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Korbesøk fra USA
Ames Children’s choir  er
på turné i Norge og har
konsert i Fana kirke lør-
dag 19. juni kl. 18.00 og
deltar under gudstjenes-
ten i Birkeland kirke søn-
dag 20. juni. Side 4

Haiti et halvt år etter
- Hjelpen rakk ut til de
som trengte den mest,
sier Berit Bachen Dahle.
Hun er nå er hjemme i
Blomsterdalen etter å ha
jobbet for Kirkens Nød-
hjelp på Haiti. Side 8-9

Humor, spenning 
og gode verdier
– Jeg ville lage en trygg
bok for barn, bygget på
gode verdier, sier forfat-
terdebutant Bjørn Olav
Hammerstad. Side 10-11

Livsglede
og alvor
Ungdommer formidler både livsglede og dypt alvor. Så også
med Bobla Tensing. Det gjorde inntrykk da koret nyling åpnet 
en konsert med å si: «Vi ønsker ikke å alltid bare være på over-
flaten, noen ganger er det nødvendig å dykke dypere». 13.juni
synger koret på gudstjenesten i Birkeland kirke. Side 15
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Sommer, Olsok 
og identitet

REFLEKSJON AV IVAR BRAUT

Mange har sine spesielle sommer-
vaner og sommersteder. For ek-
sempel: Capsen på plass, favoritt-
isen klar og kaffekoppen i hånda.
Eller et bestemt svaberg som etter
et antall soltimer er godt oppvar-
met til glede for både kropp og sjel
og humør. Det er ikke alt som treng-
er å koste noe selv om det betyr
mye. Det er tvert om slik at det bes-
te er gratis. Men det handler om å
høre til og kjenne seg igjen og til sist
om dype lag i vår identitet.

«I Ham er det vi lever, beveger oss
og er til» står det referert i Areopa-
gos-talen. APOSTLENES GJERNINGER KAP.17

I Norge har vi en merkedag sist i
juli som er spesiell for oss i dette
landet: Olsok 29.juli. Olavs dødsdag
på Stiklestad. I Trøndelag markeres
det høyt og tydelig hvert år. Det er
klart nok at det rører seg sterkere
følelser omkring Olsok og Olavs-
tradisjonen i Midt-Norge enn på
Vestlandet. Antakelig har vi noe å
lære.

Olav Haraldsson ble ikke Olav den
hellige før etter sin død. Det var ikke
et vakkert liv. Men i ettertid skjedde
det noe i folket – og det er viktigere
enn hva som må ha skjedd med
Olav. Så begynte den unge norske
kirken å markere Olsok på sein
kveldstid før 29.juli – slik det stadig
skjer i Nidarosdomen gjennom en
mektig Olavsvake. Også i Fana kirke
hos oss er det holdt oppe en trofast
tradisjon med Olsok-messe.

Hvorfor skrive om Olsok? Fordi
det handler om identitet og tilhørig-
het til en kristen tro. Det er noe vi
kjenner igjen og som gjør at vi sier:

Her hører jeg til. I nær 1000 år har
så godt som alle i slektene våre blitt
døpt. Også i de slektene som er
kommet fra kontinentet og hit til
landet. Er det uvesentlig? «I deg er
det vi lever –».

Det er viktig nettopp i en tid der
det internasjonale preger oss at vi
er bevisste på hvor vi hører til. Da
kan vi best møte andre med åpent
sinn. Det gjelder både overfor nord-
menn uten kristen tro og folk fra an-
dre land med annen religion. Og nye
landsmenn som har en kristen tro –
og de er faktisk så mange at de er i
ferd med å fornye norsk kirkeliv.
Men vi trenger samtidig å kjenne
egne røtter. 

Sier vi røtter og kristentro, så må
vi også være tindrende klare på at
røttene våre er jødiske. Bare så det
er sagt. Dermed er nesten ingen-
ting sagt om politiske konflikter i
vår egen tid, men det er sagt at vi
som kristne har nære bånd til det
jødiske folket og jødisk historie.

Mot slutten av den nevnte Areo-
pagos-talen blir det forkynt om
Jesu oppstandelse og kallet til om-
vendelse.

- Da de hørte om oppstandelsen
fra de døde, gjorde noen narr av
ham, men andre sa: Vi vil gjerne
høre deg tale mer om dette en an-
nen gang. 

Reaksjoner har det alltid vært
når vi utfordres. Det merkes
også i Norge med vår lange
kristne tradisjon. For til sist
handler det om personlige
valg og en tro på Kristus. Vår
egentlige identitet er i Jesus
Kristus. Underveis er det
viktig å kjenne de av røt-
tene våre som leder oss
nettopp til Ham. ●

Mye i livet handler om å høre til. Det er så typisk
når sommeren kommer. 

KRIK-er

Gjermund Sveinall Øgaard - 
engasjert i ungdomsarbeidet og 
en trofast leder
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AV SISSEL GJESTELAND BRØNSTAD

Gjennom barne- og ungdomsårene har han
vært aktiv i det fleste aktivitetene som det har
vært mulig i delta i, i Birkeland menighet. Han
sier som Ole Brumm: «Ja takk, begge deler». I
dag beskriver han seg selv som en KRIK-er, men
er i tillegg pianist i Bobla Ten Sing, styreleder i

Nattkafè for ung-
dom og arbeider
som kirketjener. 

Kristenboble
I år er Gjermund avgangselev ved Da-

nielsen videregående skole, men russetiden er
ikke et hinder fra å delta på de faste aktivitetene
i Birkeland menighet. Kristendommen betyr
mye for han. Den er som en ramme rundt livet
mitt, alt jeg gjør er i regi av noe kristent, forteller
han. Dette mener han er både på godt og vondt.
Det gode er at han har en trygghet i alt han gjør,
men på den andre siden møter han ikke den
virkelige verden hvor kristenlivet utfordres.

Det var etter konfirmasjonen Gjermund tok
et selvstendig valg ved å satse på troen sin. Han
forteller at i konfirmasjonstiden gikk han kun
de åtte gangene han måtte gå i kirken. Da fant
han ut at enten måtte han gjøre det med kris-
tendommen skikkelig eller så måtte han legge
det fra seg. Han gikk for kristendommen. I dag
synes han at jobben som kirketjener er en god
måte å få et forhold til kirken på. 

Lederansvar
Som 7.klassing startet Gjermund i KRIK og

siden har det blitt en fast del av livet
hans. I dag er han KRIK-Nesttuns

økonomiansvarlige. I tillegg til å
være lokallagsleder har KRIK-

eren også været en ivrig leirdel-
taker på KRIKs sommer- og

vinterleirer. I oppstarten
av både KRIK-Nesttun

og Nattkafè for ungdom

har den unge lederen hatt en sentral rolle. Natt-
kafeèn startet i 2008 og holder nå åpent annen
hver fredag på menighetshuset. Den har blitt et
samlingssted for ungdom fra både KRIK, Ten
Sing og andre aktiviteter i menigheten. Som le-
der har Gjermund viktige oppgaver på fre-
dagskvelder, som enten er ansvar for KRIK-
trening eller lederansvar på Nattkafeèn. 

Det å være leder er en viktig oppgave for
Gjermund. Som et forbilde må man ikke stille
seg selv over andre, man må være en del av
gjengen og på den måten påvirke ungdom-
men, mener han. Det å se at andre har det gøy
synes han er verdt lederjobben. Gjermund er
også den som ofte blir spurt om å holde andakt
på ungdomsaktivitetene. Det synes han er
greit, selv om han blir spurt i siste liten. 

- Da gir det bare Den Hellige Ånd enda mer
spillerom, sier han. 

Bibel, bønn og fellesskap
For Gjermund er det lett å være kristen i hver-
dagen på grunn av det store kristne miljøet
rundt han. Hvis han møter ungdom som ikke
er troende kan han gjerne diskutere kristen-
dommen med dem. Det er ikke problematisk
fordi han er bevisst på sitt valg. Til ungdom som
ønsker å utvikle kristenlivet har han tipsene:
Bibel, bønn, og fellesskap. Han mener at bibel-
grupper vil være en god måte å oppnå dette på. 

Et godt kristent miljø bør være åpent og in-
kluderende, samtidig som man må ta vare på
kjernen, forteller Gjermund. Man bør finne en
balanse slik at begge deler blir ivaretatt. Han
mener at i et kristent miljø skal det først og
fremst være gøy, fordi på den måten vil kristen-
dommen få gode assosiasjoner. 

Til høsten skal Gjermund i militæret i sjøfor-
svaret. Dermed blir han et sjeldnere syn i Bir-
keland menighet. Det vil si at vi mister en trygg
leder og et godt forbilde i ungdomsmiljøet. Vi
takker for all innsats han har gjort som leder i
menigheten og ønsker lykke til på veien ut av
kristenbobla.  ●

Bilde av Ruth

Christensen.

Trykket med 

tillatelse. 

Vi fortsetter 
å undres ...
Erfaringene fra vårens undring-
stunder har vært gode , og Birke-
land Diakoniutvalg er glade for å
kunne utvide tilbudet til høsten.

Hva går egentlig denne Undrings-
stunden ut på? Den er en invitasjon til
å stoppe opp i hverdagen, til å ta seg
tid til å være åpen for refleksjoner og
tanker om vår tro. 

Hvem er Undringsstunden bereg-
net på? På dem som vil sitte ned og
lytte og tenke, kanskje dele sine tanker
med andre.  Når vi har vært med på en
Undringsstund, er vi da ferdige med
undringen eller bør vi møte opp neste
gang også? Vi håper at stundens tema
kan gi innspill til videre undring i
hverdagen, og lyst til å komme neste
gang eller på andre møtepunkt i me-
nigheten.  Hvor lang tid undres vi
hver gang? Det er opp til den enkelte,
men samværet varer en liten time.

Undringsstunden er altså lagt til
peisestuen i Menighetshuset, og vil bli
tirsdag hver 14 dag kl 13. Kommer du
litt tidligere, rekker du å stikke innom
Nabokaféen for en hyggelig prat og et
billig måltid. Nabokaféen åpner kl. 12.

Datoene for høstens undringsstunder:
7.sept • 21.sept • 5.okt • 19.okt • 2.nov 
• 16.nov • 30 nov • 14.des. 

Tema for undringstundene vil bli
annonsert etterhvert, og kom gjerne
selv med forslag til noe å undres over.
Dette kan formidles enten i naboka-
feen der vi har et vakkert idé-skrin, el-
ler til menighetskontoret eller direkte
til diakon Tone Totland.
tone.totland@bkf.no  - 55 36 22 85 ●

med mange baller i luften
Gjermund Sveinall Øgaard er nok et kjent ansikt for både unge og gamle
i Birkeland menighet. Helt siden han var ikledd dåpskjolen har han hatt
et forhold til kirken. 
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Mye av det vi gjør i kirken
koster lite fordi vi har så mye
av noe som er like mye verdt;
nemlig folk.

AV ELI HEGGDAL

Vi har nemlig frivillige i alle ledd som hjel-
per, støtter, løfter og bærer. Det finnes
mange måter å hjelpe på. Noen gir av sin
tid – andre gir oss penger. Vi gleder oss over
begge deler. 

Den norske kirke er offentlig i den for-
stand at de ansatte lønnes av stat og kom-
mune, kirkebygg blir ivaretatt av fellesrå-
det og vi får driftstilskudd. For Birkeland
var dette kr. 77.000 i år. Resten av de vel
800.000 som utgjør menighetens budsjett
må vi samle inn. Vi gjør det i kirken hver
søndag, men enda viktigere er givertjenes-
ten. Noe av dette har du kanskje sett resul-
tatene av? 

Er du en av dem som mistet en av dine
kjære i år? Da fikk du kanskje besøk av en
som hadde med et lys til deg, eller fikk du
plass i en sorggruppe? Her jobber frivillige
sammen med menighetens egen diakon,
Tone Totland. Hun er ansatt av menighets-

rådet og får lønn av innsamlede midler. Vi
ser at frivilligheten blomstrer rundt en dia-
kon, som tar vare på kirkens sosiale tjenes-
te. Henne og medhjelperne finner du også
på menighetshuset hver tirsdag når det er
åpen nabokafé. 

Kanskje du har barn i ungdomskoleal-
der? De kan nyte godt av KRIK-treninger
på Midtun skole hver fredag, nattkafé for
ungdom – eller kanskje de vil være med i
Bobla Tensing, synge i koret eller spille i
band? Birkeland støtter sine unge med god
ledertrening og oppfølging av egen frivil-
lighetskoordinator, Sissel Gjesteland
Brønstad. Hvert år setter vi av midler slik at
de kan reise på lederkurs og seminarer og

få kunnskap de kan dele med gruppen
etterpå. Vi lønner dirigent. 

Dette og mer til kan du være med å støtte
som fast giver i Birkeland menighet. Gaver
mellom 500 og 12.000 gir skattefradrag
dersom du har en avtale. 37 mennesker gir
allerede. Vi drømmer om forutsigbarhet
og en givertjeneste som gir oss minst
250.000 hvert år. Nye givere er hjertelig vel-
kommen. ●

Noe for deg? 
Ta kontakt med Birkeland menighets-
kontor:  Eli Heggdal, telefon 55 36 22 81,
eli.heggdal@bkf.no - eller finn skjema på
www.kirken.bergen.no/birkeland 

AV IVAR BRAUT

Sissel er ferdig utdannet læ-
rer fra Høgskolen i Bergen
nå i vår. Og dessuten: Hun

har sammen med ektemann
og et vennepar vært en entu-
siastisk og ytterst pålitelig
konfirmant-KRIK-leder i
Birkeland de siste fire årene.  

Vi setter pris på å Sissel i sta-
ben, og vi ønsker samtidig
Hilde Wolter velkommen til-
bake etter endt morspermi-
sjon rundt nyttår.  ●

Sissel på plass
Sissel Gjesteland Brønstad (23) er tilsatt som vikar i 75 prosent stilling: I halv
stilling for frivillighetskoordinator og en kvart stilling som kateket.

Hvorfor dette pengemaset?

Er du ny konfirmant
høsten 2010?
Informasjon og påmeldingsskjema sen-
des i brev til alle i Birkeland som er med-
lemmer av Den norske kirke og født i
1996. Hvis dere bor i Birkeland menighet,
men ikke har mottar brevet innen uke 23:
Vennligst kontakt menighetskontoret v/
kateketen innen påmeldingsfristen
15.juni.   Vi tar selvsagt imot konfirman-

ter etter fristen, men pga gruppevalg løn-
ner det seg å melde seg innen fristen.

Kontaktinformasjon: Telefon: 55362287/
55362288 - Faks: 55362299  E-post: 
ingunn.myklebust@bkf.no 
carina.ostensen.softeland@bkf.no  
Se også www.kirken.bergen.no/birkeland    

PÅMELDING sendes/leveres menig-
hetskontoret, Hardangerv. 5b, innen
TIRSDAG 15.JUNI.

INFORMASJONSMØTE i kirken for
nye konfirmanter: Torsdag 26. august;
kl.16 for jenter og kl.17 for gutter. 
FORDELINGSMØTE i kirken for kon-
firmanter (forutsetter innlevert påmel-
dingsskjema): Tirsdag 7.sept. kl. 16.00
for jenter og kl. 17.00 for gutter. 
Konfirmasjonsdager i Birkeland 2011: 
Lør  30. april, søn 1.mai,  lør.  7. og søn.
8.mai, og lør. 14. og søn. 15.mai. 

Velkommen til konfirmasjonstiden!
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«Guds menighet er
jordens største under»,
song forfattaren Ronald
Fangen på si fengsels-
celle på Møllergata 19 i
Oslo i 1942, der han sat
som tysk krigsfange.

AV PROST PER BARSNES

I Filipparbrevet
møter vi Paulus i
hans fangehol i
Roma. Samanliknar

vi Ronald Fangen og Paulusfinn
vi  skremmande fellestrekk. Dei
var begge samvitsfangar. Dei var
ikkje kriminelle. Dei sat fengsla
bak lås og slå, fordi det dei
meinte og stod for ikkje vart
tolt. Spør vi i dag, om vi i vår tid
finn menneske som har lag-
nadsfellesskap med desse to, så
blir vi konfronterte med tallau-
se samvitsfangar i ulike regime,
dei fleste i land som har eit tota-
litært styresett. Men det skumle
er, at vi i demokratiske land også
kan oppleve ufridom. Det som
skal kjenneteikne demokratiet,
er at fleirtalet skal styre, men på

ein slik  måte at mindretalet blir
teke vare på, og gitt rom til å ek-
sistere i samsvar med si overty-
ding. 

Den største fare for demokra-
tiet er sjølvsagt at fleirtalet, som
sit med makta, kan opptre dik-
tatorisk. Men i seinare tid har vi
sett ein annan snikande fare for
demokratiet, som vi lett kan bli
forførde av. Ved å definere seg
som fornærma, prøver mindre-
talet å overstyre fleirtalet sine
verdival, til dømes i livssyns-
spørsmål. Om mindretalet får
gjennomslag for dette på prin-
sippielt grunnlag, vil fleirtalet
måtte danse etter mindretalet si
pipe, same kor usamde dei er,
fordi ingen skal krenkast. Det
ligg stor makt i å gjere seg sår-
bar! Ein stad på Austlandet vart
det frå eit lite mindretal, i nøy-
tralitetens namn, stilt krav dette
året om at fedrelandssalmen
«Gud signe vårt dyre fedreland»
ikkje skulle syngjast i det offisi-
elle programmet 17. mai, slik
tradisjonen var. Mindretalet
fekk ikkje gjennomslag. Men
var det uhøvisk mot dei at dei

ikkje fekk det? Ville det ha vore
rett at eit lite mindretal skulle få
bestemme ein dagsorden for
nasjonaldagen, som fleirtalet
var djupt usamde i? Det har
lenge vore ein tendens til å defi-
nere religion som ei privatsak.
Ein må ikkje blanda orda per-
sonleg og privat. Det vi person-
leg står for må få koma til utrykk
både i det private og i det offen-
telege rom. Ein reindyrka schi-
zofren, personlegdomskløyvd,
samfunnskultur, er i sitt vesen
inhuman. Dei som gav oss
grunnlova på Eidsvoll, begynte
og avslutta arbeidet sitt med
gudsteneste i Eidsvoll kyrkje!
Deira ståstad er ein viktig del av
vår nasjonale kulturarv, slik det
også kjem til uttrykk i flagget
vårt. I erkjenning av at religiøse
uttrykk høyrer heime i det of-
fentlege rom, startar dagens
Storting i desse dagar eit utvals-
arbeid med fokus på religionens
plass i samfunnslivet. Dette er
bra. Medvitsløyse er farleg. For
meg står nøytralitet som noko
fargelaust, utnullande, minste
felles kulturelle multiplum!  ●

Birkeland kirke, lørdag 5.juni
kl.16.00. Sommerkonsert Med
KorGøyt og KorKult.

Bønes kirke, tirsdag 8.juni kl.
21.00. Tirsdagskonserten ved
Carsten Dyngeland.

Søreide kirke,13.juni kl 20.00 
Nyskrevet, norsk kormusikk
fremført av Sola Fide med diri-
gent Janicke Damm Rusti.

Fantoft stavkirke, 
onsdag 16.juni kl 18.00. 
Konsert. Ved  Ruth Bakke Haug
m/flere.

Fana kyrkje, 
onsdag 16.juni kl 20.00 
Forsommarkonsert. Fana Kyr-
kjekor m/solistar og gjester.

Fana kirke, 19. juni kl. 18.00
Konsert med Ames Children’s
choir (USA).

Birkeland kirke, 
søndag 20.juni kl.11.00
Ames Children’s choir (USA) 
deltar under gudstjenesten.

Skjold kyrkje, 
lørdag 17. juli kl. 1800
Orgel og Jazz. Med Lars Gjerde
(N), Scott Perkins (USA) og Brett
Judson (USA).

Fantoft stavkirke, 
onsdag 21.juli  kl 18.00.
Konsert v/Ruth Bakke Haug m/fl.

Fana kyrkje, 
søndag 15.august kl 19.00
Seinsommarkonsert m/orgel-
virtuos og dirigent Pierre Thimus
(Belgia).

Skjold kyrkje
søndag 12.sept. kl 19.00: 
Konsert. Dvoraks messe i D-dur
med Kor é Vi og Fana kyrkjekor.  

Kultur-
kalender

Kl. 18.00: FANA KYRKJE
Olsokmesse v/prost Per Bars-
nes,  kantor Jostein Aarvik.
Olsokkoret 

I flukt med gudstenesta,
på Hordamuseet:

• Kåseri v/Sverre Trætteberg
(bildet): «Perledykk i poesi og
prosa med musikkinnslag.»»

Sverre Trætteberg bind sa-
man og presenterer kjent og
ukjent poesi og prosa,  som
blir framført i alvor, med hu-
mor, og med musikkinnslag.

• Songlede.
• Leik og dans på vollen.

Om det blir regn vert arrange-
mentet flytta inn i den store lå-

ven, eit kjempekoseleg lokale.

• 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 om nokon har gløymt  seg.

• OLSOKBÅL ved Fanafjorden.

Arr: Fana prosti

Olsokfest på Fana torsdag 29.juli

Kontaktinformasjon,

Fana prosti
Prostikontoret utfører sen-
tralbordtjeneste for menig-
hetene, samt kirkebokføring
administrasjon av dåp, vigsel
og gravferder.

Fanaveien 320, 5244 Fana
E-post: fanaprosti@bkf.no

Prost Per Barsnes
55 59 32 55 
per.barsnes@bkf.no

Prostileder 
Edvin Stenhjem Bratli 
55 59 71 81 
edvin.bratli@bkf.no

Personal og økonomi-
konsulent 
Liv Bente Nilsen
55 59 32 57 
liv.bente.nilsen@bkf.no

Prostisekretær 
Kari Rydland
55 59 71 82 
kari.rydland@bkf.no

Servicesekretær 
Inger Helene Jæger
55 59 71 83 
inger.helene.jaeger@bkf.no

Åndsfrihet og religion
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TEKST: ODDVAR ISENE

FOTO: AUD NORDSET ISENE

«Songen ved det store djup», som spelet he-
ter, er et samarbeid mellom Kinn sokneråd
og Sogn og Fjordane teater, og spilles i år for
26. gang på rad. 

Jubileum i fjor
Spelet blir fremført ytterst ute mot havet, på
øya Kinn, vest for Florø. Ved den gamle
middelalderkirken fra først på 1100-talet er
det et naturlig amfi med plass til flere tusen
tilskuere. Her hadde spelet urpremiere i
1985. Siden har det vært fire årlige forestil-
linger her ute, i all slags vind og vær. Ingen
forestillinger har så langt vært avlyst, og
under fjorårets 25-årsjubileum passerte pu-
blikumstallet 2600 på de fire oppsetningene. 

Sankt Sunniva
Sokneprest Odd Stubhaug hadde ideen til
spelet, og etter oppdrag fra Kinn sokneråd,
skrev forfatter Rolf Losnegård spelet i 1984.
For å komme i rette stemning bodde han da
noen sommeruker der ute på øya Kinn for å
oppleve naturen og miljøet. Spelet handler
om dramatikken da kongens representant
fra København i 1537 kom til Kinn for å av-
sette den katolske presten, og innsette en
med den rette lutherske tro. Som et spel i

spelet er dramaet også spunnet rundt den
gamle steinkirken og sagnet om prinsessa
Sunniva på Irland, som flyktet fra viking-
kongen Ramn «i båtar utan segl og årar» og
drev i land på kysten her vest. 

Landskapet spiller med
Spelet er bygget opp delvis som en musikal
med kor og orkester, og spiller på mange
strenger - fra vakker og vemodig kjærlig-
hetssang, til vikingenes brutale krigsdans.
Det handler om menneskers tvil og tro, håp
og kjærlighet, men også om svik, opprør og
undertrykking. Det hele foregår i et samspill
med naturen og middelalderkirken. Natur-
kreftenes spill kan være en utfordring, men
værets raske omskiftning her ute er samtidig
med på å tydeliggjøre dramaets nerve og
mangfoldighet. 

Folkekultur
Hvert år settes det opp over 70 historiske
spel rundt i Norge. På historiske steder gjen-
skapes dramaer både fra virkelige hendelser,
sagn og fortellinger fra århundrer og tusen-
år tilbake. Totalt finnes det nå nærmere 150
aktive spel. Noen spilles hvert år, andre har
en pause på et år eller to mellom oppset-
ningene. Aktiviteten er helt avhengig av stor
frivillig innsats, mye dugnad og entusiasme,
og sponsormidler fra lokalsamfunnet.

Dessverre har mange spel også måttet gi opp
på grunn av manglende ressurser. Men nye
dukker stadig opp, gjerne tuftet mer på opti-
misme enn fornuft, slik nyskapningens me-
kanisme ofte er. Det er på bygdene og i små-
byene vi finner de fleste, og de blir til i et om-
fattende samarbeid med etablerte lokale te-
atermiljø og regionteatre, og med profesjo-
nelle skuespillere i hovedrollene. 

Suksess
De historiske spelene representerer et rela-
tivt nytt og betydelig kulturuttrykk i Norge.
Det hele begynte med Stiklestadspelet,
«Spelet om Heilag Olav», i 1954. Men det er
først de siste 20 årene dette har vokst seg til å
bli en så stor del av den norske folkekultu-
ren. Anne Gullestad hadde den opprinneli-
ge regien på Kinnaspelet, men det har siden
blitt regissert av instruktørene Trond Lie,
Mette Brantzeg, Agnete Haaland og Trond
Birkedal. Årets regissør er Bodil Kvamme,
med skuespillerne Agnete Haaland, Katrine
Dale, Roger Hillern, Åsmund Brede Eike og
Morten Røhrt i bærende roller. Musikken er
skrevet av Per Janke Jørgensen, som også i år
leder et ensemble på ti musikere. Kinnaspe-
let blir fremført i samarbeid med Sogn og
Fjordane teater og 160 amatører. Over
80.000 personer vil ha sett spelet etter som-
merens oppsetning. ●

SOMMERLEIR PÅ
WALLEMTUNET 
Å reise på leir er spennende. Man treffer
gamle og nye venner, finner på mye moro
sammen, og opplever mye sosialt og ånde-
lig gjennom ulike samvær og bibeltimer. 

Vi vet at sommerleirene på Wallemtunet
for mange er et av årets store høydepunk-
ter. Leirstedet vårt ligger i flotte naturom-
givelser på Kvamskogen.

I år blir det lagt opp til tre leirer:
Leir 1: 25.-29.juni 12-16 år
Leir 2: 29.juni-02.juli. 9-12   år
Leir 3: 02.–04.juli. 7-10   år

Det kan være lurt å melde seg på tidlig,
for det kan bli stor pågang. Ta kontakt med
Bergens Søndagsskolekrets på tlf.
55530120,  eller send en e-post til
bergen@sondagsskole.no

Så sees vi i sommer?

Med vennlig hilsen

Søndagsskolen Bergen krets. 

Kinnaspelet i Florø:

Levende 
historietime
– Det er en stor opplevelse å dra på dagstur til Kinnaspelet, 
sier prost Per Barsnes, som i flere år har vært reiseleder for
historieinteresserte bergensere.
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• Lørdag 19. juni arrangeres Kinna-

spelet på 26. året. «Songen ved det

store djup», spilles i det naturlige

amfiet ved den gamle steinkirken.

Teater og natur spiller på lag i et

sammenvevd drama fra reforma-

sjonens virkelighet i 1537, og fra

middelalderlegendene om «hei-

lagmennene» fra vest.

• Uansett vær, vil du få en kultur-

opplevelse av de sjeldne, innram-

met av en særegen kystnatur. 

• Kanskje dette er noe for deg, eller

din menighet, som en fellestur? Er

dere mange nok kan det tilbys spe-

sialpris. Dette vil avhenge noe av

antall påmeldte og båtkapasitet.

Utgangspunktet er kr. 950,- (båt og

teater, tur/retur Bergen).

• Ta gjerne kontakt med Kinnaspe-

let for nærmere avtale. Påmelding

direkte for enkeltpersoner er selv-

sagt også mulig, da til ordinær pris. 

• Påmelding eller mer infomasjon:

kinnaspelet@gmail.com - telefon

57752530/mobil 91886264. Se også

www.kinnaspelet.no  
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TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Sitatet er hentet fra boken
«Jeg skal vitne til siste
stund», som gjennom
over 800 dagboksider gir
oss et sjeldent innblikk i
hvordan det var å leve
som jøde i Hitler-Tysk-
land i perioden 1933-
1945. 

Daglige fornedrelser
Klemperer meldte seg fri-
villig som soldat i 1919,
var gift med en «arisk»
kvinne og så seg i ett og alt
som tysker. 

Etter at Hitler kommer
til makten, blir han likevel
fratatt stillingen sin ved
den tekniske høyskolen i
Dresden. Ekteparet må
finne seg i stadig flere for-
nedrelser, alle kun be-
grunnet i det enkle fak-
tum at han er jøde. De blir
forbudt å ha katt. De får
ikke kjøpt asparges, da det
regnes som en tysk
grønnsak. De
fratas telefon og
bil. 

Håpet næres
kun gjennom
små hendelser,

som at en ukjent tysk
kvinne gir ham et ordløst
håndtrykk på gaten. 

Å leve med frykt
Stadig hører de om jøder
som blir deportert, aldri
om noen som kommer
tilbake. I oktober 1942
nevner Klemperer
Auschwitz, «hvor det la-
ter til å være et hurtigar-
beidende slaktehus». Li-
kevel ble ekteparet væ-
rende i Dresden helt frem
til februar 1945. Da flyk-
ter de - dagen før byen
legges i grus av allierte
bomber. 

«Klemperer stiller alle
sine menneskelige svak-
heter til skue», sa Jo Ben-
kow da boken kom på
norsk høsten 1999.
«Med ham opplever vi
den margstjelende fryk-
ten de levde under. Det
er alle de små tingene
som gjør denne fortel-
lingen stor». ●

Kulturtipset: 

Dagbok fra Dresden 
«Jødenes holdning
til nasjonal-
sosialismen gjør
meg til antisemitt»,
siterer tysk-jødiske
Victor Klemperer
(1881-1960)  sin kone
Eva i et frustrert dag-
boknotat fra 1933. 

GRIPENDE 

DOKUMENT:

«Klemperer stiller

alle sine mennes-

kelige svakheter til

skue», sa Jo Ben-

kow da boken kom

på norsk høsten

1999.

ST. SUNNIVA: Den irske

prinsessen Sunniva ber Gud

om hjelp til å flykte fra klør-

ne til vikingkongen Ramn.

FOLKEKRAV: Den danske futen gjør om på sitt vedtak om å gi prestekappen

og kirkens nøkkel til Tarve, slik at den gamle katolske presten får beholde

sitt kall slik folket krever. Men han må love å følge kongens og Luthers lære.

Bli med til Kinnaspelet selv!
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TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

FOTO: BERIT BACHEN DAHLE

Den sammenraste kirken med Jesus-figuren
i front er sannsynligvis det mest fotograferte
motivet i Port-au-Prince etter jordskjelvet.
Det er ellers langt mellom miraklene i den
jordskjelvrammede øynasjonen. – Men det
føltes godt å få delta i arbeidet etter jord-
skjelvet, og å få se at hjelpen rakk ut til de
som trengte den mest, sier Dahle, nylig tilba-
ke i Blomsterdalen etter et oppdrag på Haiti
for Kirkens nødhjelp.

Ruingater
I vår forrige utgave skrev vi om årets fasteak-
sjon i regi av Kirkens nødhjelp. I Fana prosti
innbrakte aksjonen i år hele 107.600. Disse
pengene går blant annet til ofrene etter jord-
skjelvet på Haiti. Berit Bachen Dahle forsik-
rer oss om at hver eneste krone blir brukt til
å hjelpe de som trenger det mest. Oppdraget
hennes på Haiti gikk ut på å være med i et
team som jobbet ute i leirene sammen med
lokale partnere, og hun var allerede godt i
gang med dette arbeidet da bøssebærerne
gikk fra dør til dør i Fana. 

– Vi kunne på ingen måte hjelpe alle, men
vårt arbeid utgjorde definitivt en forskjell
for noen, forteller nødhjelpsarbeideren.

200.000 døde
Over 200.000 mennesker omkom i jord-
skjelvet på Haiti 12. januar i år. De delene av
hovedstaden Port-au-Prince som ligger
nærmest sjøen ble hardest rammet.

– Jordskjelvområdene gikk som «gater»
gjennom hovedstaden, forteller hun.

– Vi så sammenraste bygninger med tak og
vegger i alle vinkler, og steinhauger der vi
bare kunne gjette at det hadde stått et hus. 

Bygningsrester lå spredt overalt, og mange
tusen mennesker ligger fortsatt begravet
under ruinene. Overlevende har slått seg

ned alle steder der de har funnet en ledig
plass. Mange gater er sperret av teltleirer,
opprettet av folk i stor nød.

Lokale partnere
– Noen har klart å komme seg inn i leirer
drevet av hjelpeorganisasjoner, andre har
skaffet seg tak over hodet for seg og sine med
det de hadde til rådighet, forteller Dahle.

– 75 prosent av de bestående husene er så
skadet at de kan falle sammen ved neste stør-
re skjelv.  

Kirkens nødhjelp samarbeider tett med
lokale kirkelige organisasjoner på Haiti. Dis-
se partnerne er som alle andre også hardt
rammet av det store jordskjelvet 12. januar,
og de har stort behov for støtte til sine akti-
viteter i slumområdene i Port-au-Prince. 

Rent vann
– Teamet som jeg reiste ned sammen med
arbeidet både med WASH-aktiviteter (bi-
stand til vann/sanitær og hygiene) og psyko-
sosialt arbeid, forklarer hun.

– Rent vann er en livsnødvendighet i det
varme klimaet.

Latriner ble satt opp i rekordfart, og folk
fikk opplæring i renhold og håndvask. Det
siste er spesielt viktig for å hindre spredning
av sykdommer. Den psykososiale bistanden
gikk stort sett ut på å støtte og trene de loka-
le partnerne. I tillegg ble det gitt opplæring
til de som jobbet ute i leirene, blant annet
med å lage aktivitetstilbud til barna. 

– Dette var gjerne dans, sang og musikk. Vi

skaffet da det nødvendige utstyret de treng-
te. Det var godt å se barn som utfoldet seg,
midt i den vanskelige hverdagen.

Døde etter voldtekt
En ekstra belastning for de jordskjelvram-
mede er utbredelsen av seksuelle overgrep.
En FN-rapport fra 2006 viser at kjønnsba-
sert vold er systematisk og utbredt på Haiti.
Nesten halvparten av kvinnene i Port-au-
Prince har vært utsatt for en eller annen
form for seksuelt overgrep. En tredjedel av
ofrene er under 13 år, mange under 10 år. 

– Mens jeg var der fikk vi høre om en tre år
gammel jente som døde etter en voldtekt,
forteller Dahle.

– Når en naturkatastrofe inntreffer, blir
disse problemene forsterket. Folk kan ikke
lenger bo i sine tidligere hjem, og har derfor
ikke den smule av beskyttelse de hadde
mens de bodde blant folk de kjente. 

Tabubelagt
Kvinner som bor alene er ekstra utsatte.
Plassering av vannposter og latriner gjøres
derfor i samarbeid med gruppene som
trenger beskyttelse. Det er tabubelagt å dis-
kutere problemet med seksuelle overgrep i
den lokale kulturen. 

– Alle vet om at det foregår. Det er på en
måte akseptert som noe man ikke kan gjøre
noe med. Jeg forsøkte å bevisstgjøre våre
partnere på disse problemstillingene ved å gi
dem konkrete forslag til hvordan de kunne
jobbe ute i leirene. 

Miraklet 
på Haiti
– Ingen kan forklare hvordan det er mulig at
kirken raste sammen, mens Jesus på korset
utenfor fremdeles står, sier Berit Bachen Dahle.

MIRAKEL: Hele denne

kirken raste sammen

under jordskjelvet 12.

januar - bortsett fra

Jesus-figuren ved inn-

gangen. Den ble stå-

ende oppreist som før.

FOTO: ARNE GRIEG RIISNÆS
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Dette kunne være bedre vakthold om nat-
ten, oppfølging av ofrene og å gi informasjon
både om medisin som forhindrer at HIV får
utvikle seg og tabletter som hindrer uønsket
graviditet.

Fanger på flukt
– Slike medisiner finnes ved flere sykehus på
Haiti, og den deles ut gratis, sier hun.

– Jeg snakket med flere kvinnegrupper om
dette. De fortalte meg åpent om en hverdag
der vold og seksuelle overgrep skjer i stor stil.
Tilliten til politiet er nærmest fraværende. 

7000 av de farligste fangene rømte da lan-
dets største fengsel raste sammen under
jordskjelvet. Bare få av dem er pågrepet i
ettertid. Disse forbryterne skaper stor frykt
overalt i samfunnet. Det har vært mange
gjengoppgjør, flere med fatale følger for lo-
kalbefolkningen. 

Berit Bachen Dahle har selv bakgrunn som
politioverbetjent ved Bergen politidistrikt,
og fikk god bruk for denne kompetansen
under oppholdet.

Kidnapper utlendinger
– I tillegg til det psykososiale arbeidet, hadde
jeg også ansvaret for sikkerhetsarbeidet i tea-
met. Det var greit å få brukt politikompetan-
sen min, selv om utfordringene var mange. 

Kidnappinger av utlendinger er «big busi-
ness» på Haiti, og en kilde til stadig frykt.

– Opplevde du selv dramatiske situasjo-
ner?

– Det skjedde flere kidnappinger mens jeg

var der, men heldigvis ble vi fra Kirkens nød-
hjelp forskånet for dette. 

En natt ble derimot nabohuset angrepet.
Inntrengerne kastet da forgiftet kjøtt over
muren for å uskadeliggjøre vakthundene,
noe de også klarte. 

Etterskjelv og regntid
– Dermed måtte vi forsterke sikkerheten
med vakthold, portforbud etter kl. 18 (når
det blir mørkt) og montering av elektrisk
gjerde på toppen av muren som omgav huset
vi bodde i.

Det var også flere etterskjelv i perioden i ti-
den etter det store jordskjelvet 12. januar.

– En natt hadde vi et skjelv som målte 4,7
på Richters skala. Det ristet godt. Slike opple-
velser gjorde oss ekstra påpasselige. Vi sov
påkledd, og hadde alltid en bag med det nød-

vendigste av dokumenter, penger, vann og
mat ved siden av oss. 

Teamet bodde i et greit hus, men det ble
bare brukt på dagtid. Faren for nye skjelv gjor-
de at det ble regnet som tryggere å sove ute.

– Vi lå under myggnett, med hodelykter
som leselys. Når det regnet om natten, rømte
vi inn i et stort telt. Da tenkte jeg på de stakka-
rene som sov ute i leirene, kun med dårlige
telt eller presenninger som beskyttelse. ●

Du kan støtte Kirkens nødhjelps arbeid på
Haiti enten ved å sette et beløp inn på kon-
tonr. 1602.40.26535 - eller bruke betalings-
tjenesten (Visa/MasterCard/EuroCard) du
finner på www.kirkensnodhjelp.no. Her
kan du også finne mer informasjon om Kir-
kens nødhjelp sitt hjelpearbeid. 

T.v. : Tid var det eneste mø-

drene hadde nok av, og mange

av jentene hadde derfor fått

flotte fletter og hårpynt.

Under: Ledige plasser under

rester av bygninger ble tatt i

bruk som boliger og små bu-

tikker. – Det skjedde stadig at

slike bygninger raste sam-

men, med katastrofale følger

for de som oppholdt seg der,

forteller Berit Bachen Dahle.

Under, t.v: Familieliv i en av

leirene.

REGNTID: – Jeg tenker ofte på de som bor i

disse leirene, nå når regntiden har satt inn

for fullt, sier Berit Bachen Dahle.

CAPOEIRA: I en av leirene fikk barna lære ca-

poeira. Dette er en ikke-voldelig aktivitet, der

barna får lære smidighet, styrke og respekt.
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– Jeg ville lage en trygg bok for
barn, bygget på gode verdier, sier
Bjørn Olav Hammerstad (35),
som nå debuterer med «Maja Mill
- helt tilfeldigvis meg».

TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Hammerstad har drevet med søndagsskole-
virksomhet i Nordhordland like siden han
var 20 år, og fikk gjennom det arbeidet tidlig
en forkjærlighet for historier skrevet for
barn. Han har tidligere skrevet manus til tre
familiefilmer, som alle er utgitt på dvd. Men
den nye boken er hans debut som forfatter.

Familie og medier
– Jeg bestemte meg allerede i 1996 for å skri-
ve en barnebok, husker han. 

– På den tiden hadde jeg en liten notatbok,
der jeg skrev ned mine tanker og ønsker.
«Skrive barnebok» står det et sted der. 

Noen år senere kom den første Harry Pot-
ter-boken ut. Inspirert av denne begynte det
å forme seg en jentekarakter i forfatterens
hode. Julen 2008 begynte han på skrivingen. 

– Dette ble innledningen til en intensiv pe-
riode på fire måneder, der det meste av bo-
ken ble skrevet, forteller han.

Hammerstad bor nå i Bergen, der han inn-
til utgangen av april var generalsekretær for
den kristne sammenslutningen Familie og
medier.  

– Jeg gikk ut av Familie og medier fordi jeg
ønsket mer tid og energi til å jobbe med skri-
vingen, forklarer han.

– Akkurat nå bruker jeg mye tid på å skrive
oppfølgeren til «Maja Mill».

– Hvem er Maja Mill?
– Hun er en reflektert, kreativ og morsom

jente som elsker gode historier og har en vel-
dig åpenhet for spenning og ideer. 

Maja Mill er litt guttejente, og Hammer-
stad håper at boken kan appellere like mye til
gutter som til jenter. Her skulle uansett være
nok av både spenning, fantasi og ting å kjen-
ne seg igjen i for barn av begge kjønn.

Kvinnelig Sherlock
Fortellingens hovedperson skriver selv på en
historie. Denne handler om superdetekti-
ven Chelsea Holmes, en slags kvinnelig
Sherlock Holmes. Uten å røpe for mye kan vi

fortelle at det handler mye om verdivalg.
Løgn eller ærlighet, skyldfølelse og tilgivelse.
Dette oppsummeres i et Ibsen-sitat mot
slutten av boken: «Lykke, det er først og fremst
den stille, glade, trygge følelsen av skyldfri-
het». I tillegg har han gitt hvert kapittel et
moralsk visdomsord fra Maja Mill, i en slik
slentrende stil som mange kjenner igjen fra
bøkene (og filmene) om Bridget Jones.

Moralske tanker
«Noen ganger er det best å være helt uvi-
tende» heter et kapittel, «Det er greit å lure,
men ikke å jukse» et annet. «Sannheten kom-
mer alltid for dagen - alltid» åpner et tredje.

– Ideen med titlene har jeg hentet fra Lud-
vig Holberg. På 1700-tallet ga han ut essay-
samlingen Moralske tanker, der hver tittel på
kapitlene var et slikt visdomsord. 

Forfatteren har ellers latt seg inspirere
både av Roald Dahl og Lauren Child, begge
kjente britiske barnebokforfattere. 

– Hva kjennetegner en god barnefortel-
ling?

Han ser opp i luften. 
– Det er et stort spørsmål. En enkel defini-

sjon går på at det begynner med noe som er
harmonisk. Så oppstår det en disharmoni,
før det mot slutten blir en ny harmoni. 

Barn og bøker
Nylig spurte han sin sønn Lukas på seks år
hvorfor han liker bøker. 

– Svaret jeg fikk var faktisk litt overras-
kende.

– Hva svarte han?
– Min sønn brukte beskrivelser som «å få

fred», «å hvile» og «å ligge der og høre». Det
var altså ikke fortellingen i seg selv, men lese-
stunden han først tenkte på. Jeg vil påstå at
lesestunden er avhengig av en god historie
som er godt skrevet. Men som pappa bør jeg
absolutt ikke undervurdere selve leseøye-
blikket.

Å drømme seg bort
I 1984 publiserte den amerikanske forskeren
Janice Radway en undersøkelse om leseva-

Humor, spenning - og gode verdier:

Bridget Jones for ba
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arn

Rundt 50 store og små «pilegrimer» la nylig ut på
kirkevandring over Smøråsfjellet.

TEKST OG FOTO: BJØRN MOE

Anledningen var den årlige blomstergudstjenesten i Fana Amfi, som i år ble
holdt søndag 30. mai. Fana historielag stod som arrangør av kirkevandring-
en, og hadde rekvirert egen veteranbuss til å frakte de fremmøtte vandrerne
fra Fana kirke til startstedet på Nøttveit. 

Derfra fulgte de den gamle pilegrimsleden. Underveis var det lagt inn flere
stopp, der Oddvar Skre informerte om ferdselsveien i gammel tid. Ferden
endte opp i Fana kulturpark, der kulturvandrerne ankom like etter tekstle-
singen. Her ble de tatt imot med håndtrykk, smil, sitteunderlag og gudstje-
nesteprogram. Prost Per Barsnes ønsket velkommen, og delte noen tanker
med oss om misjonsbefalingen og at de gode krefter må få forkjørsrett.
Etterpå var det kirkekaffe og hjemmebakte kaker på de 120 fremmøtte. At
solen velsignet gudstjenestens deltagere satte en ekstra spiss på det hele. ●

BOK OM SKOLEJENTE:

– Jeg jobber nå med

oppfølgeren, sier Bjørn

Olav Hammerstad, som

også planlegger en bok i

fantasy-sjangeren

- med en gutt i hoved-

rollen. 

FOTO: SIMON BERGGREN

ner blant
kvinner.
Ingen av
kvinnene
hun intervjuet pratet noe særlig om historiene.
Derimot var det lesestunden de så frem til. Det
var det å sette seg ned, koble ut hverdagens hus-
lige gjøremål og drømme seg bort i en annen
verden som var viktig for dem. 

– Deres svar var altså ikke så annerledes enn
det seksåringen min gav meg, mener han.

– Så snart Lukas er stor nok til å lese på egen-
hånd, vil han begi seg ut i litteraturens verden
alene. Det blir en helt ny og spennende tid for
ham. Men inntil den tid griper jeg hverdagens
muligheter til å dele disse magiske øyeblikkene
sammen med ham, i bøkenes verden. ●

Boken passer best for jenter og gutter i alde-
ren 8-12 år. Den er tilgjengelig i alle bokhand-
ler, og er også innkjøpt av bibliotekene. Mer
informasjon: www.majamill.no - og egen 
Facebook-gruppe (søk på Maja Mill).

Forkjørsrett for gode tanker

KJENTMANN: Oddvar Skre var entusiastisk

kjentmann på veien, og delte villig av sine kunn-

skaper om den gamle pilegrimsleden. Her er

han sammen med vandrerne Noah Jonathan

Hatlevik Kleiveland og Harald Hatlevik.

FREMME: Vandrerne ble tatt vel i mot da de ankom blomstergudstjenesten.

FJELLETS VENN: Johan Krohn-

Hansen er aktiv i Smøråsfjel-

lets venner, og satte stor pris

på den flotte vandringen langs

den gamle kirkeveien.
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Bok & Media Vestbok

Tlf 55 13 15 00
www.dbeg.no

Begravelsesbyråkjeden Jølstad

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

Tlf.: 55 11 80 10
Fax: 55 11 80 11

Hver fredag:
Kunngjøring om 
gudstjenester
i Fana Prosti. 

E-post:
sylvi@fanaposten.no

Begravelsesbyrået for 
 og 

Åpent: Man-tirs-ons-fre 8 - 16 • Tors 8 - 20 • Lør 11 - 15
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Kontoret er vanligvis bemannet, med
unntak av samtaler/møter. Da henvi-
ser vi til servicekontoret, 55362280.
Ta gjerne direkte kontakt med ansat-
te. Hvis de ikke er til stede blir telefo-
nen satt over til sentralen, der det er
mulig å legge igjen en beskjed. 

Besøksadresse: 
Hardangerv. 5b, Nesttun 

Menighetshuset:
Best. av lokaler................ 55 36 22 81
e-post ...... birkeland.menighet@bkf.no 

Spørsmål om gravstell?
Telefon .......................... 55 59 32 00 
e-post .................... kirkegard@bkf.no 

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

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

Seniorprest:
Rune Joar Kysnes ............ 55 36 22 91
e-post.................. rune.kysnes@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

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

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

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

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

Menighetsrådsleder
Åse Madsen .................... 55 10 47 77

Frivillighetskoordinator/
ungdomsarbeid
Sissel G. Brønstad (vikar) .. 55 36 22 90 

Søndagsskole 
Randi Vangen.. 55121449/ 90977065
e-post:.................... randi.hv@online.no

KRIK- Nesttun
Kjetil Madland .................. 909 75 354

Bobla Tensing 
Marte Birkeland Åsen ........994 32 101

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

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

KORgøyt fra 4-6 år. Øving i Birkeland
kirke mandager kl. 17.30-18

KORkult fra 1.- 4. kl. Øving i Birkeland
kirke mandager kl. 18.10-18.50
Karina H. Skeie .. khskeie@gmail.com

Lyst til å synge i guttekor? 
Harald Holtet .................. 55 36 22 86 

Birkeland Y’s Men’s Club 
Sigmund Aarvik ................ 55911357

Nesttun mannsforening 
for Det Norske Misjonsselskap
Stein Wivestad ................55 13 46 44

Gave til menigheten?
Kontonummer ..........3411.18.00822

Vil du motta nyheter fra Birkeland? 
Meld deg på menighetens e-postliste:
mailman.uib.no/listinfo/birkeland

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 

AV IVAR BRAUT

Nå gjelder det informasjon om en nyord-
ning for  alle som bor på strekningen Sand-
alsringen – Kringlebotn - Sædalen (Sand-
alsringen, Kringlebotn, Korgeliskaret, Kor-
gelia, Kjenndalstoppen, Kjenndalsbrotet,
Helldalssåta, Helldalsstølen og videre inn
Sædalen). For de som bor i dette området
(totalt over 4000 kirkemedlemmer) blir
det en forandring fra høsten angående til-
bud om trosopplæring for alle døpte i alde-
ren 0-18 år (og det er om lag 1200): 

Alle tilhører fortsatt Birkeland menighet
akkurat som en fortsatt tilhører Slettebak-

ken om en bor nord for innkjørselen til den
nye skolen. 

Men: Bjørgvin bispedømme har etter ut-
tale lokalt bestemt at den nye Sædalen me-
nighet innen Den norske kirke får ansvar
for trosopplæringen i denne delen av Bir-
keland – og videre inn i Slettebakken til og
med tunnelene i Sædalen. Det betyr at deres
familier med døpte barn og unge fra høsten
av får invitasjon til trosopplæring fra Sæda-
len. Det kan for eksempel være tilbud ved
barnedåp, 4-årsbok, tilbud til 6-åringer eller
til 11-åringer. I den forbindelse får dere også
invitasjon til gudstjenestene i Sædalen, som
fra høsten flytter til nye Sædalen skole.

Gledelig
er det også at det
nettopp er ansatt trosopplærings-medar-
beider i halv stilling i Sædalen. 

Sigrid Trætteberg Fahlvik (31) er ansatt i
et samarbeid mellom menighetene og
KFUM/K. Hun bor allerede i Kringlebotn,
og vi ser fram til godt samarbeid mellom
Sigrid, de andre ansatte i menighetene og
de mange frivillige medarbeiderne inklu-
dert alle foreldrene. For trosopplæring har
både hjemmet og kirken som bærebjelker.

Se også hjemmesidene til Sædalen:
www.sedalenmenighet.no ●

Det bor mye folk i Sædalen etter hvert! Derfor er det også de siste årene
kommet i gang et gledelig menighetsarbeid i regi av Den norske kirke. 

Sædalen får egen 
trosopplæring

BLI MED PÅ 
MENIGHETS-
WEEKEND
27. – 29. august på Fjelly, 
Møvik, Sotra

Velkommen til weekend for sto-

re og små! Tema i år er «En hver-
dagsnær Gud», og vi har fått
med oss prestene Kolbjørn
Gunnarson og Leidulf Øy til bi-
beltime, andakt og gudstjenes-
te. Som vanlig blir det fotball-
og volleyballturneringer, sang
og underholdning. Personalet
tar seg av all matlaging, slik at vi
kan slappe av i hyggelig selskap. 

Priser
Barn 4-12 år 700
Ungdom 13-21 år 800
Ungdom som reiser alene 470
Voksne 1.000
Max pris pr familie 3.360

Menighetsrådet kan gi øko-
nomisk støtte til de som treng-
er det.  

Påmelding innen 25. juni til: 
• Monica Skjold, 938 05 868, 
monskjol@online.no eller 
• Oddveig Klakegg, 480 76 675, 
oddveig.klakegg@gmail.com
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Sommergudstjenester
Vi veksler med Skjold kirke
om å ha gudstjeneste søndag
kl.11. I Birkeland kirke har vi
gudstjeneste hver søndag til
og med 20.juni, deretter 4.
og 18.juli og 1.august, og fra
15.august fast hver søndag.
De mellomliggende sønda-
gene går turen til Skjold! Og
det er alltid trivelig også å
møte folk fra Skjold på guds-
tjenestene i Birkeland.

Sommerkonsert 
Med KorGøyt og KorKult
lørdag 5.juni kl.16 i kirken.

Menighetsweekend
27.-29.august på Fjell-ly,
Sotra. Se egen informasjon.

Søndagsskolen ...
er et viktig tilbud til barn fra
3-4-års alder og oppover. En

møter først til gudstjenesten
kl.11, og søndagsskolestar-
ten markeres i gudstjenes-
ten. Så går barn og ledere
over til Det gule huset over
veien der en har søndagssko-
le. Datoer for høsten:

• 5. september 
• 12. september 
• 26. oktober 
• 3. oktober
• 31. oktober
• 7. november
• 14. november
• 21. november

Når det er «gudstjeneste for
små og store» (familieguds-
tjeneste) er det ikke egen
søndagsskole: 19. sept., 24.
oktober og 28. oktober

Bibeltimer:
• 31. august: Ivar Braut. 
• 28. sept: Prost Per Barsnes.

• 26. oktober: Seniorprest 
Per Fimreite.

• 30. november: Prest Jan 
Ulveseth.

Samlingene er på menig-
hetshuset siste tirsdag i må-
nedet, kl.19.30. Tema i høst
er «Jeg er»-ordene som er så
viktige i Johannes-evangeli-
ets teologi om Jesus. 

Medarbeiderfest ...
for alle frivillige medarbei-
dere i Birkeland (og det er
over 200!): Datoen er fredag
29.oktober kl.19.00 i me-
nighetshuset.

14 juni 2010

Ved J.Teigland og A. Løvenholdt, Jonsvollsgt. 1

Kalender

Dirigenten, dr. Sylvia Munsen
er norskamerikaner og har di-
rigert koret siden starten.
Gjennom sitt yrke innen læ-
rerutdanning har hun drevet
utvekslingssamarbeid med
Kvinnherad kommune, der

slekten hennes kommer fra.
Koret skal ha konserter i
Domkirken, på Troldhaugen, i
Rosendal, i Stavanger og flere
andre steder, før de avslutter
hos oss. På programmet står
både klassiske stykker og fol-

ketoner fra Norge og USA.
Velkommen! ●

•  Fana kirke lørdag. 19.6  kl. 18
• Gudstjenestedeltager i Bir-
keland kirke søndag 20. juni.

Besøk av
Ames
Children’s 
Choirs
Koret er knyttet til Iowa
State University og kommer
på konsertturné til Norge
som en feiring av sitt 15 års
jubileum.
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«Vi ønsker ikke å alltid bare
være på overflaten, noen
ganger er det nødvendig å
dykke dypere». Slik var det
Bobla Ten Sing i år åpnet
sommerkonsertene. 

AV SISSEL GJESTELAND BRØNSTAD

Første helga i mai tilbrakte Bobla Ten Sing,
med konfirmantene, store deler av tiden på
menighetshuset for å gjøre siste innspurt til
konsertene. Helga var preget av «sol ute,
sang inne, Jesus i Hjerte, glede i sinnet, sol,
bare sol!»

Søndagen var resultatet klart og Bobla
presenterte På dypet foran et forventnings-
fullt publikum. Konsertene bar preg av høy
kvalitet med god respons fra salen. Med va-
rierte innslag tok ungdommen med seg pu-
blikum og dykket dypere ned i den kristne
troen. 

Gjennom musikk, dans og drama for-
midlet ungdommen viktige budskap som
blant annet: «Hvor er Gud…? …Han er der
alltid. Vi er bare litt dårlig til å lete».  ●

Roald Arnevik Renså:: 

«You know that I could use 

somebody like you». 

Tok publikum med på dypet

Tidenes beste fellesdans. 
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Aurora Vikestrand Asphaug
Eira Øidne Hertzberg
Martine Lineah Nygaard
Liva Vikøy Daltveit
Mathias Bugjerde Fimland
Tonje Hope Riple
Martin Woods Bruksjord
Yngve Eliassen Wollertsen
Vetle Berg Haaland
Magnus Berg
Oscar Bartholomay Knudsen
Lars Onarheim Nesse
Benjamin Nielsen
Aleksander Jensen
Camilla Amalie Eriksen
Casper Holtar Arnholt
Magnus Birkeland Thorsen
Niclas Høvik
Aurora Rise Smestad
Emma Fuglseth
Embla Adele Østreim Øina
Nina Cecilie Villanger
Emilie Breistein Pedersen
Thea Marie Ulsmåg
Sina Helen Frøysa
Noah Algerøy
Henry Sebastian Nesheim Jan-
sen
Thomas Nortveit Voll
Oscar Reed Skagen
Gina Eriksen Ødegaard
Maria Ødegaard Lågeide
Thomas Boge Nytveit
Maja Victoria Solheimsnes Erdal
Ingvild Christiansen
Astrid Steinset Svarstad
Leo Marcus Angelskår Kraa-
kenes
Pernille Windheim Ulvøy
Malin Fjelltveit
Magnus Håheim
Byrge Solheimson Fjordheim
Nikolai Kvinge Amdam
Gabriel Olai Sørensen Arhaug
Haakon Keller-Kvam
Lily Dahle
Herman Sønstegaard Sjursen
Aksel Totland Sæther
Johanne Lygre Strand
Kaja Holten Hellesø

Maren Nyhammer Gjertsen
Markus Heldal Hersvik
Theodor Bernt Heimset
Amanda Sundstø Horneland
Sunniva Einarsdottir
Nicholas Hauge Støle
Johannes Kifle Assefa Aalen
Frida Wesnes
Liana Pedersen
Eivind Lerøy Halvorsen

Sissel Amundsen og 
Arild Martin Bolstad 
Nathalie Brandt og 
Emil Brandvik Ellingsen
Randi Berge og 
Jon Arild Jacobsen
Therese Monsen og 
Anton Eikum Rokne
Nina Øvreseth 
og Thomas Johannessen

Reidun Skille
Esther Sofie Thyholdt
Ragnhild Hegland
Ellinor Lien
Fritz Johnsen
Signy Helgaas
Brita Flage
Wenche Helle
Inger Alise Kulild
Karl Anskar Hole
Amanda Bertine Øvrebotten
Karin Emely Fjeld
Anna Larsen
Johan Kristian Lomsøy
Knut Ryland
Sølvi Nilsen
Ingeborg Alme
Ottar Malme Bergersen
Bjørn Røskaft Wollan
Arnt Erichsen
Janna Maria Øvsttun
Karl Fridtjof Nilsen
Gudrun Kinden
Jakob Mikal Hopland
Anne Sophie (Bitta) Østvold 

Søndag 13.juni, 3. søndag 

etter pinse, kl.11:

Gudstj. m dåp og nattv v/ Rune
Joar Kysnes.  Offer: Menighets-
arb.  Bobla Ten sing deltar. Luk
19,1-10; 5 Mos 7,6-8; 1 Kor 1,26-31
Kl.13: Dåpsgudstj. v Kysnes. 

Søndag 20. juni, 4. søndag 

etter pinse, kl.11:

Gudstj. med dåp og nattv v/Braut.
Sang ved Ames Children’s Choir.
Takkoffer: Menighetsfak. Luk
15,11-32 Jes 65,1-2; 1 Pet 5,5b-11

Søndag 27. juni:

Vi viser til gudstj. i Skjold kirke.

Søndag 4.juli (Apostel-

dagen), kl.11:

Gudstjeneste med dåp og nattv v
Kysnes. Takkoffer til Kirkens
SOS Bjørgvin. Matt 16,13-20 Jer
1,4-10; 1 Pet 2,4-10

Søndag 11. juli: 

Vi viser til gudstj. i Skjold kirke.

Søndag 18. juli, 8. søndag 

etter pinse, kl.11:

Gudstjeneste med dåp og nattv v
Kysnes. Takkoffer til menighets-
arbeidet. *Jes 49,13-16 2 Tess
3,6-12; Matt 10,28-31

Søndag 25. juli:

Vi viser til gudstj. i Skjold kirke.

Olsok 29. juli kl.18: 

Felles olsok-feiring for hele pro-
stiet, tar til med gudsteneste i
Fana kyrkje kl.18. Matt 20,25-28
Esek 18,29-32; Ef 4,17-21

Søndag 1. august, 10. søndag 

etter pinse, kl.11:

Gudstjeneste med dåp og nattv v
Leidulf Øy. Takkoffer til barne-og
ungd arb i menigheten. Luk 12,42
-48 Jes 10,1-3; Apg 20,17-24

Søndag 8. august:

Vi viser til gudstjeneste i Skjold
kirke.

Søndag 15. august, 12.søndag 

etter pinse, kl.11:

Gudstjeneste med dåp og nattv v
Braut. Takkoffer til Den norske
Israelsmisjon. *Sal 32,1-5 1 Joh
1,8-2,2; Matt 21,28-31

Søndag 22. august, 13.søndag 

etter pinse, kl.11:

Gudstjeneste med dåp v Braut.
Takkoffer til misjonsprosjektet i
Mali. Matt 12,33-37 Sal 40,2-6;
Jak 3,8-12

Søndag 29. august, 14.søndag 

etter pinse, kl.11:

Gudstjeneste med nattv v Rune
Joar Kysnes. Takkoffer til Kir-
kens SOS Bjørgvin. *Matt 5,38-
42 5 Mos 10,17-21; Rom 13,8-10
Kl.13: Dåpsgudstjeneste.

27.-29.aug. Menighetsweekend 

på Fjell-ly, Sotra, der det også
holdes gudstjeneste v. Leidulf
Øy.

Søndag 5. september, 

15.søndag etter pinse, kl.11:

Gudstjeneste med nattverd og
utvidet forbønnsliturgi. Birke-
land kantori synger. Prest Ivar
Braut. Takkoffer til menighets-
arbeidet. Søndagsskole. Joh 5,1-
15 Sal 103,1-6; Ef 5,15-20

Søndag 5.september kl.11:

Gudstjeneste for Sædalen på nye
Sædalen skole (merk ny sam-
lingsplass!) v. Leidulf Øy.

Søndag 12. september, 

16.søndag etter pinse, kl.11:

Gudstjeneste med dåp og nattv v
Kysnes. Takkoffer til Kalfarkol-
lektivet/ Kirkens Sosialtjeneste.
Søndagsskole. Luk 10,38-42 5
Mos 4,29-31; Fil 4,10-13

 vigde

gudstjenester

døde

døpte

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

FU
LLD

IS
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N

• ACTION 2010: Arrangeres av KRIK (kristen idrettskontakt) 
28. juni – 2. juli i Bø i Telemark, aldersgruppen 14 – 17år. 

• ARENA 2010: Arrangeres av KRIK (kristen idrettskontakt) 10. – 15. august på 
Dvergsnestangen utenfor Kristiansand, for aldersgruppen 16 +. For mer 
informasjon og påmelding kan du gå inn på: www.krik.no.

• KULA OG MYGGEN SOMMERLEIR 2010: For alle barn fra 1. – 7. klasse arrangerer Bjørgvin
KFUK-KFUM sommerleir. Den holdes fra 28. juni – 1.juli på Skortnes, et idyllisk leirsted på Askøy. 

For mer informasjon og påmelding:  www.kfuk-kfum.no/bjorgvin  

Vil du bli med på leir i sommer?
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