger hjelp til å gi regelmessig. Da
er svaret avtalegiro. I kirken er det
lagt ut blanketter.
Det er to hovedformål for givertjenesten i Birkeland menighet: Det første er barne- og ungdomsarbeidet.
Leder i menighetsrådet, Brigt Bovim
sier at store ungdomskull behøver
gode og trygge kristne miljø. Barn og
ungdom har rett til den trosopplæring som Kirken har forpliktet seg til
å gjennomføre.
- Med de krav som i dag er pålagt
staben i Birkeland menighet er det
ikke mulig å nå en målsetting om økt
satsing på barne- og ungdomsarbeid. Mange frivillige tar sin del av
ansvaret i barne- og ungdomsarbeidet, men vi ser at det er behov for
flere heltidsarbeidere som kan ha en
lederfunksjon i dette arbeidet. Vi prøver å revitalisere givertjenesten med
tanke på:
- en utvidet givertjeneste øremerket lønn til personer som jobber med
ungdom - fortsatt givertjeneste til
vårt diakonale arbeid, sier leder i menighetsrådet. Det er bl.a. givertjenesten som gjør det mulig å ha en diakon i menigheten.
Ungdom og diakoni: Gode argumenter for givergledekomitéen. Til
glede også for giveren selv.

Praktiske opplysninger:
Vil du være med i givertjenesten
• Kontakt menighetskonsulent Eli
Heggdal, tlf. 55 59 71 84, som vil
sende et avtaleskjema, eller:
• Ta et avtaleskjema i våpenhuset
neste gang du er i kirken, eller:
• Send en e-post til
birkeland.menighet@bkf.no
med navn og adresse og vi sender
deg et avtaleskjema. ●
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Bobla Ten Sing er Birkeland menighets ungdomskor der
ungdom fra konfirmantalder og oppover treffes hver
torsdag til øving og sosialt samvær på menighetshuset.
AV HILDE WOLTER OG
AUDUN BORGE

I dag finnes det over 120 ten sing-grupper spredt rundt i hele Norge. Til sammen er det nærmere 5000 ungdommer
som ukentlig går på ten sing-øvelse i en
kirke eller menighetshus. Ten sing er blitt
en bevegelse og et begrep som er kjent i
kirke og samfunnsliv ellers.
For mange er ten sing inngangsporten
til kirken og en bevisst kristen tro. Ten
sing er en metode i kristent ungdomsarbeid som kombinerer utfoldelse og aktivitet med ledertrening og personlig utvikling. Gjennom aktiviteter som kor,
dans, drama, band, lys/lyd og styrearbeid
får ungdommene mulighet til å utfolde
seg kreativt.
I et trygt og kristent miljø får ungdommene sjansen til å prøve ut sider ved seg
selv og vokse som kristne.

Aktiviteter
I Bobla ten sing drives det både med
sang, dans og drama. Bobla har også et
eget band som øver samtidig
med
koret.
Gjennom året øves det
intenst frem mot en konsert som vanligvis rommer det meste av det som
er innøvd, og i år gikk
konsertene av stabelen
20. april.
Tema var «Svart og
Hvit, en Verden av Kontraster.» Nytt i år var at
også
musikalkonfirmantene deltok på samme konsert. De bidro
med noen egne nummer, men det var også
felles nummer bestående av sang og dans.
Det ble skikkelig trykk i storsalen på
menighetshuset da Bobla og musikalkonfirmantene rocket sammen til «Life
is a Highway.»
Flere Bobla medlemmer bidrar i løpet

av konfirmantåret med dans- og dramahjelp til konfirmantene, og slik blir konfirmantene kjent med ten sing miljøet
slik at de kan fortsette i Bobla etter endt
konfirmanttid.

Skjer mye hele året
Selv om det er den store konserten som
er høydepunktet i løpet av året, så skjer
det mye annet i Bobla miljøet. Koret
opptrer jevnlig på gudstjenester, som for
eksempel konfirmasjonsgudstjenester. I
høst hadde Bobla en intimkonsert for
konfirmantene og de opptrådte også på
myldredagen 8. mars i år.
I tillegg er det mange aktiviteter ten
sing kor kan være med på utenfor menigheten. Gospelnight i Skjold kirke og
vinterfestivalen på Voss er eksempler på
aktiviteter Bobla har deltatt på i år.
Vinterfestivalen
Vinterfestivalen som holdes årlig på Voss
er vel uten tvil noe av det artigste en ten
singer er med på. Der treffes ten sing kor
fra hele regionen til en opplevelsesrik
helg med mye sang og moro.

I løpet av helgen er det mange show i
idrettshallen og forskjellige seminarer
deltakerne velge mellom. Søndagen avsluttes med gudstjeneste og et forrykende avslutningsshow.
Bobla var som vanlig med og sang på
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ler av glede

Bobla-styret. Oppe fra venstre: Marte Birkeland, Ingri Hadler-Jacobsen, Kristine Handegard.
Nede fra venstre: Audun Borge, Jannicke M. Nygård, Karen Madland).

Over: Jentegjengen. Til venstre: Bandet.

UCOT (United Colors Cf Tensing) som er
en produksjon der flere kor synger sammen.
I år var dessuten noen av Boblas egne medlemmer sentrale i planleggingen og
gjennomføringen av vinterfestivalen og det
gjør jo det hele bare enda mer gøy.

Ikke bare-bare
Men det er ikke bare lek og moro å drive et
ten sing kor. Det kreves både god planlegging og ledelse for å få alt til å fungere. Dette
året har Bobla vært uten voksenleder, og da
Kristine Jønsson som var en av de unge lederne flyttet fra byen i januar, måtte styret
sette seg ned og legge om taktikken. Det var
behov for mer struktur og samarbeid
mellom de ulike lederne, og i løpet av våren
kunne vi se en klar bedring i kommunikasjonen.
Styret som i år består av Jannicke Matre
Nygård (styreleder), Karen Madland (sekretær og andaktsansvarlig), Vanja Flatberg
(kasserer), Audun Borge (hovedleder), Torstein Lærum (medlem) og Marte Birkeland
(medlem) møtes jevnlig til styremøter der

dirigent Kristine Handegard og danseleder
Ingri Hadler-Jacobsen også deltar. Slik blir
kommunikasjonen bedre og det gjør planleggingen av konserter og turer enklere.

Bibelcamp
Som en verdig avslutning på året drar Bobla
i juni på tur til Justøya utenfor Kristiansand.
Der blir det bibelcamp og opptredener både
av Bobla og andre kor og artister. Dette blir
også siste turen for dirigent Kristine og danseleder Ingri som fra høsten av skal gå på folkehøyskole.
Dermed avsluttes et innholdsrikt år og det
taes et vemodig farvel med Kristine og Ingri
som har gjort en fantastisk innsats. Vi gleder
oss allikevel til høsten der vi uten tvil får se
og høre mer til Bobla! ●
april 2007
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Offentlig informasjon fra
Birkeland menighet
Postboks 152
Nesttun, 5852 Bergen

Martin Eckhoff Færden
Marcus Grimeland-Rong
William Sund-Zeil
Martin Brekken Svanevik
Lotte Kristine Schrøder
Sandra Victoria Landro Laastad
Hannah Dahl Vikingstad
William Alexander Vrooman
Amanda Hetland Andersen
Kristoffer Helle Warncke
Birgitte Marie Strøm Skogseid
Even Espeland Hult
Benjamin Vikse
Ida Karin Bernsen Førde
Henrik Rye Brekkhus
Runar Myhr Dvergsnes
Noah Leander Øyren Hafsås
Noah Finset Sæle
Ida Martine Mortensen
Thea Madeleine Omdal
Eva Sofie Hella Lau
Nicolai Bjelland-Jacobsen
Mathias Nickolai S. Justesen
Thereza Teta Broz
Selma Thue Lydersen

vigde
Randi Vik og
Embret Bolstad Larsen
Merete Wiik Ånes
og Miles Granger

døde
Inger Sleire
Ludvig Sleire
Magnus Bertin Thorson
Ingrid Skeidsvoll
Ole Tveiterås
Bjarne Johan Eikeland
Endre Halsvik Gjersvik
Alma Pauli
Hildur Cecilie Jansen
Petter Andre Tøsdal Tveit
Tore Skjensvold

Lillian Karlsen Lid
Sofia Helland
Kjell Reigstad Nordtvedt
Bjørn Inge Grimstad
Liv Ingebrigtsen

gudstjenester
4. s. e. pinse, 8. juni kl.11
Familiegudstjeneste. Eiel Holten. Offer: Kirkelig ped. senter
(IKO). Utdeling av 4-årsbok til 4åringer født første halvår 2008.
Hattefest etter gudstjenesten.
Luk 15,11-32; Jes 65,1-2; 1 Pet
5,5b-11
Konsert lørdag 14.juni kl.18
Oratoriet Skapelsen av J.Haydn.
Se egen omtale.
5. s. e. pinse, 15. juni kl.11
Gudstjeneste m dåp og nattverd.
Ivar Braut. Takkoffer: Menighetsarbeidet. Joh 8,2-11; Sak
7,8-12a; Rom 2,1-4.
Kl. 13 og 14: Dåpsgudstjenester.
6. s. e. pinse (Aposteld.), 22. juni
Vi viser til Skjold kirke kl.11.
Ikke gudstjeneste i Birkeland.
Matt 16,13-20; Jer 1,4-10; 1 Pet
2,4-10
7. s. e. pinse, 29. juni kl.11
Gudstjeneste m dåp og nattverd.
Ivar Braut. Takkoffer til Gideon.
* T 1 Tess 4,2-9; Jos 24,19-24;
Matt 16,24-27
8. s. e. pinse, 6. juli
Vi viser til Skjold kirke kl.11.
Ikke gudstjeneste i Birkeland.
Matt 10,28-31; Jes 49,13-16; 2
Tess 3,6-12
9. s. e. pinse, 13. juli kl.11
Vi deltar i den store misjonsgudstjenesten i Bergenshallen

(v. Slettebakken kirke) i forb.
med Misjonsselskapets generalforsamling. Tema: Guds
draum gir kraft. Preken ved biskop Mano Rumalshah fra Pakistan og liturgi ved biskop Ole D.
Hagesæther. Kirkeskyss fra Birkeland kirke kl. 10.15.
10. s. e. pinse, 20. juli
Vi viser til Skjold kirke kl.11.
Ikke gudstjeneste i Birkeland.
Luk 12,42-48; Jes 10,1-3; Apg
20,17-24
11. s. e. pinse, 27. juli kl.11
Gudstjeneste m dåp og nattverd.
Leidulf Øy. Takkoffer til Sesam.
Joh 6,66-69; Jes 5,1-7; Rom
11,25-32
12. s. e. pinse, 3. august
Vi viser til Skjold kirke. Ikke
gudstjeneste i Birkeland.Matt
21,28-31; Sal 32,1-5; 1 Joh 1,82,2
13. s. e. pinse, 10. august kl.11
Gudstjeneste med dåp og nattverd. Ivar Braut. Takkoffer til
Den norske israelsmisjon.
* Sal 40,2-6; Jak 3,8-12; Matt
12,33-37
14. s. e. pinse, 17. august kl.11
Familiegudstjeneste med dåp.
Eiel Holten. Takkoffer til barneog ungdomsarb i menigheten.
Matt 5,43-48; 5 Mos 10,17-21;
Rom 13,8-10
15. s. e. pinse, 24. august kl.11
Gudstjeneste med nattverd.
Leidulf Øy. Takkoffer til Misjonssambandet.Joh 5,1-15; Sal
103,1-6; Ef 5,15-20
Kl.13: Dåpsgudstjeneste.
16. s. e. pinse, 31. august kl.11
Gudstjeneste med dåp. Ivar

FULLDISTRIBUSJON

døpte

B

Braut. Takkoffer til Kirkens SOS
Bjørgvin. * T Matt 6,19-24; 5 Mos
4,29-31; Fil 4,10-13
17. s. e. pinse, 7. sept. kl.11
Gudstjeneste med nattverd. Ivar
Braut.Takkoffer til menigheten.
Luk 7,11-17; Job 19,25-27; Rom
8,18-23.
Kl.11: Sædalen/Nattland:
Gudstjeneste på Nattland skole.
Leidulf Øy.

kalender
Menighetsweekend
29.-31.august - til Fjell-ly på
Sotra. Mest for familier og barn,
men åpent for alle i alle aldre.
Påmelding til menighetskontoret. (se under)
Søndagsskole
Søndagsskolen starter opp
søndag 7.september i «Det gule
huset». Møt opp til gudstjeneste
kl.11 eller kom direkte til Det
gule huset kl.11.15. Søndagsskole er det de fleste søndager
når det ikke er familiegudstjenester.
Bibeltimer
Tirsdager kl.19.30 i
menighetshuset:
• 26.august: Ivar Braut: Den
kjærlige og hellige Gud – en
motsetning?
• 30.september: Eiel Holten.
2.Korinterbrev kap.5 om
forsoningen.
• 28.oktober: Inge Mannsåker:
-Vend om og bli som barn!
Matteus kap.18.
• 25.november: Gunnar
Johnstad (professor ved
Lærerakademiet): 2.Korinterbrev kap.4 om «Skatten i
leirkar».

Menighetsweekend
Også i år blir det weekend for familier og ungdom i Birkeland
menighet; helgen 29. – 31. august 2008.
Vi reiser til leirstedet Fjell-ly på Sotra, der vi bor godt (familierom
med bad) og blir servert god mat. Tema for helgen er «Bygge
fellesskap». Vi legger vekt på åndelig og sosialt fellesskap og
forskjellige aktiviteter ute og inne for store og små.
Priser:

Barn, 4-12 år
Ungdom, 13-21 år:
Voksne
Max pris per familie

: kr. 650.00
: kr. 760.00
: kr. 930.00
: kr. 3100.00

Menighetsrådet kan gi økonomisk støtte til de som trenger det.
Påmelding innen 22. juni til Kasper Vejen på tlf. 55 91 14 90,
eller e-post kasper.vejen@statped.no.

