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«Kongevisitas» i Fana kirke

Hvem-hva-hvor side 13 Menighetskalender side 16 

I anledning kirkens 125-årsjubileum var det åpent hus og Baluba 
i Birkeland menighetshus 20. september. Blant dem som koste seg
var Sara, som ble malt om til tigerjente for en femmer. Side 4

Flere sprell
Det blir flere sprell fra Birke-
land-organist Amund Dah-
len (bildet) og hans med-
spillere utover høsten. 

Side 14

Max rettferd?
Kirkens egen organisasjon,
Grønne menigheter, ivrer for
at menighetene skal innføre
rettferdig kaffe, med Max
Havalaar-symbol. Men hvor-
dan følger de opp? Side 5

Sykkeldilla!
Elisabeth Skarstein Waaler
fra Bønes og Hans Jørgen
Morvik fra Søreide har beg-
ge sykkeldilla. Men trening-
en gir dem mer enn fysisk
styrke. Side 8-9

Kongen og det offisielle Norge kom og Fana-folk
i alle aldre valfartet til kirken. Den gamle
pilegrimskirken feiret 850 år med gudstjeneste,
bruåpning og folkefest i friluftsamfiet. Side 6-7

TTiiggeerrjjeenntteenn!!

FO
TO

: D
AG

 K
VA

RS
TE

IN
FO

TO
: E

LI
 H

EG
GD

AL

birkeland 4.qxp  12.10.03  15:36  Page 1



2 oktober 2003                

Den siste september-
søndagen i år bar navnet
«bekymringsløshetens
søndag». Jeg er blant dem
som er takknemlige for at
vår kirke har en søndag som
heter nettopp det. Til tider
skulle jeg til og meg ønske
at hver eneste søndag kunne
hete det samme.

Vi trenger bekymringsløse dager. For
bekymringene våre, de kan være
tunge å bære. Vi trenger dager da vi
minner hverandre om  Jesu ord: 

«Kom til meg, alle dere som strever og
bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere
hvile.»

Vi vet at Gud vil gi oss alt som er
godt. Og vi vet at Jesus sa: «Vær ikke
bekymret». Men hva gjør vi? Vi be-
kymrer oss. Det er jo tusen ting som
kan gå galt her i livet. Hvordan skal
det gå med barna mine? Vil jeg holde
meg frisk? Får jeg beholde jobben?
Hvordan vil det gå med meg når jeg
blir eldre? Bekymringer er vi rett og
slett gode på! Derfor kan vi ha godt av
å høre om noen som klarer å leve uten
å bekymre seg stort. En av de beste jeg
vet om er Klatremus Lillemann i Hak-
kebakkeskogen.

En lørdag er han på besøk hjemme
hos Morten Skogmus. Det går mot

høst og vinter – akkurat som her hos
oss. Og de snakker om mat og nøtter,
og slikt de trenger for å klare seg gjen-
nom vinteren. 

«Har du mye nøtter i kjelleren din
du da?» spør Klatremus.

«Jeg har noe, men ikke nok», sier
Morten. 

«Ikke jeg heller,» sier Klatremus.
«Hvor mye har du da?» spør Morten

Skogmus. 
«Ingenting», svarer Klatremus. «Det

er så rart med deg, Klatremus», sier
Morten Skogmus, «du gjør aldri noe
arbeid slik som vi andre. Du plukker
ikke nøtter og kongler – du tenker al-
dri på dagen i morgen, og allikevel er
du glad bestandig.» 

«Jeg spiller og synger, jeg», svarer
Klatremus. 

«Man kan ikke leve av det», sier
Morten Skogmus. 

«Man kan ikke dø av det heller», sier
Klatremus.

Så forskjellig går det an å se på den

saken. Klatremus har ikke mange be-
kymringer her i verden. Mens Mor-
ten, og mange med ham, sier: «Jeg har
noe – men ikke nok». 

Bare du vet hva du bekymrer deg for.
Og bare du vet hvor tunge dine be-
kymringer er å bære. Men Jesus sier til
oss: «Kom til meg, alle dere som stre-
ver og bærer tunge byrder, så vil jeg gi
dere hvile». For er det noe Jesus ønsker
å hjelpe deg med, så er det å bære.
Både deg og dine bekymringer. 

«Man kan ikke leve av det», vil nok
enkelte innvende. Og de har rett. Man
kan ikke leve av det. Men man kan
leve lettere av det. Og man kan i hvert
fall ikke dø av det! ●

Vil du lese mer om
dette? Se evangeliet
etter Matteus, kap. 6,
25-34.
God høst! 

Kapellan Eiel Holten

«Så vær ikke bekymret
for morgendagen …»  

Nytt
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Fra høsttakkefesten i Birkeland kirke. PS: Bananene er fra Max Havelaar! FOTO: ELI HEGGDAL
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Da skal du ta med deg venner, familie
og naboer til Birkeland menighetshus.
Tefesten er en god, gammeldags basar,
med åresalg, kakelotteri, blomsterlot-
teri og trekning av loddbøker. Dette er
en sosial og hyggelig kveld, der du kan
treffe nye og gamle venner, nyte vakker
sang av barnekor, innta deilige kaker
med kaffe (og te!) m.m. 

Inntektene fra denne basaren har i
mange år vært viktige for driften av
menighetshuset vårt, og derfor også
for alle de aktivitetene som har tilhold
der!

■ I ukene før Tefesten vil det komme
rundt selgere med loddbøker. Ta vel i
mot de!
■ Om noen ønsker å gi gevinster kan
disse leveres på menighetskontoret. 

Alle er hjertelig velkommen – og 
ta gjerne med deg noen!  ●

Jubileumsgudstje-
neste 19. oktober
Vi har gleden av å invitere til gudstjenes-
te i Birkeland kirke kl. 11.00 og til kirke-
kaffe på menighetshuset. Det er sendt
innbydelse til tidligere ledere av menig-
hetsrådet og til alle tidligere ansatte som
vi har funnet fram til. Vi vet at mange av
dem kommer, så dette vil bli en mulighet
til å treffe gamle kjente. Både gudstje-
nesten og kirkekaffen er åpen for alle.
Prost Per Barsnes vil holde preken og
begge prestene i Birkeland vil delta. Det
vil bli vakker musikk ledet av kantor
Amund Dahlen. 
Om kvelden setter vi den endelige finalen
for jubileet med «Orgelsprell» og salme-
kveld i Birkeland kirke kl. 19.00. ●

Ingen kan gjøre alt,
alle kan gjøre litt!
Vil du være det lille tannhjulet som får
maskineriet til å snurre og gå? Det er mye
vil gjerne vil gjøre for å gjøre kirken og
menigheten til et enda hyggeligere sted.
Med litt dugnadsinnsats vil mange små
oppgaver bli ivaretatt uten at enkelte sli-
ter seg ut. Vi søker derfor: 

■ Kirkeverter som «døråpnere» til 
gudstjenestene, gi en hjelpende 
hånd og ønske velkommen. 

■ Praktiske mennesker som kan lage 
en enkel kaffe på kirkebakken etter 
gudstjenesten. 

■ Noen som kan være med å telle opp 
kollekten. 

■ Skribenter til menighetsbladet, 
enten det er fast eller sporadisk.

■ Plakatklistrere som kan henge opp 
konsertplakater og lignende i 
nærområdet. 

Du velger selv hvor mye du kan gjøre, men
vi vil gjerne lage en avtale og notere ned
navn. Ta gjerne kontakt med oss på tele-
fon 55 36 22 80 eller send en e-post til:
eli.heggdal@bkf.no  ●

Synes du høsten 
er mørk og trist?
Velkommen til tefest fredag 14. november kl. 18.00!

Kyrkjedikt
I kyrkja det klang’

i orgel song og sang
Vi ler og ler

og vil bare ha mer
I kyrkja vi går
på høgtida  vår
Til jul til påske
til jul til påske

Skrevet av en elev ved Riple
skole. Utstillingen fra Riple 

skole og Sandalsbotn barnehage
vil stå i kirken til og med 
jubileumsgudstjenesten 

19. oktober. Ta dere gjerne 
litt tid til å se bildene etter 
gudstjenestene de neste 

søndagene.
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4 oktober 2003                

20. september var det duket
for en åpen dag i menighets-
huset i Øvsttunveien. Her var
huset fylt av store og små
som ville se nærmere på det
som skjer i menigheten.

TEKST OG FOTO: ELI HEGGDAL

Det er ikke få som bidrar til at Birke-
land er et sted med mye aktivitet. Vi er
stolte og glade over alle som kom og
deltok i den store balubadagen. 

Det ble en hyggelig dag, med mye
god prat, kaffe og kaker og morsomme
innslag. Med inntekter fra kaféen, salg
av brukte barneleker og noe kollekt
kom det inn 8000 kroner til menighe-
ten. Dette er penger som kommer
svært godt med i det videre arbeidet.  Vi
takker alle for innsatsen og håper å kun-
ne invitere til åpen dag også  neste år. ●

Det ble Baluba!

LEKTE: KRIK, Kristen idrettkontakt, arrangerte
leker for barna. 

BLÅSTE INN 
PENGER:
Håvard spilte 
althorn (over) og
innkasserte kr
123,50 til inntekt
for menigheten. 

SPEIDERPÅFUNN:
Ute hadde Øvsttun
1. NSF satt opp
lavo, tent bål og 
laget pinnebrød. I
peisestuen kunne 
vi se bilder fra 
Birkeland 1. KFUKs
turer. 

KURRONG OPEN: Fredagsklubben arrangerte
kurrongturnering i det fri.  

FLASKEORKESTER: Birkeland flaskeorkester spilte
blant annet «Kanskje kommer Kongen». Orkesteret
tar gjerne oppdrag til inntekt for menigheten.

BØTTEVIS: St. Georgs Gilde troppet opp med bøt-
tevis vaffelrøre til kafeen. Menighetsrådets leder,
Lars Haarr hadde også sin økt i kaffesalget. 

Nytt
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Nylig hadde organisasjonen
Grønne menigheter en
landsomfattende aksjon for å
relansere Max Havelaar-
merket, symbolet som viser
at vi gjør en rettferdig
handel. Logoen er blitt ny og
samtidig felles over hele
verden. Men hvordan står det
til med rettferdige innkjøp i
menighetene i Fana?

AV DAG KVARSTEIN (TEKST)

Vi tok en ringerunde til menighets-
kontorene i
Fana prosti.
Intensjone-
ne var gode,
men ikke

alle steder hadde engasjementet ført
til rettferdig kaffe i koppen. 

Søreide: - Nei, det har vi ikke innført,
dessverre. Men det er vel på tide å
gjøre det. (Hans Jørgen Morvik, sok-
neprest). 

Skjold: - For tiden har vi ikke rettfer-
dig kaffe hos oss, men vi har hatt det
før. Vi har faktisk vedtatt at vi skal ha
det. (Bjørn Moe, kapellan). 

Birkeland: - Vi har hatt det sporadisk,
men stort sett har vi vanlig kaffe her.
Men jeg tror vi er i ferd med å bli mer
bevisste på dette området. (Eli Hegg-
dal, daglig leder). 

Slettebakken: - Ja, vi har kjøpt rett-
ferdig kaffe i flere år her hos oss. Det
skyldes blant annet miløbevisste folk
i menigheten som har stått på. Vi kjø-
per den på «Pura». (Inger Helene Jæ-
ger, daglig leder). 

Storetveit: - Vi har hatt det lenge,
men for tiden har vi vanlig kaffe. Det
skyldes at vi fikk et større parti i gave.
Men som «Grønn menighet» burde vi
jo hatt rettferdig kaffe. (Therese N.
Mokkelbost, daglig leder). 

Bønes: - Jeg tror ikke vi bruker slik
kaffe. Jeg kan i alle fall ikke huske at vi
har hatt det oppe i menighetsrådet.

(Hans Jakob Berg, nestleder i menig-
hetsrådet). 
Fana: - Ja, vi har rettferdig kaffe her
oss, kjøpt på «Pura» i større partier.

Dessuten fikk vi nylig 50 kilo Max Ha-
velaar-kaffe fra Hermann Friele i for-
bindelse med vårt jubileum! (Inger
Dahl, daglig leder). 

15 øre mer pr. kopp!
Mange lar være å kjøpe rettferdig
kaffe med Max Havelaar-logo fordi
den er litt dyrere enn vanlig kaffe. En
pose Friele Max Havelaar-kaffe kos-
te gjerne 18 kroner, fire kroner mer
enn den vanlige. En kopp rettferdig
kaffe koster dermed rundt 60 øre pr.
kopp, 15 øre mer enn vanlig kaffe.
Skremmende?

Årsaken til prisforskjellen er at kaf-
febøndene i Brasil og Tanzania tjener
mer penger på kaffeen som er produ-
ser gjennom Max Havalaar-ordning-
en.

Form for givertjeneste
Eva-Cecilie Øyen var med på å gjøre
Storetveit menighet til «grønn me-
nighet» for noen år siden. Blant annet
innførte de da «rettferdig kaffe». I fri-
tiden aksjonerer hun fortsatt for mil-
jø og rettferd. 

- De aller fleste er interesserte og vil
gjerne høre mer om rettferdig han-
del. Men det betyr jo ikke alltid at det
skjer noe. For min egen del ser jeg på
det å kjøpe rettferdige produkter som
en form for givertjeneste, siden det
ofte koster litt mer enn de vanlige va-
rene.

- I stedet for å tenke at der «tapte jeg
fire kroner», tenker jeg at «der gav jeg
fire kroner for større rettferd i ver-
den», sier hun. ●

Ikke Max rettferdig hos alle

Miljøforkjemperen Eva-Cecilie Øyen informerte
om Grønne menigheter og rettferdig handel i
Birkeland menighetshus nylig. FOTO: ELI HEGGDAL 

Max Havelaar sitt merke garanterer at
småprodusenter og plantasjearbeidere i
utviklingsland får gode handelsbetingel-
ser og tryggere sosiale vilkår. Gjennom
ordningen får bøndene direkte tilgang til
vestlige markeder. Dette gir mulighet til
vekst og utvikling - til beste for mennes-
ker og miljø.

Garantimerket finnes på kaffe, te, ba-
naner og appelsinjuice i norske butikker.
Framover vil ris, kakao, sjokolade, suk-
ker, honning, mango lanseres.

Max Havelaar er navnet på en roman-

person i en selvbio-
grafisk roman skrevet
av en nederlandsk for-
fatter ved navn Edu-
ard Douwes Dekker. 

Han levde fra 1820
til 1887. Dekker var

flere ganger i Indonesia som embets-
mann. Under sine opphold ble han så
opprørt over måten lokalbefolkningen
ble behandlet på, at han kom med en
rekke kontroversielle forslag til forbe-
dringer. ●

Max Havelaar – garanti for rettferdig handel

felles 4_felles 4.qxp  22.09.14  14:06  Side 5



6

AV DAG KVARSTEIN (TEKST OG FOTO)

Ikke nok med at kirkens høyeste jor-
diske sjef, kong Harald var der, men
hele det offisielle Norge og Bergens
egne notabiliteter møtte frem i sin fi-
neste puss. I tillegg kom en hærskare
av barn og vanlige fanabuer da Fana
kirkes 850-årsjubileum ble feiret
med festgudstjeneste og kulturelle
begivenheter.

Mange fremmøtte
Så mange møtte opp, at det på langt
nær var plass til alle inne i kirken.
Utenfor benket det seg et hundretalls
mennesker som fulgte høytidelighe-
ten via høyttalere i det forhåndsbe-
stilte fine været.

Det ble en gudstjeneste preget av
høystemt verdighet, rammet inn av
Jostein Stalheims flotte bestillings-
verk fremført av organist Jostein Aar-
vik, Fana kirkekor og Fana musikklag. 

- Vi er alle ferdamenn
Da Fana kirke ble bygget, var den sen-
tral for utbredelsen av kristendom-
men i Norge, og det valfartet folk til
kirken fra hele landet, ja til og med fra
utlandet. Og selveste pave Gregor
den IX brevvekslet med soknepres-
ten i Fanakirka på 1200-tallet for å
forsikre seg om at alt var på stell.
Prost Per Barsnes dro også linjer bak-
over og sa at jubiléet og Fana kirke
ikke bare er lokal begivenhet, det har
også nasjonale og globale perspekti-
ver. 

- Historien lærer oss at vi alle er fer-
damenn og ferdakvinner, vi er alle
under vegs. Men er vi også pilegri-
mer, spurte prosten i sin åpningshil-
sen. 

Å ta imot gaven
Biskop Ole D. Hagesæter talte om de

ti spedalske som ble helbredet av Je-
sus, en tekst som for 800 år siden ville
vært langt nærmere folks virkelighet
enn i dag. På den tiden var den frykte-

lige sykdommen en realitet blant
folk, og troen på mirakler var også
langt sterkere. 

Nettopp Fana kirke og sølvkorset på

Kongen og andre 

Vi må 50 år tilbake i tid, da kong Haakon besøkte kirken i anledning 800-årsjubiléet, for å finne
maken til oppmøte i Fana kirke. «Alle» var der da kirken fikk besøk av Haakons sønnesønn
under jubileumsfeiringen søndag 21. september. Ferdamenn og ferdakvinner strømmet til den
lille «middelalderkatedralen», nesten som pilegrimene gjorde for 800 år siden.

GELEDD. Barna stod på geledd og strakte hals for å få øye på kongen, som kom sammen med menighetsrådleder Svein
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alteret var et valfartssted folk besøkte
for å bli helbredet. 

- Bare en av de ti som ble helbredet
takket Jesus. Slik kan det også være i

dag. Mange tar gjerne imot Guds ga-
ver. Om det bare hadde vært slik at de
også tok imot giveren, sa biskopen.

1000 års garanti
Under et diskret politioppbud, og
med sine adjutanter innen armleng-
des avstand, spaserte deretter kon-
gen ned for å delta i folkefesten i Fana
kulturpark. Her åpnet kongen den
såkalte kongebrua over Fanaelva, en
bru entrepenørfirmaet leverte med
tusen års garanti. Lokale lag og fore-
ninger hadde stelt i stand kirkekaffe,
og kongen fikk oppleve frisk sang av
tensing-korene i Fana i det nye fri-
luftsamfiet. 

Regjering og lekfolk
Ved siden av kommunale topper som
ordfører, byrådsleder, bydelsdirek-
tør, bydelsstyreleder, var regjeringen
representert ved minister Laila Dåv-
øy. Fylkesmannen var der selvsagt

også, ved siden av politimesteren og
fungerende kirkeverge, for å nevne
noen. Men det var lokale ildsjeler
som fikk æren av vise kongen vei til
kirken, representert ved leder i sok-
nerådet, Svein Berg, og leder i hoved-
komitéen, Harald Jonassen. 

- Blankpusse kirkens indre liv
Kongen selv virket opplagt og impo-
nert over festgudstjenesten og den
vakre kulturparken. I sin tale ved åp-
ningen av kongebrua bandt han his-
torien og samtiden sammen, og han
var opptatt av at kirken ikke bare
handler om kultur og historie, men
også dreier seg om en indre pile-
grimsreise.

- Fana kirkes historie er en fortel-
ling om fattige folks vilje til å skape
seg et hellig rom. Jubiléet er en anled-
ning for dagens mennesker til å
blankpusse kirkens indre liv, og ikke
bare historien, sa kongen. ●

ferdamenn

 Berg (t.v) og leder i jubileumskomiteen, Harald Jonassen.

GRATULASJON.
Over: Kongen gratu-
lerer biskop Ole D. 
Hagesæther etter
festgudstjenesten. 
Til høyre prost Per
Barsnes og leder 
i jubileumskomiteen,
Harald Jonassen,
i mørk dress.

ÅPNET. Åpning av
brua som binder 
sammen kulturpar-
ken med det nye fri-
luftsamfiet. Kongen
er flankert av prost
Per Barsnes og entre-
prenør Bjarne 
Instanes.

ÆRE. Arne B. Andersen fikk æren av å bære prose-
sjonskorset, mens Amalie Haugstad brakte bibelen
inn i kirken. Bak fulgte presteskapet.
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AV DAG A. KVARSTEIN (TEKST OG FOTO)

Selv om den sportslige «karrie-
rekurven» deres er temmelig
ulik, er de i dag på omtrent
samme nivå i sin sykkel-sy-
klus. De er begge milslukere av
rang, med tre sportslige høy-
depunkt i året: Sykkelrittet
Bergen-Voss, Skjærgårdsrittet
(Bergen-Øygarden) og Trond-
heim-Oslo. De tilbakelegger
5000-10 000 kilometer på syk-
kelsetet årlig, og de hevder
begge at de har stort utbytte av

det, både fysisk og psykisk. 
Både Elisabeth og Hans Jørgen er fa-

miliefolk, de har ansvarsfulle jobber og
de er aktive i menighetsarbeid. Han er
sokneprest i Søreide, hun er fysiotera-
peut og deltar i menighetsarbeid i Ber-
gen sentrum, der hennes mann Gud-
mund er prest. 

- Hva betyr syklingen for dere. Er det
bare trening?

Elisabeth: - Nei, for meg er drivkraften
å bevise for meg selv at jeg er i stand til å
sette meg litt ekstreme mål, og nå dem.
Når jeg mestrer store fysiske utfordring-
er, blir jeg bedre i stand også til å tåle
mer også på det psykiske plan. Jeg be-
gynte å trene i en periode da jeg hadde
det tungt på jobb og følte meg utbrent.
Treningen og mestringen gav meg nytt

overskudd, forteller Elisabeth.
Hans Jørgen: - Da jeg begynte som

sokneprest her i Søreide, fant jeg ut at
det var viktig å holde trimmingen ved
like. For meg er den fysiske utfordring-
en og monotonien i det å tilbakelegge
mil etter mil på landeveien, godt for den
mentale helsen. Det blir en form for me-
ditasjon. På sykkelsetet får jeg sortert
tankene, og ikke sjelden har jeg klar
søndagsprekenen etter et par timers
tråkking, forteller Morvik. 

Trondheim- Oslo
Mens vi andre gjerne begrenser våre
sykkeleskapader til en rask trilletur til
butikken, sitter Elisabeth og Hans Jør-
gen frivillig bortimot et helt døgn på
sykkelsetet. Vi skal ikke påstå at den årli-

Sykkelentusias

Elisabeth Skarstein Waaler
kjøpte sin første racer sykkel 

for to år siden, og i år ble
hun fjerde beste kvinne i

Den store styrke prøven
mellom Trondheim og Oslo.
Hans Jørgen Morvik kjøpte

sin første racersykkel i 
13-årsalderen, men gikk på
trynet i sitt andre sykkelritt

og ødela tohjulingen. 
Han hadde ikke råd til ny

sykkel, og dermed var
sykkel karrieren over. 

Foreløpig. 
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Velkommen til

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no

ge styrke-

prøven mellom trøndernes hovedstad og
en større provinsby på Østlandet, bare er
en lek for dem. Til det er anstrengelsene
for tøffe og adrenalinnivået for høyt. Men
Hans Jørgen hevder at det fysisk sett ikke
er noe problem. 

- Å ikke gi opp er det viktigste. Det gjel-
der å stå på , å mobilisere psykisk styrke til
å fortsette selv om det gjør vondt og reg-
net pisker.

Elisabeth forteller at stemningen i laget
skiftet underveis. 

- Fra begynnelsen var det mye humør og
overskudd i gruppen, etter hvert gikk det
over til kjefting og til slutt er det helt taust,
sier hun og ler.

I årets ritt var Hans Jørgen leder for en
gruppe syklister fra Bergen Cykleklubb
som kjørte etter et skjema på 19 timer. Til

tross for to velt og tre punkteringer i grup-
pen, rullet de gjennom 54 mil med trøn-
derske fjellstrøk og dype østlandske sko-
ger på 19 timer og et kvarter, en gjennom-
snittsfart på nesten 30 km/t. 

- Det ble det noen flere pauser enn plan-
lagt. Når vi sykler sammen, må man ta
hensyn til gruppen. Individuelle ambi-
sjoner må vike for gruppens beste, sier
han.

Elisabeth derimot, klarte seg med de
planlagte fire femminutter lange pause-
ne. Hun syklet i gruppe med to kvinner og
30 menn, og kom inn på utrolige 17 timer
og ett minutt. Ett minutt bak skjema! 

- Jeg var nær ved å gi opp halvveis på
grunn av kvalme, men det kom seg. Det
hjelper veldig å kjøre i en stor gruppe. Vi
gir hverandre oppmuntrende tilrop og
skifter på å dra. 

Dårlige sykkelstier
Bergen er ikke noe ideelt sted for syklister.
Hans Jørgen har likevel ikke problemer
med å finne fine sykkelruter. 

Bare man unngår de såkalte sykkelstie-
ne. 

- De få sykkelstiene som finnes, er dårlig
planlagt og elendig vedlikeholdt. Og i
praksis er det sjelden tilrådelig å bruke
gang- og sykkelstier når du farer av gårde i
40 km/t!

Elisabeth som ellers er en behersket og
rolig kvinne, blir også ivrig.
- Helt enig. De farligste situasjonene jeg
har vært oppi har skjedd når jeg har syklet
på sykkelsti eller på fortau. Derfor holder
jeg meg stort sett i veibanen. Men dess-
verre hender det litt for ofte at bussjåfører
prøver å oppdra meg, ved å forsøke å
presse meg ut av veien, sier trebarnsmo-
ren engasjert. ●

stene

Hans Jørgen 
Morvik
Alder: 46 år
Yrke: Sokneprest i Søreide
Bosted: Søreide
Trener: Sykler 6-10 mil, 2-3
ganger i uka. Rundt Ulriken
eller rundt Gullfjellet.
Sykkel: Har tre sykler: OLMO
Olympic, DBS Professionale
TREK OCLV, pris hemmelig.
Rekord Trondheim-Oslo:
19 timer, 15 minutter.
Det beste ved å sykle:
- Syklingen gir avpenning og
«positiv monononi».

Elisabeth Skarstein 
Waaler
Alder: 39 år
Yrke: Fysioterapeut
Bosted: Bønes
Trener: 25 km til jobben hver
dag, hele året. Treningsstu-
dio tre ganger i uka. Langtu-
rer innimellom. Litt jogging. 
Sykkel: DBS La Migliore,
kjøpt brukt til 5000 kroner.
Rekord Trondheim-Oslo: 17
timer og ett minutt.
Det beste ved å sykle:
-Å sprenge fysiske grenser gir
psykisk styrke. Naturopple-
velser. 

LANGTUR: 
Elisabeth Skar-
stein Waaler og
Hans Jørgen
Morvik tilbake-
legger hvert år
mellom fem og
ti tusen kilo-
meter på 
sykkelsetet.
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Nina Solberg Nygaards primære
oppgave som bydels direktør i
Fana har vært å sette politiker-
vedtak ut i livet. Nå blir hennes
viktigste oppgave å redde med -
menneskers liv. Snart er hun på
plass i Botswana i det sørlige
Afrika som koordinator for
Kirkens Nødhjelp. 

AV DAG A. KVARSTEIN (TEKST OG FOTO)

Da hun sa ja til jobben hadde
hun ikke vært i Afrika, men si-
den har det blitt et besøk i Mala-
wi. Men som styremedlem i Kir-
kens Nødhjelp (KN) gjennom
mange år, har hun god kjenn-
skap til verdens fattigdomspro-
blemer og den urettferdige for-
delingen av livsvilkår for klo-
dens innbyggere. Hun har også
besøkt flere av KNs samar-
beidsland i Syd-Amerika og
Midtøsten. Et tur til Afghanis-
tan har det også blitt. 

Fra eneromsreform til sult
Mens hun her hjemme har
drevet med eneromsreform og
konkurranseutsetting, er vir-
keligheten i det sørlige Afrika
blant annet å takle sultkatas-
trofer og AIDS-tragedien.

- Hvordan blir overgangen
fra å være papirflytter og
sjefsbyråkrat til å stelle med
menneskeskjebner?

- Den blir nok stor. Men jeg
ser det ikke slik at den jobben
jeg har gjort her i Fana, bare
handler om papirflytting. Jeg
føler også at jeg har bidratt til å
skape noe godt for befolkning-
en. Men det er klart at per-
spektivene på arbeidet blir et
helt annet i Afrika. Der kom-
mer jeg til å føle folks livssitua-
sjon på pulsen.

- Når vi vet at gjennomsnittsal-
deren i mange afrikanske land er
knapt 40 år, og at 20 millioner afri-
kanere er rammet av AIDS, blir
ikke da «Krisen i Kommune-Nor-
ge» noe absurd?

- Jo, jeg føler av og til ubehag over

Sjefsbyråkrat blir 

«Du skal forkynne, 
om nødvendig med ord»

FRANS AV ASSISI
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klagingen. Særlig når det fremstilles
som om Norge er et dårlig land å bo i
fordi alt ikke som forventet i statsbud-
sjettet. Det er veldig perspektivløst å
fremstille det slik. I Kirkens Nød-
hjelps program står det at vi skal «be-
kjempe selvopptatthet og kynisme
hos oss som lever i velstand og over-
forbruk». Jeg føler med selv rammet
en en slik karakteristikk, og jeg tror
det blir sunt for meg og bli konfron-
tert med et mer globalt syn på livet. 

Tar spranget
Nå er hun klar for å ta spranget fra den
trygge sjefsstolen i kommunehuset
på Nesttun til en mer improvisert afri-
kansk tilværelse, med helt nye utfor-
dringer og problemstillinger. 

I det sørlige Afrika skal hun sam-
ordne arbeidet og være et bindeledd
mellom hovedkontoret og lokale
partnere. Kirkens Nødhjelp er en or-
ganisasjon som satser på samarbeid
med lokale nettverk i et langsiktig
perspektiv. I Afrika er dette nettver-
ket svært ofte den lokale kirken, som
de fleste steder er selve grasrotbeve-
gelsen blant folk. 

«Synliggjøre Guds kjærlighet»
Nina Solberg Nygaard kan ikke være
redd for nye utfordringer. I kofferten
har hun med seg et oppdrag som går
flere ganger utenpå stillingsinstruk-
sen i Bergen kommune. I Kirkens
Nødhjelps prinsipprogram står det at
organisasjonen skal «synliggjøre
Guds kjærlighet i verden». 

Det svinger litt mer av den formule-
ringen enn av «å sette politikernes

vedtak ut i livet», som det
heter i de kommunale ved-
tektene. 

- Ja, det innrømmer jeg. Det
er en stor oppgave, men samti-
dig et oppdrag som motiverer. I
min tro og mitt gudsbegrep er
reddferdighet viktig. Gud ønsker
at verdens goder skal fordeles
rettferdig, og jeg er glad for å være
med å bidra til det. 

- Er medmenneskelighet og dia-
konal innsats like viktig som for-
kynnelse for kirken etter din me-
ning?

- Jeg vil svare på det med å sitere
Frans av Assissi. «Du skal forkynne,
om nødvendig med ord». Med andre
ord kan våre gode gjerninger være like
mye forkynnelse som verbal evangeli-
sering. Jeg vil ikke sette de to tingene
opp mot hverandre. Samtidig er ikke
KN en misjonsbevegelse. Men vi står i
en helhetssammenheng, og vårt ar-
beid er tuftet på den kristne tro.

Den store mosaikken
Vestens bilde av Afrika er preget av
oppblåste barnemager, apatiske
mennesker i matkø eller krigerban-
der som terroriserer lokalbefolk-
ningen. 

Men dette er bare noen av bitene i
den store mosaikken som utgjør Afri-
ka. Nina Solberg Nygaard håper hun

skal få mange brikker på plass de nes-
te årene.

- Jeg regner med å møte nøden an-
sikt til ansikt, men tror også det blir
mange gode opplevelser. Flotte

mennesker, fantastisk natur, den
afrikanske musikken. Min viktigste
oppgave blir å bidra til at de store
ressursene som finnes i det sørlige
Afrika, kan frigjøres, sier Nina Sol-
berg Nygaard. ●

nødhjelper

Nina Solberg Nygaard

Født 1946
Stilling Bydelsdirektør i Fana
Utdannelse Sosiolog (cand. polit)
Verv Medlem av styret i 

Kirkens Nødhjelp 
siden 1997.

Ny jobb Regional representant 
for Kirkens Nødhjelp i det 
sørlige Afrika fra januar.

Bosted
2004-07: Gaborone, Botswana.

I de  disse 
landene 

skal Nina S.
Nygaard

arbeide de 
neste årene.
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I bladet for juni 2003
ble Fadervår i tekst-
meldingsversjon
gjengitt.

Vi spurte leserene om dette er
en god ide for å spre budska-
pet. Elisabeth Fougner har
denne oppfatningen:

Stopp verden jeg vil av!!
Det går for fort!
At skip i havsnød, rednings-
mannskap og datafolk trenger
et signalspråk som det tar sek-
under å få svar på, er forståe-
lig. Jeg spør imidlertid hvorfor

Fader Vår og Markusevangeli-
et skal omsettes i et forkortet
SMS-språk? Hvilken garanti
har en for at språket blir for-
tolket riktig slik at innholdet i
tekstene blir forstått?

For meg fortoner den for-
kortede versjonen seg som en
parodi: 

«Vårt daglige brød»= «Gi oss
mat.» I vårt mette land kan et
vennlig smil, glede en nabo,
være mer «daglig brød» enn
mat.» Gi dem mat». De sul-
tende altså.

«Forlat oss vår skyld som vi
og forlater våre skyldnere»=

«Tilgi oss det gale.» Ingen
«skyldnere» nevnes, og det er
opp til hver enkelt å definere
«det gale.» «Riket er ditt, mak-
ten og æren»= «ærn din?» (øst-
norsk for «er den din») Ja, ikke
vet jeg!

«Led oss ikke inn i fristel-
se»= «Hold oss unna fristelse»
Gud holder oss i kragen!
Mange har spekulert over
språket i denne bønnen.
Kanskje like bra?

Markusevangeliet kan nå le-
ses på 15. minutter i forkortet
utgave. Jeg får åndelig fordøy-
elsesbesvær ved tanken. I noe

mindre enn 2000 år har vi lest
Markusevangeliet. «Tider skal
komme. Tider skal henrulle.
Slekt skal følge slekters gang.»
Hvorfor et slikt tempo? Ting
tar tid! En trøst at en tross alt
kan se den opprinnelige tek-
sten ved siden av SMS over-
settelsen, men enda forstår
jeg ikke helt poenget!

Jeg har strevet med å fatte
meg i korthet slik at mitt inn-
legg kan leses og forhåpentlig-
vis oppfattes på rekordtid. ●

Vennlig hilsen 
Elisabeth Fougner

BOKANMELDELSE AV DAG VAULA

Det kan høres ut som en sprø idé å ta
for seg et tilfeldig vers fra hver bok i
Bibelen og bruke dette verset som ut-

gangspunkt for dis-
kusjon i en hel bibel-
time. 

Men slik Knuth for-
klarer og demonstre-
rer det i boken sin,
kan denne innfalls-
vinkelen gi et innsyn i
Bibelen som supple-

rer og frisker opp de mer vanlige må-
tene å lese bøkenes bok på. 

Stikkprøvemetode
Deltakerne i bibelgruppen blir mer
aktive lesere når de både prøver å for-
stå det ene verset virkelig grundig og
samtidig setter det inn i en sammen-
heng med hele den bibelboken det
står i. De blir en slags bibelforskere
som bruker en stikkprøvemetode.

Knuth er ingen teolog, heller en nok-

så middels aktiv kirke-
gjenger. Han er derimot
en av grunnleggerne av
moderne dataviten-
skap, og har skrevet et
sett av lærebøker som
lenge ble betraktet som
en «bibel» for program-
merere. 

Kalliografi
Han er også kjent for sin
utvikling av programmer for typo-
grafisk design. Dette har brakt ham i
kontakt med mange kalliografer,
d.v.s. skriftkunstnere. 59 av de mest
kjente kalliografene fra hele verden
har illustrert teksten til de 59 versene
som diskuteres i boken. 

Dette blir en tilleggsverdi for bo-
ken, og det er forunderlig å se hvor-
dan kunstnerisk utforming av tek-
sten i et lite bibelvers kan understre-
ke og utdype innholdet.

Boken ble utgitt i 1991 og heter
«3:16 Bible texts illuminated». Den

kan bestilles via en bokhandel eller
via Internett, for eksempel fra
www.amazon.com.●

Kapittel 3, vers 16
Med utgangspunkt i disse bibelversene, ikke bare det
velkjente «lille bibel»-verset fra Joh. 3.16, men alle
3.16-vers fra alle bøkene i bibelen, har amerikaneren
Donald E. Knuth laget en helt spesiell bok til inspirasjon
for alle som leder eller deltar i bibelgrupper.

Ikke bare begeistret for «Fadervår-SMS» ...

Donald E. Knuth

DONALD E. KNUTH:
«3:16 BIBLE TEXTS 
ILLUMINATED»
$29.95 HOS
WWW.AMAZON.COM
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Besøksadresse: 
Hardangerv. 5b på Nesttun. 
Telefon  . . . . . . . . . . . . .55 36 22 80
epost . . . birkeland.menighet@bkf.no
Telefaks  . . . . . . . . . . . . .55 36 22 89
Kontortid . Man-fre: Kl. 10.00 - 14.00 

Postadresse:
Postboks 152, Nesttun, 5852 Bergen

Øvsttun kapell og 
kirkegårdskontor: 
Telefon:  . . . . 55 91 30 44 (kl. 10-12)

Menighetshuset:
Telefon (myntapp.)  . . . .55 10 38 07
Bestilling av lokaler:  . . .55 13 42 07

Birkeland menighetskontor: 
Private telefoner til ansatte:

Sokneprest 
Ivar Braut  . . . . . . . . . . .55 13 09 35

Kapellan 
Eiel Holten  . . . . . . . . . .90 60 24 64

Daglig leder 
Eli Heggdal  . . . . . . . . . .55 10 11 99

Diakon 
Tone Totland  . . . . . . . . .55 91 29 91

Kateket 
Ingunn Myklebust  . . . . .55 13 63 77

Kateket 
Carina Søfteland  . . . . . .55 18 22 03

Sekretær
Astrid Kolstad von Krogh 55 10 32 22

Kirketjener
Margrete Andreassen  . . .55 13 38 53

Kantor 
Amund Dahlen  . . . . . . . .55 96 13 80

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

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

Fredagsklubben (f.o.m. 5 klasse):
Tor Inge Tunsberg  . . . . .55 13 20 52

KRIK:
Andreas Ruud  . . . . . . . .95 24 66 89

Bobla Tensing
Åsgeir Litlere  . . . . . . . . 55 13 71 14

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

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

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

Birkeland barnekor
Amund Dahlen  . . . . . . . .55 13 42 07

Nesttun bedehus
Søndagsskole, bedehuset
Marianne Raa Haarr  . . . .55 10 21 34

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

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

Ungdomsforening:
Øyvind Tjervåg  . . . . . . .55 13 78 61

Gave til menigheten?
Bankgirokonto:  . . . .3411.18.00822

Skysstjeneste Birkeland kirke
Se aktivitetsoversikt side 16

Hvem-hva-hvor i Birkeland menighet Telefon: 55 36 22 80
Kontortid: Man-fre 10.00-14.00 

Spiser dere grøt på lørdager? Hva
med å gjøre dette sammen med an-
dre? Vi inviterer til hyggelig grøtlag på
menighetshuset tre lørdager i høst. 

18. oktober kl. 14-17.
22. november   kl. 12-15.
6. desember kl. 12-15.

Det blir lekekrok for barna og hyg-
gelig prat for foreldrene. ●

BEDRE! Grøt smaker mye bedre når det er
mange som kan dele den. 

Lørdagsgrøt i hyggelig lag 

Jenter og gutter fra 11 år og oppover
har nå muligheten til å lære å spille
orgel i Birkeland kirke. Det er plass
til tre elever. Den som tar kontakt
først får muligheten først. Ta kon-
takt med Amund Dahlen (bildet) 
tlf  92 23 76 35. ●

PS: Birkeland kantori  har mange 
kvinner og trenger menn!

Opplæring i orgelspill
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TEGNING. Denne vakre tegningen er laget av Hanne
Tønder, 11 år fra Riple skole. 

Salmekveld, orgelsprell, kom da
vel! Dette er jubileets salme-
kveld der vi inviterer til allsang
og konsert med Birkeland
kantori. Amund Dahlen dirigerer. 

Dette blir en uforglemmelig aften med
vårt eget kantori  og gjestende kor fra na-
bomenighetene. I tillegg deltar jazz-
gruppen «Made i Bergen». Gjesteorga-
nist denne dagen er Sigurd Øgaard, som
studerer kirkemusikk i Texas.  

ORGELSPRELL 2. november kl 19.00
Allehelgensdag vier vi kvelden til temaet
musikk i sorgen.  Overlege Stein Husebø
gjester Birkeland kirke for å snakke om
musikk ved livets slutt. Denne konserten
vil vise hvordan musikken spiller en vik-
tig rolle ved død og gravferd. Organist
Amund Dahlen spiller sammen med Jo-
han Sebastian Blum, cello. 

ORGELSPRELL 16.november kl.19.30
Dale & Dahlen: Olav Dale, saksofoner og
Amund Dahlen, orgel.

Det er duket for en spennende og an-
nerledes konsert i Birkeland kirke denne
kvelden. Jazzmusiker Olav Dale  og orga-
nist Amund Dahlen har tatt for seg negro
spirituals,  gammel spansk musikk og  or-
ginalt skrevet musikk, ristet det sammen
med en god porsjon improvisasjon. Kan-
skje vi kan kalle noe av det som vil skje
musikalsk tungetale!  Håper mange tar
turen til kirken - og ikke minst tar med
penger til kollekten som selvfølgelig går
til nytt orgel i Øvsttun kapell. ●

Husk 19. oktober kl 1900

Orgelsprell 

Her følger del to av Martin
E. Andersens gjennomgang
av kirkens historie.

MARTIN A. E. ANDERSEN

Fra 1850-tallet ble det klart at den
gamle Birkeland kirke fra 1660-åre-
ne ikke lenger svarte til tidens krav.
Den var liten, mørk, nedslitt og lå
usentralt til. Nesttun, derimot, pek-
te seg ut som et kommende senter,
og alt i 1857 ble 4 mål av gården
Midttun kjøpt til ny gravplass. Ikke
lenge etter kom pålegg om årlige til-
skudd til en ny og større kirke. En
valgte å bygge nær den nye grav-
plassen, hvor kirken ble plassert i
den tradisjonelle retning øst –vest.

Giovanni Jacob Harbitz Müller fra
Bergen tegnet kirken. Han hadde
tegnet byens nye tekniske skole, et
praktbygg som fortsatt ligger rett
overfor Bergen jernbanestasjon, og
hadde tidligere jobbet på fullføring-
en av Kølnerdomen, verdens 5.
største kirkebygg. Impulser fra den-
ne tiden kan spores i kirken på
Midttun.

Birkeland kirke ble formet i det
klassiske mønster med våpenhus,
skip, kor og alter, og de 1,2 m tykke
veggene ble bygd av stein med ut-
vendig puss. Ved restaureringen i
1961 ble pussen tatt bort. Vinduer i
spissbuestil slapp rikelig med lys
inn i kirken, og en rundbue dannet
det øverste skillet mellom skip og
kor. Veggen her ble bygget frem for å
markere skillet mellom skip og kor,
noe vi finner i gamle kirker. Et «gjer-
de» i tre med åpen midtdel støttet
opp under denne markeringen av
«kordøren», men det forsvant i
1961. Til gjengjeld ble en  søyletopp
satt til øverst på skilleveggen.

Ferdig kostet kirken kr. 51.026,-,
men alt var ikke i orden ved kirkens
vigsling 21. nov 1878. Benker, galle-
ri, døpefont, alter og prekestol var
på plass, mens Anders Askevolds al-
tertavle kom året etter. Orgel ble
bygd i 1885, og  i 1889 kom en etasje-
ovn til oppvarming. De store vind-
usflatene skulle gi lys og dermed

hjelpe salmesangen, for nå hadde
en fått salmebøker og folk flest kun-
ne lese. Stearinlys og oljelamper var
i bruk frem til 1916, da kirken fikk
elektrisk lys. Ved restaureringen i
1961 ble vindusflatene redusert og
el-oppvarming montert.

Kirken har flere gjenstander fra
gamlekirken på Kirke-Birkeland.
Den fremste lysekronen over midt-
gangen er en gave til kirken i 1735,
mens den andre lysekronen er en
kopi laget av Halvor Heldal. En 2-ar-
met lysestake i koret er fra 1708, og
en stor trebenk er datert 1669. Et
dåpsfat fra 1648, en sølvdisk fra
1720 og en alterkalk fra 1848 stam-
mer også fra gamlekirken. Et smi-
jerns dørhåndtak er nylig gitt tilba-
ke til kirken. Kirkeklokkene fra 1637
og 1665 kaller fortsatt  menigheten
sammen, assistert av en nyere klok-
ke fra 1937. Kirken på Midttun inn-
ledet forskyvningen av tyngde-
punktet i Fana fra området Fana,
Fanahammeren og Stend til Nest-
tun. Hardangerv. 4 og 4 a med skole,
banklokale og kommuneadminis-
trasjon fulgte etter, og i 1906 kom så
1. byggetrinn av det som etter hvert
er blitt komplekset Kommunehuset
på Nesttun. ●

Den nye kirken bygges

Nytt

DØPEFONT: Den gamle døpefonten fra 1878
står i dag i dåpssakristiet. FOTO: ELI HEGGDAL
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15               oktober 2003

Om lag 80 deltakarar frå
Birkeland kyrkjelyd hadde
ei fin helg på Sotra.  Frisk
luft, datakreativitet,
andeleg påfyll og mykje
moro prega samlinga.

AV HALLSTEIN ÅNES

Fredagskvelden 29. august sette vi
kursen for Fjelly-Ly i Møvik.  Den ny-
opppussa leirstaden presenterte seg
frå si beste side denne helga, med sol
frå blå himmel.  Familiar med barn
og ungdom utgjorde hovudtynga.  

Forventningane vi hadde var nok
forskjellige.  Leik og aktivitet.  Avslap-
ping og refleksjon.  Sosialt samkvem.
Åndeleg påfyll.  Alle kunne vi finne
det vi søkte.

Morgonbøn og tur
Vår nye kapellan Eiel Holten deltok
med sin familie.  Han delte sine tan-
kar om temaet ”lengsel” med oss.  Vi
vaksne kunne også finne litt ro for oss
sjølve i samlingar med morgonbøn
leia av Karl Dag Bærug, og ei sang-
stund med Mette om laurdagen.  El-
les er samkvemet mellom barn, unge
og vaksne sentralt ei slik helg.

Turen til Signalfjellet på laurdagen
ga ei flott utsikt frå Ulriken i aust til
lang ut i havet i vest.  Seinare på da-
gen var volleyball, fotball og luftge-
værskyting populære aktivitetar.  Vår
sokneprest Ivar Braut var med  å or-
ganiserte fotballen.  Søndagen hadde
Bjørg og Gjermund laga ein fin spor-
leik for oss. Rart at det er så vanskeleg
å hugse namnet på dei siste par
apostlane! 

Latter og gullkorn
Barna og dei unge vart grupperte i 3
«klubbar» etter alder.  Dei yngste
øvde inn fantastiske sirkuskunster
som vart framførde til jubel og latter
laurdagskvelden.  Dei mellomstore

laga veggavis, der temaet for helga
var vinkla på forskjellig vis.  Mange
gullkorn å finne der!  Svein Arne had-
de teke med seg fleire PC’ar som vart
kopla i nettverk til ungdomane.  Dei
gjekk rundt med digitalt kamera og
sette saman grafiske presentasjonar
på data som også vart viste laurdags-
kvelden.  Imponerande fantasi og
tekniske kunnskapar ungdomane
våre har!

God form
Gjennom om lag 10 år har desse sam-
lingane funne ei god form som unge
og eldre kjenner seg vel i.  Evalue-

ringa på slutten av samlinga dreide
seg for oss vaksne mykje om kva vi
tenker om desse samlingane i høve til
tenåringane.  Er det eit mål å dra dei
med i enno sterkare grad, og i så fall
korleis ?  ●

Kyrkjelydsturen:

Eit tilbod til små og store

Nytt

Over: Klubb 1 øver til sirkusforestillingen. 
Under: Klubb 2 lagde veggavis.
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Søndag 19. oktober. 19. s. e. pinse
11.00 Jubileumsgudstjeneste 125 år. Dåp. 

Per Barsnes, Ivar Braut. Eiel Holten. 
Mark.12,28-34; Sal.73,23-28; 1 Kor.1,4-9
Søndagsskole.

Søndag 19. oktober
19.00 Orgelsprell. Salmekveld. Se side 14.

Søndag 26. oktober Bots og bededag
11.00 Gudstjeneste. Nattverd. Ivar Braut.

Skriftemål i gudstjenesten. Jes.59,1-4. 8-
9; Gal 5,16-24; Matt 3,7-12. Søndagsskole

Søndag 2. november. Allehelgensdag.
11.00 Gudstjeneste. Nattverd. Eiel Holten.

Åp.7,9-17; Jes.49,8-10; Matt.5,1-12
Søndagsskole

Søndag  2. november
19.00   Orgelsprellkonsert. Overlege  Stein 

Husebø forteller om  musikk ved livets 
slutt. Organist Amund Dahlen spiller 
sammen med Johann Seb. Blum, cello. 

Lørdag 8. november
14.00 Dåpsgudstjeneste. Ivar Braut.

Søndag 9. november
11.00 Fam.gudstjeneste. Dåp. Ivar Braut. Joh.

12,44-50; 2.Mos.3,11-15; Apg.15,22-32

Søndag 16. november
11.00 Gudstjeneste. Nattverd. Eiel Holten.

Matt.18,21-35; 1 Mos.50,15-21; Fil 1,6-11
Søndagsskole

Søndag 16. november
19.30 Orgelsprell i Birkeland kirke. Konsert 

med Amund Dahlen og  Olav Dale, 
saksofon. 

Søndag 23. november
11.00 Gudstjeneste. Nattverd. Nynorsk liturgi. 

Ivar Braut. Matt.25,31-46; Jes.65,17-19; 
Åp.20,11-13. Søndagsskole

Lørdag 29. november
22.00 MYSA-messe.Messe for konfirmantenes 

prosjekt i Nairobi. 

Søndag 30. november
11.00 Fam.gudstj.. Dåp. Utdeling av 4 -årsbok. 

Luk.4,16-22a; Sal.24: Åp.5,1-5 (6-10)

Søndag 7. desember
11.00 Gudstjeneste. Nattverd.  Ivar Braut

Luk.12,35-40; Joel 3,3-5; Hebr.10,35-39
Søndagsskole

13.00 Dåpsgudstjeneste. Ivar Braut.
19.00 Lysmesse. Ivar Braut

Søndag 14. desember
11.00 Gudstjeneste. Nattverd. Ivar Braut.

2. Peter 1.19-21 Jes. 40.1-8. Mat 11. 11-19
10.00 Adventsfrokost for søndagsskolen på 

menighetshuset
16.30- Barnas julekonsert i 
18.30 Birkeland kirke

Kirkeskyss til Birkeland kirke

Birkeland kirke har en transporttjeneste til og
fra kirke for deg som ønsker og trenger det.
Du ringer til personen som står på kjørelisten
søndag før 10.00 og du blir hentet der du bor. 
Kjøretjenesten er gratis.

19. okt. Bjørn A. Johannessen 55 92 93 08
26. okt. Trygve Helgesen 55 10 03 11
2. nov. Albert Gåskjenn 55 10 08 33
9. nov. Reidar Kanestrøm 55 92 92 88
16. nov. Trygve Helgesen 55 10 03 11
23. nov. Reidar Kanestrøm 55 92 92 88
30. nov. Harald Hatlevik 55 13 11 76   
7. des. Reidar Kanestrøm 55 92 92 88

Nytt
Nytt

Tobias Allers-Hansen 
Philip Edwin Engebretsen Øvretvedt
Vegard Bahus 
Ole Stuland Songstad 
Jørgen Severin Rønnevik 
Aleksander Bråthen Buljovcic 
Øystein Tvedt Bakka 
Anders Rye Brekkhus 
Henrik Schutz Børsheim 
Leander August Fitje 
Hanne Alvilde Hjørnevik Schwab 
Vilde Marken Troland 
Emilie Haugland 
Elise Solberg Uriansrud 
Miriam Floen
Thea Emilie Eknes-Hordnes
Mari Elise Hjartåker
Maria Eldevik Nyhammer
Marte Sofie Carlson
Hedda Aarevoll Sørensen
Kaia Louise Fitje
Ida Emilia Orheim
Vilde Daae Jakobsen
Charlotte Johnsen Tangen
Annette Bakka Johnsen
Guro Øyehaug
Amalie Riise
Andrine Berg Stiansen

Tom Rune Larsen - Christine Økland
Per Kristin Olsen - Hilde Nilsen
Leif R. Riise - Linda Astrid Hatlevik
Arild Kvammen - Ingvill Martin
Trond Kjetil Lefdal - Ingrid E. Børve
Tom-Petter Christensen - Iris Su-
sann Krokmyrdal
Richard Støve - Kathrin Veiteberg
Geir Olav Øen - Hilde L. Rasmussen
Sigrud L. Boasson - Ingvild Almås
Arve Kvåle - Tove Gundersen

Johannes Borge
Arnulv Midtgaard
Eilif Agnar Hanseth
Gunnar Johan Salbu
Lars Hauge
Finn-Endre Skaar
Einar Tufte Bøyum
Tore Veberg Olsen
Alf-Edgar Wendelboe Aarø
Geir Rognaldsen
Alfred Arnesen
Hermund Ludvigsen
Haldor Høyte
Asgerd Brynhild Boge
Sara Lutro
Margit Høviskeland
Synneva Ljosvoll
Esther Frederikke Sælensminde
Borghild Marie Samuelsberg
Ranveig Bryner

døde

 vigde

døpte

Returadresse
Birkeland menighet
Postboks 152
Nesttun, 5852 Bergen

B
FULLDISTRIBUSJON
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