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MENIGHETSBLAD NR 3/13 ÅRGANG 50 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

God sommer til dere alle!
Sammen med menighetsråd og en stor gruppe frivillige arbeider de ansatte for at Birkeland menighet skal
være en god menighet å tilhøre. Foran, fra venstre: Kapellan Kjersti Gautestad Norheim, menighetspedagog i
Sædalen, Sigrid Trætteberg Fahlvik, kateket Carina Østensen Søfteland, kateket Ingunn Myklebust, seniorprest Rune Joar Kysnes, frivillighetskoordinator Hilde Wolter, prest i Sædalen Leidulf Øy, sokneprest Ivar
Braut, administrasjonsleder Eli Heggdal, kantor Harald Jacob Holtet og diakon Linda Bårdsen.

KRIK

Jubileumsår

Efesos

Aktivitetsnivået er
høyt når ungdommene i KRIK (Kristen idrettskontakt)
møtes i gymsalen
på Midttun barneskole. Side 2-3

Det er i år 200
år siden Camilla
Collett ble født og
100 år siden alle
norske kvinner
fikk stemmerett.
Side 5-7

I antikken var
Efesos en metropol. Byen, som
ligger i dagens
Tyrkia, har også
en plass i bibelhistorien. Side 10

Kontaktinformasjon side 13 • Kalender side 16
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Pinse: Vinden fra Gud
Den femtiende dagen etter påske kom tidlig i år siden
påsken kom så tidlig! Og «den femtiende», det vil si den
50. dagen, er det greske ordet «pentekoste» som er slipt
ned til vårt «pinse». Så ordet pinse er faktisk bare et
ordenstall. Men pinsens innhold er ikke bare, men noe
stort.
REFLEKSJON VED IVAR BRAUT

I denne forbindelsen må jeg få gi
et boktips: «Fra veikant til katedral» av Egil Eikseth, illustrert av
Bjørn Bjørneboe (Luther forlag
2007). I denne særegne boken
med undertittel «Epistler» skriver
Eikseth blant annet om «Pinse –
hvetekornets fest». En epistel på
en liten side. Konsist. Med språklig presisjon og med blikk for de
lange linjene.
Det var herfra jeg lånte uttrykket
om at «pentekoste er slipt ned til
vårt pinse». I samme epistel
sammenligner han jødisk og kristen pinsefest. Bakgrunnen er festen for hvetehøsten. Og så skriver
han: «Ved hvetehøstfesten i Jerusalem i år 30 ble det ene korn mange.
Den ånd Jesus var fylt av, Den hellige ånd, fikk først disiplene, dernest
3000 andre, som kom til tro og lot
seg døpe. Den kristne kirke ble til.
Siden har åker etter åker grodd
med utallige hvetekorn. De bølger
gule under blå himmel i alle ver-

densdeler. Over 1,5 milliarder tilhører i dag den kristne kirke.
Det ene korn – så rik en høst».
Javisst. Eikseth var en trofast kirkegjenger i Ilen kirke i Trondheim
da jeg var prest der noen år i forrige årtusen. Jeg tenker på ham og
mange andre trofaste – også her i
Birkeland. Det er sant at det er blitt
mange gjennom århundrene som
er blitt grepet av Jesus Kristus.
Stort er det å oppleve gudstjenester enten det er få eller mange som
er med. Særlig nattverden er ofte
en sterk opplevelse. Vi feirer Den
oppstandne som vi med Den hellige ånd fra Pentekoste er blitt ledet til å følge. Men historien om
kirken er en blandet historie. Mye
galt og mye godt er gjort. Det
kommer også til å bli sagt om vår
generasjon. Likevel var det nettopp Kirken som ble skapt på pinsedag, på grunn av det ene kornet
som ble mange.
Her er vi alle med og kjenner vinden – samme ord som ånden – fra
Gud. Vi reagerer så ulikt på det vi
hører og ser. Det er så forskjellig
det vi hører og ser. Og det er helt i
orden. Men vinden fra Gud er der
hele tiden. Den stryker oss, river i
oss, leder oss. Som stolte og selvstendige mennesker kjenner vi
vinden. Den minner oss også om
at bare Gud kan berge oss til sist.
Så blåser den oss til tro, men lar
oss selv få velge. ●

KRIK

Nesttun
Jeg befinner meg i gymsalen på
Midttun barneskole. Det er
fredag ettermiddag, klokken er
like over seks. Boomblasteren
pumper ut fengende rytmer og
tekster med budskap mens
ungdommene som har møtt opp
løper rundt i salen.
AV KJETIL SVANES MADLAND

Dagens oppvarming er «haien kommer» og folk løper, finter og dukker hit og dit for å unngå haien, når
den plutselig dukker opp. Stemningen er god og pannene har begynt å glinse med svettedråper.
Jeg ser stort sett kjente fjes i salen, en gjeng rutinerte KRIK-ere. Vi er ni stykker i dag. Tallene svinger en
god del, særlig på litt lengre sikt, men stemningen er
alltid på topp. De som har møtt opp for første gang
blir godt mottatt både av lederne og av de andre deltakerne og kommer fort inn i lekenes rytme. Allerede
før første lek er ferdig er skuldrene senket og de ansiktene, som til å begynne med var noe anspent, har
løsnet opp.
Dagens trening følger et relativt standardisert opplegg. En times tid med lek og spill, deretter andakt
ved en av lederne, og så mer lek og spill frem til klokken er 20. Aktivitetene er svært varierte, men særlig
populært er kanonball, hjørnefotball, innebandy og
1-2-3-elefant. Med god støtte fra KRIK sentralt og fra
menigheten er vi i KRIK Nesttun fullt oppdatert med
utstyr til treningene.

«Kom du Hellig Ånd, med freden
ifra Gud, kom som vindens susen,
kom med himmelbud»
(SALMER 1997 NR.28)
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Annonser, fellessider (side 5-12):
Knut Sundt Rosenlund - 906 96 474 - costly@online.no
Annonser, lokalsider: Kontakt lokalredaksjonen.
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Helg i Birkeland utgis av menighetsrådet i samarbeid
med BKF og de andre menighetene i Fana. Bladet er
et informasjonsorgan som sendes alle hjem i menigheten og regnes ikke som uadressert reklame.
Levering av stoff: Leveres menighetskontoret
eller sendes birkeland. menighet@bergen.kirken.no

Digitalfoto: Benytt høy oppløsning.
Lokalredaksjon: Martin A.E. Andersen, Astrid
Dalehaug Norheim, Frode Høyte og Ivar Braut.
Sentralredaksjon: Kun henvendelser ang. fellesstoff til
bladet (side 5-12). All annen kontakt: Se side 13.
Redaktør: Magne Fonn Hafskor
tlf. 55 39 04 40 - eyecu@online.no
Produksjon: Dragefjellet - post@dragefjellet.no
tlf. 55 23 25 47 - Filer over 5 mb: jan.hm@frisurf.no
Trykk: Bodoni
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Stemning og fart når KRIK møtes til trening. FOTO: KJETIL S. MADLAND

KRIK Nesttun er et lokallag, en del av
grasroten i Kristen idrettskontakt. KRIK
har over 14 000 medlemmer på landsbasis. I tillegg finnes det mange medlemmer i KRIK Sverige og i CHRISC (Christian sports contact) i Øst-Afrika. I tillegg
til de lokale treningene finnes flere regionale og nasjonale leirer, både sommer og
vinter, så det er nok å finne på. KRIK har
arrangementer for alle aldersgrupper,
men er særlig rettet mot ungdom. De
fleste leirer og lokallag, KRIK Nesttun
medregnet, er for de i ungdoms- og
videregående skole. Dette er altså et perfekt tilbud til konfirmanter som nå er ferdig med konfirmantåret, men fortsatt liker å bevege seg og få høre om Jesus!
Lokallagene drives på frivillig basis av
ungdommer. Her på Nesttun er det An-

dreas, Håvard, Ingelin, Kaja og Tarjei
(styreleder) som utgjør styret. De bytter
på å ha ansvar for treningene og for å
holde andakter. Selv har jeg lenge vært
med som leder, men fungerer nå bare
som støttespiller for å få turnusen til å gå
opp.
Medlemmene i styret har ulike oppgaver for å få det hele til å gå rundt, for eksempel PR, økonomi og regnskap, utstyr
og materiell, samt sekretær.
Nå som det går mot vår og varme blir
det gode muligheter for utetreninger og
turer med lokallaget. Den første fotballkampen utendørs er alltid et høydepunkt
på kalenderen! Styret har i tillegg begynt å
snakke om en helgetur ttil høsten med
hele lokallaget.
Dette blir spennende! ●

Nabokafé

Velkommen til nabokafé i menighetshuset, Øvsttunveien 29, hver tirsdag fra kl 12-14.
Her serverer vi rimelig suppe, rundstykker, vafler, kaffe og te. Nabokaféen er et flott sted å treffe andre
og få litt påfyll! Vi holder åpent hele året, bortsett fra i romjulen, i påsken og i skolens sommerferie.
Siste gang før ferien er tirsdag 18. juni, og vi begynner igjen etter sommeren tirsdag 27. august. ●
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Undringsstunder
Annenhver tirsdag er det undringsstund (en åpen samtalegruppe) kl. 13 i peisestuen på Birkeland
menighetshus, med innledning av en av menighetens prester. Kombiner gjerne undringsstunden
med en tur innom nabokaféen først (se side 3).
Siste gang før ferien er tirsdag 11. juni, og vi starter opp igjen tirsdag 27. august.
Se neste menighetsblad for alle høstens datoer. ●

Sanger til hjertene i Sædalen
Byens yngste menighet med
gamle sanger. Slik inviterte
sangere og musikere i Sædalen menighet til «Minns du
sången» en av de fine, kalde
kveldene da det skulle være
vårsol og song i skogen.
TEKST: IVAR BRAUT. FOTO: FRODE HØYTE

Mens lyset gikk over til skumring steg
stemningen mer og mer på en annerledes
kveld. En ganske så sterk opplevelse av noe
vi tror og opplever sammen, med melodier
og uttrykksmåter og ord som ikke ville blitt
laget i dag, men som likevel rører ved hjertene.
Og så alle musikerne i Sædalen, og da er
sangerne inkludert – de er også musikere
med instrumentet alltid med seg. Alle musikerne som stilte. Var de fjorten i alt?
Sangsolister, instrumentalister, kor, det

svingte og det lå der helt i det stille og váre.
Ikke akkurat oppstilt, men framfor et fullsatt amfi på Sædalen skole hadde de tatt
plass på lave stoler, med lave bord til retrolampene. Du verden så vi pustet sammen
denne kvelden.
Og en ekstra takk til initiativtakerne
Gunn Waage Austad og Eivind Austad
som fant på galskapen med Minns du
sången i noe så moderne som Sædalen, og
så ble det så bra. Gjør det om igjen neste
vår! ●

Bjørn-Eivind K Netland og Arve Løvenholdt
T R A D IS JON - T RYGGH E T - R ESP EK T
Gratis samtale i hjemmet. Døgnvakt: 55 90 19 80
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Norges
første
feminist
«Hva hadde jeg gjort om jeg
levde i dag?» spør Camilla
Collett i den dramatiserte
forestillingen om hennes liv.
TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Her møter vi Camilla Collett, 200 år etter at
hun ble født. Hun var født Wergeland, og
vokste opp i en tid der det ikke var selvsagt
at kvinner jobbet utenfor hjemmet, hadde
stemmerett på lik linje med menn eller tok
utdannelse.

Tro mot seg selv
Camilla selv fikk en god utdannelse, og ble
etter hvert forfatter med diktergasje fra
Stortinget. Dramatiker Trine Vollan viser
oss mennesket Camilla Collett, blant annet
gjennom skolegang på Jomfru Pharos pikeinstitutt i Christiania og hos herrnhuterne i Danmark. Via brevskriving og dagboksnotater trer hun frem som en kvinne
som, tross motgang fra familie og samfunn,

URFEMINIST: Det at kvinner ikke fikk ta egne selvstendige valg førte til katastrofe både for
kvinnen og mannen, hevdet Camilla Collett, 25 år før Ibsen, Bjørnson, Kielland og Lie tok for
seg borgerskapet, kirken og samfunnets undertrykkelse. UKJENT FOTOGRAF, KØBENHAVN, 1860

er tro mot seg selv. Vi får oppleve hvordan
hun kommer frem til at hun ikke kan godta,
på egne og medsøstres vegne, at kvinnens
eneste oppgave her i livet er å bli gift.

Stiller spørsmål
Camilla Collett tar til orde for at kvinner
og menn skal være likeverdige. Slik blir
hun vår første feminist. Monologen viser
elevene at det er gjennom spørsmålene
Camilla Collett hele tiden stiller til seg
selv, sine medsøstre og sin samtid, og svarene hun kommer frem til, som gjør Camilla Collett til den hun er/vil være: forfatter. Men før dette møter vi også den lekne Camilla Wergeland på prestegården på
Eidsvoll, som gjør spillopper og pek om

Jubileumsfakta

• Eidsvoll kirke markerte kvinnedagen
med premiere på monologen «Camilla
Collett» av Trine Vollan. Produksjonen er
et samarbeid mellom Den norske kirke og

Kampen for likeverd
– Prestedatteren fra Eidsvoll var Norges
første feminist, sier Kirkerådets mangeårige rådgiver i kvinne- og likestillingsspørsmål Synnøve Hinnaland Stendal.
– Kampen for et likhets- og gjensidighetsforhold mellom kvinner og menn hadde
utgangspunkt i hennes kristne livsanskuelse.
Siden Colletts tid har mange kamper blitt
utkjempet for kvinners likestilling både i
kirken og i samfunnet for øvrig, blant annet
retten til vigslede stillinger i kirken. Det kan
du lese mer om på neste side. ●
Eidsvoll 1814, og fremføres av skuespiller
Marianne Mørk Larsen. Forestillingen,
som er støttet av Eckbos legater og Fritt
Ord, tilbys i år og neste år i Den kulturelle
skolesekken for videregående skole.

• 23. januar var det 200 år siden Camilla
Collett ble født, og 11. juni er det 100 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge.
• Kirken markerer de to begivenhetene
på ulike måter og steder. Kvinnedagen 8.
mars ble markert med egne gudstjenester, blant annet i Bergen Domkirke.

ikke mot lensmannen, så i hvert fall mot
gamlepresten.

MONOLOG OM CAMILLA COLLETT: Fra
venstre: Pernille Nonås Mogensen (produsent), Trine Vollan (dramatiker), Marianne
Mørk Larsen (skuespiller), Mari Moen
(dramaturg og instruktør) og Trude Bergh
(kostymedesign).

• Foruten Camilla Collett (1813-1895) har
Stemmerettskomiteen valgt ut Fredrikke
Marie Qvam (1843-1938), Gina Krog
(1847-1916) og Fernanda Nissen (18621920) til å forme jubileets historiske profil,
og kalt dem «de fire store kvinnesakspionerene».
• Se også www.stemmerettsjubileet.no,
www.camillacollett.no og www.kirken.no

Menighetsbladet retter: I billedteksten til forsiden av forrige utgave av menighetsbladene (med unntak for
God Helg i Fana menighet) gikk det frem at den viste et bilde laget av kunstneren Arne Rygg. Dette er feil. Den vakre billedveven er derimot laget av Else Marie Jakobsen, som for øvrig døde like før jul. Tittelen er «Ordet ble kjød»,
og kunstverket henger bak alteret i Olsvik kirke. Menighetsbladet beklager feilen, samtidig som vi gleder oss over
nok en anledning til å sette det vakre bildet på trykk. ● FOTO: ØYVIND SUNDFØR STOKKE-ZAHL
juni 2013
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Kvinnenes kamp i kirken
– Historiens kvern maler langsomt, sier Berit Andersen (71), som sammen med tre
andre kvinneprester møter menighetsbladet til en samtale om stemmerettsjubileet og
kvinnenes kamp i kirken.
TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Da Berit Andersen ble ansatt som sykehusprest på Haraldsplass i 1976, ble hun den
første kvinnelige presten i Bjørgvin. Dette
gikk ikke upåaktet hen blant hennes mannlige prestekollegaer, og ti av dem ga beskjed
til biskopen om at de ikke kunne være med
på prestesamlinger med henne.

Møtte motstand
Også syv år senere, da hun ble ansatt som
kapellan i Biskopshavn menighet, møtte
hun motstand. Ikke fra kollegaer eller menighet, men fra daværende biskop Thor
With, som nektet å gi henne anbefalingsbrev. Dette fikk hun først etter at Per Lønning overtok som biskop i Bjørgvin. Siden
reiste hun til Stavanger, der hun ble landets
første kvinnelige domprost; en stilling hun
hadde frem til hun ble pensjonist for to år siden. Nå er hun tilbake i Biskopshavn menighet, denne gangen som vikarierende sokneprest, og blir gjerne med på en rundebordssamtale om kvinners stemmerett og kvinnekamp i Den norske kirken. Mye vann har
rent i sjøen på disse årene, og i år har Den
norske kirke endatil valgt å markere at det er
200 år siden Camilla Collett ble født og 100
år siden kvinner fikk stemmerett.
Fikk tidlig stemmerett
– Pionerer som Camilla Collett, Gina Krog
og Ingrid Bjerkås opplevde mye motstand,
men vant frem til slutt, slår Andersen fast.
– De var veldig modige, og så ting som andre ikke fikk øye på.
Jeg treffer henne på menighetskontoret i
Slettebakken kirke, der sokneprest Jorunn
Johnsen (62) varter opp med kirkekaffe og
kirkete. Sokneprest Kirsten Lind (53) fra
Åsane menighet og kapellan Gunn-Frøydis
Unneland (31) fra menighetene Bønes og
Storetveit benker seg også rundt bordet.
Det norske misjonsselskap (NMS) var
tidlig ute med å gi kvinner stemmerett. De
innførte dette allerede i 1904, ni år før
kvinner fikk stemmerett ved politiske valg i
Norge.
– Men kvinner kunne fortsatt ikke være
ledere, legger Andersen til, som minnes
hvordan hun en gang ble nektet å være med
på Kvinnenes internasjonale bønnedag i
Korskirken.
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Ble nektet på bønnedag
Dette var på 70-tallet, og begrunnelsen var
at hun var ordinert.
– De som stod bak var imot kvinnelige
prester, forteller hun.
– Tenk på det. Året før var du kjempebrukbar, sier Kirsten Lind.
– Kvinner kunne jo gjerne reise som misjonær, og stå alene i arbeidet.
I 1989 vedtok NMS at kvinnelige prester
kunne ansettes i organisasjonen, og ledelsen er i senere år blitt mindre mannsdominert. Alle offentlige virksomheter er i
dag lovpålagt å jobbe aktivt for likestilling.
Noe av det første den nye NLA Høgskolen
gjorde etter fusjonen ved årsskiftet (NLA
Høgskolen, Høgskolen i Staffeldtsgate og
Mediehøgskolen Gimlekollen gikk sammen til NLA Høgskolen), var derfor å få på
plass en handlingsplan for likestilling og
mangfold.
Reaksjonen kom senere
Slik har det ikke alltid vært. En gang på 80tallet hadde NLA søkt om offer fra Biskopshavn. Ordningen er da gjerne at søker stiller
med egen predikant, mens presten tar seg
av liturgien.
– Da NLA fikk se at jeg skulle ha liturgien,
spurte de om vi kunne bytte på tjenesteordningen, husker Andersen.
– Heldigvis svarte soknepresten nei.
– Hva gjør slike opplevelser med deg?
– I begynnelsen var jeg så innstilt på at det
kom til å skje, sier hun.
– Reaksjonen kom først senere, da jeg så
at tiden gikk uten at holdningene forandret
seg. Se hva som skjedde for to år siden, da
Anna Bæckström Hovda ble ansatt i Johanneskirken. Det er ganske voldsomt å stille
seg opp foran en som ble ordinert før en selv
ble født, og fortelle henne at hun ikke kan
være prest.
Gikk foran
– Jeg ble ordinert i 2010, og er rimelig fersk i
forhold til mange andre, sier Gunn-Frøydis
Unneland.
– Så langt har jeg aldri opplevd at noen
har sagt at min stemme er uønsket. Jeg har
mange mannlige kollegaer, og har aldri hørt
et negativt ord om min tjeneste; heller ikke i
menighetssammenheng. Så jeg tror at noe
har skjedd.

– Min opplevelse har også vært positiv,
sier Kirsten Lind, som kom til Bergen og
daværende Laksevåg prosti i 2009.
– Jeg har blitt mottatt som prest på lik linje med andre, og aldri møtt de negative
holdningene. Tvert imot opplever jeg konkrete henvendelser fra andre som ønsker å
samarbeide med meg, og som viser takknemlighet for akkurat det.

Nektet å samarbeide
Berit Andersen vil gjerne nyansere bildet:
– Menighetene har alltid vært støttende
til kvinnelige prester, sier hun.
– Det er de som har hjulpet meg å holde
ut. Motstanden har først og fremst kommet
fra teologer og kirkens ledere.
Da hun kom til Biskopshavn i 1983, var
hun innstilt som nr. 2 til en stilling som kapellan. Hun fikk likevel stillingen, etter at
Kirkedepartementet grep inn.
Daværende biskop Thor With var som
nevnt tidligere imot ansettelsen, og stilte
ikke til hennes innsettelse slik skikken var.
– Det er på sin plass å minne om at dette
ikke er fortid. 1983 ligger ikke langt tilbake i
tid, sier Johnsen.
– Mye har skjedd på hundre år, men vi
kvinner har fortsatt en jobb å gjøre som ledere både i kirke og samfunn.
Livgiver
– Kvinnesak er også å kjempe for menneskeverd og menneskerettigheter, mener Andersen.
– Jeg tenker at det er viktig å ha fokus på
Jesus i stedet for mannen eller kvinnen, sier
Lind.
– Ja, men vi må konkretisere det, sier Andersen.
– Som kvinne og prest synes jeg det er viktig å være bevisst på å bruke et inkluderende språk, sier Johnsen.
– Jeg er forsiktig med å bruke mannsbeskrivelser i liturgien. Ved å bruke et alternativt språk, kan vi synliggjøre uttrykkene vi
bruker.
Et eksempel på dette er å bruke «livgiver»
i stedet for «far», et annet er «hønemor»
som bilde på Gud (Luk. 13:34).
Behov for aksept
– Språket gjør noe med identiteten vår, og
forteller hvem vi er, sier Unneland, og
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KAMPEN FOR MENNESKEVERDET: – Dette er ikke en kamp som er vunnet en gang for alle. Vi
må alltid være våken for de som vil ta menneskeverdet fra andre, sier Berit Andersen. Fra venstre: Kirsten Lind, Berit Andersen, Gunn-Frøydis Unneland og Jorunn Johnsen.
Pionerene: Valborg Lerche og Ingrid
Bjerkås. FOTO: OSLO MUSEUM/RIKSARKIVET

Fakta: En lang kamp
• Den første norske kvinne som tok teologisk embetseksamen, var Valborg Lerche, i 1899.
• Kvinner fikk adgang til presteembetet i
1938, men loven sa at de ikke bør utnevnes om menigheten av prinsipielle grunner er imot deres tjeneste.
• Ingrid Bjerkås (1901-1980) ble i 1961,
som den første kvinnen, ordinert til prest
i Den norske kirke.
• I dag er tre av de 11 norske biskopene
kvinner: Solveig Fiske (Hamar), Laila
Riksaasen Dahl (Tunsberg) og Ingeborg
Synøve Midttømme (Møre).
• Nesten hver tredje norske prest er nå
kvinne, men andelen svinger litt fra
landsdel til landsdel.
• Så sent som i 2010 måtte Bjørgvin bispedømmeråd trosse protester fra kvinneprestmotstandere da de ansatte Anna
Bæckström Hovda som ny sentrumsprest i Johanneskirken.

fortsetter med en refleksjon rundt det
med stemmerett.
– Jeg tenker at det dypest sett handler om
at du blir akseptert som et fullverdig menneske, at din stemme teller med. Dersom du
blir fratatt den, blir du også fratatt en side
ved din eksistens. Stemmeretten sier noe
om at du er anerkjent på lik linje med alle
andre.
Gunn-Frøydis Unneland lever med cerebral parese (CP), og mener at hun derfor har
et godt grunnlag, basert på egne erfaringer,
til å si noe om hvor viktig det er å bli akseptert på lik linje med alle andre.
– Stemmeretten handler om å bli sett og
oppleve en aksept for sin eksistens. Noe annet er å bli destruert. Vi har behov for å bli
akseptert både som individ og som del av en
gruppe.

Gamle grensesteiner
– Samtidig er vi nødt til å reflektere litt over
hvordan vi forholder oss, sier Johnsen.
– Et eksempel er transseksuelle, som også
vil kreve sin plass.
Verden forandrer seg, og kirken skal være
kirke i den tiden vi lever i.
– «Du skal ikke flytte på de gamle grenseseinene» sa en gammel venn en gang. Gren-

ser kan tøyes, men vi må tenke over hva som
er akseptabelt. Det er ikke slik at individet
bare kan si «slik er jeg, godta meg»; som et
fait accompli, mener hun.
– Jeg tenker at det uansett blir feil å frata et
annet menneske stemme og myndighet,
sier Andersen.
– Når man kjemper for sin egen gruppes
menneskeverd og stemmerett, kjemper
man samtidig for alle grupper som er
undertrykket. Det blir som en sak i saken.

Retten til en stemme
– Ja, og vi må tenke over hvilke andre grupper som blir holdt nede, legger Johnsen til.
– Det er ikke slik at kvinnelige teologer er
mer radikale enn andre. Men vi måtte kjempe for oss selv og andre. Det ligger noe der.
– Jeg husker hvordan jeg måtte sette
spørsmålstegn foran andres forståelse av
Bibelen, sier Andersen.
– Da blir du mer radikal. Det går på å
finne en kontekst der du selv må lete etter
svar. Sannheten er ikke funnet en gang for
alle.
– Det tenker jeg også, sier Unneland.
– Vi er ikke ferdige og blir det aldri heller.
Samfunnet forandrer seg, og det dukker stadig opp nye problemstillinger. ●
juni 2013
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I Guds
hånd
Vi ønsker at alle barn på
Slettebakken skal få kjenne
at de er elsket av Gud, og
har en plass i Guds hånd og i
kirken vår.
TROSOPPLÆRING
AV KRISTIN TRÆTTEBERG

i Fana prosti

Har du vært i Slettebakken kirke noen
gang? Har du merket hvordan blikket ditt
trekkes mot taket, den store hvelvingen der
oppe? Da har du nok også lagt merke til
den massive betongsøylen som strekker
seg som en lang arm fra kirkens spir og ned
bak alteret? Vi kan da tenke oss at kirkerommet blir håndflaten der hele menigheten er samlet. Dette bilde har gitt oss inspirasjon til tittelen på trosopplæringsarbeidet vårt: «I Guds hånd».

Får julebok
Døpefonten er plassert i sentrum av kirkerommet. De små babyene som blir båret til
dåpen der, forstår ikke mye av det som
skjer. Men når de blir holdt tett, vugget og
sunget for, får de en opplevelse av både
trygghet og kjærlighet. Dette er noe av det
vi ønsker å formidle gjennom babysang,
som er menighetens første tilbud til de
yngste. Treåringen har gjort litt flere erfaringer med livet. Når han kommer på juletrefest, og får sin julebok, vet han godt hva
en bursdagsfest er - og denne gangen er det
Jesus sin bursdag vi feirer!
«Hjelpeprest»
Kirken ønsker å være tilstede i viktige overganger i livet. Skolestart er en slik begivenhet. Det feirer vi med skolestartgudstjeneste. Stolte seksåringer toger inn i kirken, og
får sine seksårsbøker oppi de nye ranslene.
Som tiåringer lager barna selv gudstjenes-

Klimadialogkveld
Fana prosti inviterer til Klimadialogkveld. Innledning v/Eyvind Jansen, ledende klimafor-
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SLETTEBAKKEN

0-1 år: Babysang
2 år: Sansegudstjeneste
3 år: Julefest!
4 år: Samling og gudstjeneste, fireårsbok
5 år: Søndagsskolesamling.
6 år: Skolestartgudstjeneste
1. kl: Påskevandring

2.kl: Karneval
3. kl: Tårnagenter
4. kl: Gudstjenesteverksted
5. kl.: Juniorkonfirmanter
6. klasse: «Lys våken!»
7. og 8. klasse: «Tweens» leir og konsert
14- 18 år: eget opplegg m/
konfirmasjon, ungdomsarbeid, turer og X-messe

TRE FINE JENTER: Selma, Emilie og Leah
Aurora er klar for å spille.

VED DØPEFONTEN: Jorunn prest forteller
om dåpen.

ten. De tar bilder, maler, synger og dramatiserer. Det er spesielt populært å få være
«hjelpeprest» under dåpen. I de fleste menigheter er «Lys våken» et av de mest populære tilbudene. Så også i Slettebakken. «Er
det sant av vi får godteri til kvelds?» spør de.
«Vekker dere oss med orgelmusikk?»

ken. Her bruker vi virkemidler som film,
musikk, dans, drama – og selvsagt magi!
Magikeren Ruben Gazki er alltid med. Dette var bare noen små glimt fra trosopplæringen i Slettebakken. Tilbudet omfatter
årlige «I Guds hånd»- samlinger med et variert og spennende program.
Ønsker du mer informasjon om trosopplæringen, kan du besøke vår hjemmeside
www.slettebakken-kirke.no eller kontakte
menighetspedagog Kristin Trætteberg,
kristin.traetteberg@bergen.kirken.no ●

Magisk X-messe
For de litt større har vi X-messe, som er et
populært tiltak for ungdom Dette er en eksperimentell messe som er laget i Slettebak-

sker og leder for Bjerknessenteret. Paneldebatt med stortingskandidater fra de forskjellige partiene – flere allerede
bekreftet. Vær med og sett klima på dagsorden ved årets
valg. Kom og still viktige

spørsmål til partiene! Storetveit menighetshus, onsdag
21. august kl. 20.00-21.30. ●
KLIMA I ENDRING: Minimumsnivå for iskappen på Arktis i
2012. (Ill: Jesse Allen/NASA)
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Historiespel vest i havet
Kinn Sokneråd og Sogn og Fjordane Teater ønskjer
også i år velkomen til nye framsyningar 22. og 23.
juni ved den gamle middelalderkyrkja på øya Kinn
vest for Florø.
TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Songen ved det store djup», som
spelet heiter, blir i år vist for 29.
gong på rad, og er skrive av Rolf
Losnegård. Musikken er laga av
Per Janke Jørgensen. Handlinga
er henta frå sommaren 1537.
Den danske futen kjem til øya
med bod frå Kong Christian av
Danmark-Noreg om at den katolske presten på Kinn må vike
sin plass for protestantismen.
Det er Seljumannamesse denne dagen, og bygda har førebudd eit kyrkjespel om St. Sunniva som dei skal framføre i det
futen kjem. Futen i stykket blir i
år spela av Lars Sørbø, medan
Idun Losnegård skal spele Margrete prestefrille. Kyrre Eikås
Ottersen har også i år rolla som
prest, likeså Lars Berge som Tarve og vikinghovding Ramn.
Oda Alisøy spelar Borni for tre-

Til sommerstevnet kommer
blant annet musikkduoen Garness, som består av tvillingene
Ingelin og Hildegunn fra Holsnøy nord for Bergen, Rolf
Ekenes, og Tore Thomassen. HimalPartner (tidl. Tibetmisjonen) har som mål om å være et
redskap for Guds kjærlighet i
Himalaya-regionen, og arbeider

Gud bles livspust inn i mannen sin nase, så han
skulle bli ein levande skapning (1. Mos 2.7).
REFLEKSJON
AV PROST PER
BARSNES

PÅ FLUKT: Sunniva ber Gud om
hjelp til å flykte frå vikingkongen
Ramn.
FOTO: AUD NORDSET ISENE

dje året på rad. Saman med dei
på scena er 155 lokale aktørar og
koristar. ●
Kinnaspelet blir vist 22. og 23.
juni. Til premieren er det sett opp
direktebåt tur/retur frå Strandkaiterminalen i Bergen til kaia på
Kinn. Båten går frå Bergen kl.
08.00 laurdag 22. juni og er tilbake i Bergen kl. 20.00. Reiseleiarar
Ragnhild og Per Barsnes. Meir informasjon: www.kinnaspelet.no

Guds redskap i Himalaya
HimalPartners sommerstevne
blir i år arrangert på Nordhordland folkehøgskole på
Frekhaug i slutten av juli. Det
er både mulig å stikke innom
på enkelte biter av programmet, eller delta på hele stevnet.

Livspusten – på
veg mot pinse

FOTO: EINAR HORSBERG

for å gi folk mulighet til å bedre
sine egne levekår. Prosjektene er
støttet av Norad gjennom Digni
(digni.no). Organisasjonen fyller for øvrig 75 år i år, og det blir
et eget jubileumsseminar lørdag
27. juli i Centralkirken i Bergen.
Nordhordland folkehøgskole,
25.-28. juli. Mer informasjon:
www.himalpartner.no ●

Eit
dødt
menneske
pustar ikkje.
Vi kjenner replikkane når
noko livstruande har hendt:
«Er det livsteikn å spore?»
«Ja, han pustar!» Og der det
er pust er det håp!
Akkurat som lekamen har
eit livgjevande andedrag, så
har den kristne kyrkjelyd
det. Livspusten blir brukt
som bilete på Den Heilage
Ande. Både livspusten og
Den Heilage Ande har det til
felles at dei er usynlege. Men
virkningen er synleg! Trua
på Jesus Kristus lever i kraft
av Den Heilage Ande, både i
det enkelte praktiserande
kristenmenneske og i fellesskapen av kristne menn og
kvinner i kyrkjelyden.
Kyrkjelyden
blir
ofte
samanlikna med ein lekam,
og medlemene med lemene
på lekamen. Liksom ein
sunn og sterk livspust er
viktig for heile kroppens vitalitet, slik er Den Heilage
Ande alfa og omega for eit
engasjert, tenestevillig og
kjærleiksfullt trusliv.
Det hender at menneske får
pustevanskar. Det skjer til
dømes når hjarta sviktar.
Hjartesvikt fører til vatn på
lungene, som igjen gir pus-

tevanskar, og dødsfaren er
stor. Også andeleg hjartesvikt kan kvele truslivet. Difor er diagnosen «andelege
pustevanskar» også grunn
til å ta på alvor. Det er symptom på at våre andelege
hjarteslag ikkje slår i takt
med Guds.
Den Heilage Ande har som
oppgåve å hjelpe oss med vår
andelege livspust. Hjarta er i
Bibelen bilete på det sentrum som Guds kjærleik
spring ut frå. Og Guds kjærleik vil at alle menneske skal
læra sanninga å kjenne, bli
frelste, og få del i det evige livet. Difor seier Jesus med
tanke på talsmannen, Den
Heilage Ande: «Eg vil ikkje la
dykk vere att som foreldrelause born, eg kjem til dykk. Om
ei lita stund ser ikkje verda
meg lenger. Men de ser meg,
for eg lever, og de skal leva.
Den dagen skal alle skjøna at
eg er i Far min, og at de er i
meg og eg i dykk» (JOH 14.18-20).
Det andelege surstoff vi har
fått å puste i er Bibelordet,
dåpen, nattverden og det
kristne fellesskap i vidaste
forstand. Når det blir tydeleg at Jesus er i oss og vi i
han, har pinsefesten nådd
sitt mål. For når Gud ved tidene sin morgon bles livspust inn i mennesket sin
nase, så det skulle bli ein levande skapning, var det
snakk om heile mennesket
med and, sjel og lekam! ●

Velkomen til olsokfest
Olsokmesse v/domprost Halfdan Tschudi Bondevik, kapellan Eivind Kråvik, prost Per Barsnes, kantor Jan
Røshol og Olsokkoret. I flukt med gudstenesta blir det samling på/ved Hordamuseet. Her vil kantor Jan
Røshol halde eit kåseri om det musikalske liv i kyrkjelyden. Ellers blir det leik og dans på vollen (om det blir
regn vert arrangementet flytta innandørs til låven), olsokbål ved Fanafjorden, korgafest.
Arr: Fana prosti og Fana mållag i samarbeid med Hordamuseet. Fana kirke, måndag 29. juli kl. 18.00. ●
juni 2013
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Reisebrev fra Efesos:

Vandring i
apostelens by
Vi vet med stor grad av sikkerhet at apostelen Johannes
bodde i Efesos, og at også Jesu mor må ha bodd der.
TEKST OG FOTO: KNUT CORNELIUSSEN

«Fra den stund tok disippelen henne hjem til
seg» (Joh. 19.27) sier skriften. Disippelen
var Johannes, og Johannes flyttet senere til
Efesos. Der hvor Johannes hadde sitt hus,
ble det bygget en liten kirke. Vakre grønne
trær og fargerike busker omgir den lille kirken i dag.
Krystallklart vann sildrer ut fra bergveggen, og ikke uventet regnes dette for å ha
helbredende kraft. Det hellige vannet fylles
på colaflasker, og noen vasker hender og
fjes i vanndråpene. Og om man ikke tror på
vannets helbredende kraft, kan det jo være
godt med litt friskt vann å drikke. Vår
kjennskap til Efesos har vi fra Bibelen, men
en gang var byen en av de store og kjente i
verden, med 250.000 innbyggere. Selv om
det nå er en ruinby, er det ikke vanskelig å se
tidligere storhet, der vi rusler på marmorgater sammen med tusenvis av andre turister. I dag ligger byen flere kilometer fra havet, men en gang kunne man her gå fra havnen til torget på en elleve meter bred gate
med fem meter brede fortau. Om kvelden
ble hundrevis av oljelamper tent, slik at gaten alltid var opplyst.

Verdensby
Mens Bergen for et par hundre år siden var
plaget av åpne kloakkgrøfter, hadde Efesos
latrine med vannklosett og lukket avløp for
over 2000 år siden. Det sier litt. I tillegg hadde de et amfiteater med plass til 25.000, verdens tredje største bibliotek og et offentlig
bordell. Byens tempel var større enn en fotballbane, og regnes som et av antikkens sju
underverk. Tempelet ble dedikert til Artemis, Zevs datter. Efesos sin utgave av
Champs-Élysées er fremdeles en travel gate,
omkranset av søyler.
En gang var det hundrevis av butikker på
hver side av gaten. Nederst finner vi apoteket med verdens eldste logo, en buktende
slange, som fortsatt brukes av apoteker verden over. Bakgrunnen for dette symbolet
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ARTEMISTEMPELET: Bare noen søylerester er igjen av den en gang så praktfulle bygningen. (Foto: Adam Carr)

CELSUS-BIBLIOTEKET: En gang verdens tredje største bibliotek, bygget som en monumental grav for senatoren Celsus (ca. 45-120).

HADRIANS TEMPEL: Dette tempelet ble
reist til ære for keiser Hadrian (76-138) i
løpet av det andre århundret etter Kristus.

SEIERSGUDINNE: Den greske seiersgudinnen Nike ble tilbedt i Efesos. I dag hylles
hun av joggere og sprintere over hele verden.

finner vi i 4. Mos 21:9: «Moses laget en kobberslange og satte den på en stang». De som
ble bitt av slanger reddet livet med å se på
kobberslangen.

kom til Efesos (se Apg. kap. 19). Han ble årsak til store opptøyer, siden han forkynte Jesus framfor Artemis. Hans preken kostet
ham nesten livet. Efesos nevnes også i Johannes åpenbaring (Åp. 2:1-7), samt nabobyen Smyrna (Åp. 2:8-11).
De fleste som besøker Efesos i dag, kommer i land i Smyrna, nå Izmir. Herfra går det
buss til Efesos. Landskapet er overraskende
grønt og fruktbart og gir et godt inntrykk av
denne delen av Tyrkia. Det er lite ved Izmir
som minner om oldtidens Smyrna. ●

Handel og turisme
Den gang byen blomstret, var den et knutepunkt for handel og turisme. Kjente «turister» som Aleksander den store, Aristoteles
og dronning Kleopatra besøkte byen. Store
religiøse fester samlet folk flere ganger i året
fra hele den kjente verden. Også Paulus
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Bærekraft i menighetslivet
Bærekraft og økologi er ord som brukes mye i
forbindelse med naturvern. Men har vi bærekraft
i menighetslivet?
AV SVERRE JOHAN
NÆRHEIM, MISJONSSEKRETÆR I DEN

meninger

• På Jesu tid var Efesos en
viktig havneby på Lilleasias
vestkyst (dagens Tyrkia),
med rundt 250.000 innbyggere.
• Flere av apostelen Paulus’
første gjerninger finner
sted i Efesos. Se blant annet
Apgj. 18:24-28 og Apgj.
19:23-40.

• Et av verdens syv underverker, Artemistempelet,
ble reist av grekerne da de
etablerte seg i byen. Dyrkingen av den lokale modergudinnen Kybele ble da

MISJON

Har vi organisert oss slik at det
går rundt i menighet og organisasjonsliv som helhet, i de mindre enhetene i menigheter og organisasjoner, og når det gjelder
det enkelte menneske? Er det
slik at menighetslivet, livet i menighetsrådet eller i søndagsskolen, og livet for den enkelte henger sammen og går rundt?
Mennesket er naturens krone,
og har ansvar når vi driver rovdrift på naturen. Vi tapper mer
ressurser ut av naturen enn det
naturen klarer å kompensere for
– og vi skaper ubalanse. Tar du
en tilstrekkelig stor del bort fra
et rundt hjul (tilsvarende et kakestykke i et kakediagram) vil
hjulet ikke lenger kunne gå
rundt. Det er viktig med natur,
men i denne teksten er poenget
et annet; nemlig den menneskelige økologi og den menneskelige bærekraft. Varer de frivillige
og ansatte lenge, eller er det et
stort forbruk av ansatte og frivillige? Har vi bærekraft i menighetslivet? Føler du deg lurt når
du ser hva det egentlig er du har
takket ja til, eller er du glad for å
kunne bidra til et viktig arbeid?
De som har passert femti år
kjenner kanskje bedre til begrepet plikt, enn det de under femti
gjør: Man gjør sin plikt, man
sttiller opp, man tar sin tørn – og

Fakta: Efesos

• Byen var økonomisk sentrum for
den joniske delen av
det gamle Hellas, og
ble senere en av Det romerske imperiets viktigste storbyer.

INDRE SJØMANNS-

gjør det med glede (om så). For
oss andre handler det mer om
nytte. Hva er nyttig for meg? Hva
kan jeg ha glede av å delta i? Hvilke oppgaver kunne jeg tenke
meg? Det er en mentalitetsforandring på gang. Denne endringen vil få store konsekvenser for frivillig arbeid, og har
allerede fått det. Vi må rekruttere
frivillige på en annen måte og til
andre oppgaver enn før. Mange
nye aktiviteter for barn og unge i
alderen 0-18 år skal startes opp i
forbindelse med trosopplæringsreformen.
Aktivitetene skal skje utenom
skoletid, altså på ettermiddagsog kveldstid, i helger, ferier og
skolefri-perioder. Hvert barn
skal få tilbud om minimum 315
timers spesialdesignet aktivitetskontakt
(aldersspesifikk
dåpsopplæring) fra den lokale
menighet. Så kommer det «økologiske» spørsmålet: Hvem skal
gjøre hva, hvordan og når, og hva
med frivillighet? Hvordan skaffer vi og tar vare på de ansatte og
frivillige? Disse problemstillingene må tenkes gjennom. Skal det
ryktes at de frivillige får vokse og
blomstre i gode rammer og
strukturer som er bærekraftige?
Eller blir menigheter og organisasjonsliv kjennetegnet av forbruk av mennesker? Gud har
skapt oss for å vare (evig). Vi
skylder Gud å ta vare på det og
de han har gitt oss. Vi må som
menigheter være gode forvaltere. Guds rikes sak er mennesker og relasjoner. ●

erstattet
med
den greske Artemis - som senere igjen ble erstattet med
den kristne Jomfru Maria.
• «Da jeg så tempelet til Artemis som steg opp til skyene, mistet alle de andre
underverk sin glans» skrev
Antipatros av Sidon, som
satte opp listen over oldtidens syv underverker. ●

(ILLUSTRASJON: «DANS II».
OLJEMALERI AV HENRI MATISSE, 2010)
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Vil du gi noe av tiden din til mennesker som trenger en å snakke med?
Da kan du bli frivillig medarbeider på Kirkens SOS! Vi trenger mennesker som vil prate med medmennesker som har det vanskelig.
Oppgaven din er å lytte og tenke høyt sammen med den som tar kontakt. Du skal ikke gi råd eller løse den andre sine problem.
Interessert? Kontakt Kirkens SOS i Bjørgvin Tlf 55 32 58 45 - mob 941 83 654
epost: bjorgvin@kirkens-sos.no Mer info: www.kirkens-sos.no/bjorgvin

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

Tlf.:
Fax:

55 11 80 10
55 11 80 11

Hver fredag:
Kunngjøring om
gudstjenester
i Fana Prosti.

Bok & Media Vestbok

E-post:
sylvi@fanaposten.no

Begravelsesbyrået for
byen og distriktet

Tlf 55 13 15 00

www.dbeg.no

D¯GNVAKT á 55 55 16 16

Begravelsesbyråkjeden Jølstad

Gi barnet ditt gode
verdier med på veie
veien
- vi utfører
utførrer
er alt det pr
praktiske
ra
akktiske ellerr tilr
tilrettelegger
retttelegger
e
årrør
ørende som ønsker
nskerr å gjør
re noe selv
forr p
pårørende
gjøre

Knut Helge
Polden

Espen
Polden

TTom
om
W
ilson
Wilson

Heine
Polden

'
'¡JQWHOHIRQPRELO
¡JQWHOHIRQPRELO
www.ber
www.bergenogomegn.no
genogomegn.no

AVD. BERGEN
Teatergt. 20
Teatergt.
5010 Ber
gen
Bergen
Tlf: 55 21 44 50

Møllebakken Skole er
en kristen grunnskole med
små under visningsgrupper,
gode faglige resultater, og
et inkluderende miljø som
elevene trives i.
Kontakt oss gjerne
for å få vite mer.

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

www.mollebakkenskole.no
www.mollebakkenskole.no post@mollebakkenskole.no Tlf: 55 20 71 70
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Bønneliste
Vi ber/takker for:

Uke 23: – Sesam og alt det
gode arbeidet som legges
ned der
Uke 24: – Familiegudstjenesten 16. juni med hattefest
og sommeravslutning
Uke 25: – Sommeren som
ligger foran oss. Alle som er
ensomme og syke

Uke 29: – Givertjenesten vår.
Takk for alle
som har meldt seg
som faste givere
Uke 30: – Trofaste
forbedere gjennom
hele året

Uke 34: – Birkeland kantori
og kantor

Uke 31: – Innflyttere – at de
må finne seg en plass i menigheten

Uke 35: – Familiearbeidet og
fredagstaco

Uke 27: – Det nye misjonsprosjektet vårt i Estland

Uke 32: – Innvandrere i menigheten og lokalsamfunnet
vårt

Uke 36: – Barne- og ungdomsarbeidet vårt – og for
frivillighetskoordinatoren

Uke 28: – Dåpsbarna og
deres familier

Uke 33: – Planlegging og
oppstart av nytt semester

Uke 37: – Alle sørgende og
sorgarbeidet i menigheten
og prostiet

Uke 26: – Menighetsbladet.
Takk for gode medarbeidere

Hvem-hva-hvor i Birkeland menighet
Tlf.: 55 36 22 80 - E-post: birkeland.menighet@bergen.kirken.no - Faks: 55 36 22 99 - Boks 152, Nesttun, 5852 Bergen - www.birkelandmenighet.no

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

Menighetsrådsleder
Menighetspedagog Sædalen
Marit Serine Robbestad Skeie
Sigrid Trætteberg Fahlvik 55 36 22 91
sigrid.traetteberg.fahlvik@bergen.kirken.no 55 36 22 81 (menighetskontoret)

Besøksadresse:
Hardangerveien 5 B, Nesttun

Seniorprest:
Rune Joar Kysnes: 55 36 22 83
rune.kysnes@bergen.kirken.no

Frivillighetskoordinator/ungdomsarbeid
Hilde Wolter: 55362290
hilde.wolter@bergen.kirken.no

Administrasjonsleder:
Eli Heggdal: 55 36 22 81
eli.heggdal@bergen.kirken.no

KRIK- Nesttun
Tarjei S. Madland: 980 49 195
tarjeisvama@hotmail.com
nesttun.krik.no - Facebook > KRIK Nesttun

Menighetshuset - Øvsttunveien 29
Bestilling av lokaler: 55 36 22 81
birkeland.menighet@bergen.kirken.no
Spørsmål om gravstell?
55 59 39 00 - kirkegaard@bkf.no
Dåp, vielse og begravelse:
Kirketorget 55 59 32 10
kirketorget@bergen.kirken.no
Sokneprest:
Ivar Braut: 55 36 22 82
ivar.braut@bergen.kirken.no
Kapellan:
Kjersti G. Norheim: 55 36 22 92
kjersti.norheim@bergen.kirken.no
Prest/prosjektleder Sædalen
Leidulf Øy: 55 36 22 84
leoy@bergen.kirken.no

Diakon
Linda Bårdsen: 55 36 22 85
linda.bardsen@bergen.kirken.no
Kateket:
Carina Ø. Søfteland: 55 36 22 88
carina.softeland@bergen.kirken.no
Kateket:
Ingunn Myklebust: 55 36 22 87
ingunn.myklebust@bergen.kirken.no

Birkeland I. KFUK-speidere:
Lise Strøm Nilssen: 97 63 63 32
1.Øvsttun speidergruppe NSF:
Bjørn Erik Liland: 907 10 880
Birkeland Y’s Men’s Club
Reidar Kanestrøm: 55 92 92 88
Nesttun mannsforening for NMS
Stein Wivestad: 55 13 46 44

Kantor:
Harald Holtet: 55 36 22 86
harald.holtet@bergen.kirken.no

Gave til menigheten?
Kontonummer: 1644.32.89430

Kirketjener: 55362289

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

Bobla ten sing skal ha konsert søndag 16. juni kl. 19 i Skjold kirke sammen med Extasis (bildet). Extasis er
Skjold menighet sitt kor – og når
disse to korene går sammen vil det
bli en konsert verdt å få med seg!
Følg med på nettsidene for mer informasjon. ●
Bibeltimer til høsten:
Tirsdager kl.19.30 på
menighetshuset følgende kvelder: 27.august: Svein Rise, 24. september: Ivar
Braut, 29. oktober: Bård Eirik Norheim og 26. nov.: Per Fimreite. ●
Kveldsåpent – nytt tiltak på menighetshuset følgende kvelder: Fredag
27.september, onsdag 23.oktober og
søndag 2.desember – samlinger
med tema for voksne, fellesskap og
kveldsmat. ●
Fredagstaco for hele familien følgende fredager kl.17 på menighetshuset: 30. august, 20. september, 18.
oktober og 15. november. ●

Et håndtrykk

til fred

I den nye gudstjenesteliturgien har menighetsrådet bestemt seg.
Det meste var klart i fjor, men noen «ledd» i gudstjenesten ville
vi prøve ut litt mer. Menighetsrådet bestemmer mye av liturgien,
og i de tre aktuelle spørsmålene er nå bestemmelsen tatt.
KOMMENTAR AV SOKNEPREST IVAR BRAUT

Det handler om lystenning ved dåp der vi fortsetter som nå: Vi bruker den spesielle lysgloben som bare brukes ved dåp og tenner Kristuslyset når dåpen begynner. Det var Kjell Eknes som i sin tid laget denne vakre lysgloben.
Så har det vært diskutert en del hvordan
den liturgiske musikken skal være. Birkeland
kirke har brukt musikken til komponisten
Harald Gullichsen. Alle har nok vært enig om
at det er slitesterk og vakker musikk, men
ganske mange har ment at noe av musikken
var i vanskeligste laget. Menighetsrådet har
med 10 av 11 stemmer gått for at vi holder på
det vi har begynt med.
Så var det håndtrykket! Før nattverden er
det anledning til at presten sier: La oss hilse
hverandre med et tegn på fred.
Det er menighetsrådet som bestemmer
også dette. I «læreboken» om gudstjenesten
står det: - Den gamle liturgiske tradisjonen
med at gudstjenestedeltakerne utveksler
fredshilsen, er de siste tiårene blitt mer og

mer vanlig i mange kirker i verden. Slik kan
en få uttrykke fellesskap i menigheten og vilje
til å leve i fred og forsoning med hverandre.
Formuleringen «La oss hilse hverandre med
et tegn på fred» er valgt for at ikke noen skal
kjenne det som en tvang å måtte si «Guds
fred» til den som står ved siden av. Det kan
gjøres med andre ord eller uten at en sier noe i
det hele tatt – bare med et enkelt håndtrykk.
Noen kan kan synes at også et håndtrykk i liturgisk sammenheng er fremmed og problematisk. Slike hensyn må menighetsrådet ta
stilling til når de skal ta beslutning—«.
Og nå har menighetsrådet bestemt seg: Vi
holder på håndtrykket. Med 6 mot 5 stemmer! Men det betyr at vi går for det. Og ingen
skal kjenne seg presset til noe som helst.
Mange opplever jo også dette som en fin og
meningsfull skikk. Det handler om å gi et
tegn på fred og forsoning, ikke om å være sosial eller at en kjenner hverandre så godt. Gud
møter oss med fred i Jesus Kristus, og vi inviteres til å se hverandre og gi hverandre håndtrykk før vi går fram til nattverden. ●

Bobla fortsetter å imponere!
Konfirmant til høsten?
Ønsker du å bli konfirmant i Birkeland til høsten?
Vi sender brev med info om påmelding for alle som er født i 1999 og står
oppført i vårt medlemsregister. Hvis
du ikke hører fra oss innen 14.06.,
vennligst kontakt kateket Ingunn:
ingunn.myklebust@
bergen.kirken.no - tlf. 55 36 22 87
Hjertelig velkommen som
ny konfirmant! ●
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I år leverte Bobla sin kanskje beste konsert noensinne. Lyd, lys, dans og
drama var finpusset og ten sing koret framstod som en velfungerende
gjeng som virkelig hadde jobbet for å sette sammen et bra program.
TEKST OG FOTO: HILDE WOLTER.

Var du så uheldig at du ikke fikk den med
deg? Da får du muligheten til å høre noen av
låtene den 16. juni. Da skal nemlig Bobla ha
konsert sammen med Exstasis fra Skjold menighet.

De to korene fra nabomeninghetene har inngått et samarbeid og det vil bli litt fra hvert
kor, men også felles nummer der korene
synger sammen.
Konserten finner sted i Skjold kirke
søndag 16. juni kl. 19.Vel møtt!! ●
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Liker du å glede
en annen?
Da er besøkstjenesten noe for deg!
Siden våren 2011 har menighetene i Fana samarbeidet om å styrke besøkstjenesten i de lokale menighetene. Vi har ønsket å gå sammen om de større
løftene, og har bl.a. holdt tre forskjellige seminarer
for besøksvenner og andre frivillige – til inspirasjon og påfyll. Ellers har vi sammen etablert kontakt med det offentlige, slik at de skal vite om dette
tilbudet som de fleste menighetene i Fana har.
Sammen kan vi gjøre lokalsamfunnet vårt bedre å
leve i!

Besøksvenn?I Birkeland menighet ønsker vi
flere besøksvenner. Hva med deg? Som besøker får
du en fast person du besøker jevnlig etter avtale, og
det kan innebære å gå tur, bare prate sammen, følge
til lege, gudstjeneste eller liknende. Det vanlige er
1-2 timer i uken eller annenhver uke.
Påfyll. Vi tilbyr oppfølging av diakon/besøksleder, kursing ved Haraldsplass Diakonale Sykehus,
inspirasjonskvelder, faglig påfyll og treffpunkt med
andre besøkere. Liker du å glede en annen? Da kan
dette være en tjeneste for deg!
- I den nye gudstjenesteliturgien har menighetsrådet bestemt seg, skriver sokneprest Ivar Braut i sin kommentar til reformgjennomføringen. FOTO:FRODE HØYTE

Besøksleder – noe for deg? Vi er også på jakt
etter en person som sammen med diakonen kan
være med på å videreutvikle besøkstjenesten. Liker
du å se de store linjene? Er du god til å administrere? Har du hjerte for besøkstjenesten? Da er det
flott om du tar kontakt med diakon Linda Bårdsen.
Vi kan ikke tilby lønn, men du vil få veiledning og
oppfølging av diakonen, mulighet for kurs, og påfyll gjennom samarbeidsfora ved Haraldsplass og
med de andre menighetene i Fana.
Spørsmål? Kontakt diakon Linda Bårdsen for en
uforpliktende samtale. Tlf. kontor: 55 36 22 85
E-post: linda.bardsen@bergen.kirken.no
Besøksadresse: Birkeland menighetskontor,
Hardangervn 5b, 5224 Nesttun.
Postadresse: Postboks 152, Nesttun, 5852 Bergen
For Birkeland diakoniutvalg;
Linda Bårdsen (diakon)
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FULLDISTRIBUSJON

Offentlig informasjon fra
Birkeland menighet
Postboks 152
Nesttun, 5852 Bergen

B

Menighetskalender
begravelser
Henrik Onarheim Nesse
Andreas Østensen
Noah Marås Hesvik
Martine Hornæs
Sarah Rakvåg Langøen
Mia Mjaatvedt Nesslin
Malene Bahus Olde
Roy Kevin Andersen Takvam
Isac Andrè Rezvani
Daniel Espeland
Mathias Huitfeldt-Grosböl
Leon Leander Haugland
Hagelstrøm
Hedda Fløysvik Eriksen
Alice Bjørnestad Lystrup
Selma Nygård
Cecilie Ambrosia Lepsøe
Pernille Alvær Lie
Hilda Malene Berntsen
Kvinnsland
Fabian Berge Birkeland
Elise Iren Hovlandsdal
Ellingsen
William Ellingjord Gjerstad
Louise Moldestad
Benjamin Langhelle Thorset
Nahla Rindal Onarheim
Ailo Flaglien
Jenny Sofie Risnes Bjordal
Erik Nicolai Berstad Holme
Matheo Skår
Jonas Frugård Skorpen
David Fyhn-Dyrkolbotn
Celina Marie Rødbotten
Hanna Ekeli Midtun
Isak Strandenes Vangsnes
Egil Eugen Hopland Eknes
Celene Wiggen
Victor Finne
Adrian Wegner Kjelsrud
Ylva Egonsdatter Bang
Magdeli Holme-Belden
Jenny Bolstad
Luna Matilde Brevik
Thea Midtun Bargård
Fredrik Søilen Bjørnstad

Hege Strøm Krokeide og
Johannes Gullbrå
Tove Helen Johansen og
Jan-Roger Iversen

Karen Torunn Birkestrand
Larsen
Annie Therese Ryen
Thorleif Tellefsen
Konrad Thunes
Roald Ferdinand Villanger
Larsen
Klara Saue
Solveig Marie Onarheim
Jahn Viggo Solheim
Marta Husebø
Olav Arne Fanebust
Sinikka Marjatta Larsen
Fridhjof Alfred Jellestad
Lizsy Sofie Sandal
Marit Johanne Wiers
Ellinor Bønes
Ørnulf Høyte
Kirsten Brynjulfsen
Thorlaug Hille Johannessen
Anna Konstanse Storetvedt
Harald Mathisen
Claus Søfren Rumohr
Lindstrøm
Mary Ellingsen
Widar Loftaas

nattverd ved Kjersti G. Norheim.
Takkoffer til Norges KFUK/M.
Mark 3,13-19

fer til diakonien i menigheten.
Rut 1,7-11.16-19a (Prekentekst)
Joh 15,9-12

Søndag 7. juli
11.00: Vi viser til gudstjeneste i
Skjold kirke

Søndag 8. september
11.00: Gudstjeneste med dåp og
nattverd ved Kjersti G. Norheim
og Rune Joar Kysnes. Trosopplæring for 6-åringer. Søndagsskole. Takkoffer til Kristent
Innvandrerarbeid KIA. Matt
11,16-19

Søndag 14. juli
11.00: Gudstjeneste med dåp
og nattverd ved seniorprest
Rune Joar Kysnes. Takkoffer til
misjonsprosjektet i Estland.
Mark 12,28-34

Gudstjenester i Sædalen
Søndag 21. juli
11.00: Vi viser til gudstjeneste i
Skjold kirke. Rune Joar Kysnes.
Søndag 28. juli
11.00: Gudstjeneste med dåp og
nattverd ved sokneprest Ivar
Braut. Takkoffer til menigheten.
Mark 11,25-26
Olsok mandag 29. juli
18.00: Olsokmesse i Fana
kyrkje. Se side 11.
Søndag 4. august
11.00: Vi viser til gudstjeneste i
Skjold kirke.

Søndag 9. juni
11.00: Gudstjeneste med dåp
og nattverd. Ved kapellan Kjersti Gautestad Norheim. Takkoffer til IKO Kirkelig Pedagogisk
Senter. Mark 10,13-16
Søndag 16. juni
11.00: Familiegudstjeneste
med dåp og nattverd. Prest
Leidulf Øy. Soul Children er
med. Takkoffer til menigheten.
Dette blir en markering av
semesteravslutning med sommerfest/hattefest og kirkekaffe
på kirketunet etter gudstjenesten. Salme 22,8-12 (Prekentekst) Matt 9,35-38
Søndag 23. juni
11.00: Vi viser til gudstjeneste i
Skjold kirke.
Søndag 30. juni Aposteldagen
11.00: Gudstjeneste med dåp og

Søndag 11. august
11.00: Gudstjeneste med dåp og
nattverd ved Kjersti G. Norheim.
Takkoffer til Normisjon utland.
Joh 4,27-30.39-43
Søndag 18. august
11.00: Gudstjeneste med dåp og
nattverd ved Ivar Braut. Takkoffer til Bjørgvin krets av KFUK/Mspeiderne. Joh 15,13-17
Søndag 25. august
Vingårdssøndagen
11.00: Gudstjeneste med nattverd ved Rune Joar Kysnes. Utvidet forbønnsliturgi. Takkoffer
til Misjonshøgskolen. Matt
19,27-30
13.00: Dåpsgudstjeneste.
Søndag 1. september
11.00: Gudstjeneste med nattverd ved Ivar Braut. Søndagsskole. Kantoriet er med. Takkof-

Menighetsarbeidet i Sædalen
har gudstjenester på Sædalen
skole. Siste gudstjeneste før
sommeren var 2.juni, og neste
gudstjeneste og alt annet menighetsarbeid starter opp igjen
mot slutten av august.
Første gudstjeneste blir da søndag 1. september kl.11 på Sædalen skole. Familiegudstjeneste med prest Leidulf Øy. Skolestartmarkering.

Kirkeskyss til høsten
Vi ønsker å fortsette med ordningen med kirkeskyss en del
søndager til høsten.
Det er flott å kunne legge til rette
slik at vi alle får feire gudstjeneste i lag og være en del av menighetens fellesskap. Det er veldig
fint at du benytter deg av denne
muligheten!
Kan du tenke deg å være sjåfør 12 ganger i høst? Da kontakter du
diakon Linda Bårdsen, 55 36 22
85 / linda.bardsen@bergen.kirken.no
I høstens første menighetsblad
og på nettsidene (aug./sept.)
finner du oversikt over høstens
tilbud om kirkeskyss. Velkommen til kirke!
På vegne av diakoniutvalget;
Linda Bårdsen (diakon)

Birkeland menighet er nå på facebook! Vi håper mange «liker» oss. De vil nemlig
få varsel om nyheter som legges ut her og få tilgang til bilder og små snutter om
det som skjer her hos oss. Besøk også www.bergen.kirken.no/birkeland
Her ﬁnner dere alle gudstjenester og oversikt over aktiviteter.

