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MENIGHETSBLAD NR 4/04 ÅRGANG 41 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

Hvem-hva-hvor side 13 Menighetskalender side 16 

-Etter morgenbønn på hyttetrappa, der vi ble minnet og Guds
storhet symbolisert med en gyllen perle, ga vi oss i vei...
Kirsten Almås forteller fra sommerens pilegrimsvandring til
Røldal. Side 10-11 

Reiseskildring 
fra Røldal

Til deg som ikke leser menighetsbladet 
Menighetsbladet blir delt ut til alle husstander innenfor menighetens
grenser. Menighetsblad er av postverket kategorisert som offentlig
informasjon og blir derfor lagt i alle postkasser, også de som har 
reservert seg for reklame. Side 3

FO
TO

: A
NN

E 
SO

FI
E 

TR
ES

LA
ND

, V
ES

T-
TE

LE
M

AR
K 

BL
AD

Kunstauksjon 
Fana menighet har fått åtte
kunstverk som skal auksjo-
neres bort til inntekt for
barne-og ungdomsarbei-
det. Side 5 

Klokkerdiakonen 
-Noen ganger ble det travelt
å være en god hjelper. 
En uke kom jeg knapt hje-
mom for å ta skjegget, min-
nes Ernst Mæland, som var
klokkerdiakon i Birkeland i
25 år. Side 14-15

Sorggrupper
Fana-menighetene starter i
høst sorggrupper for etter-
latte. Diakon Tone Totland
påpeker at sorgen ikke
trenger være sjokkartet for
at man skal kunne delta i
gruppe. Side 12
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I Matteus kapittel 9
beskriver Matteus sitt
møte med Jesus. På
den tiden het han Levi
og var toller av yrke.
Yrket gav ingen status,
tollerne var nærmest
en pariakaste alle så
ned på. Det henger
igjen selv i våre dager
– uttrykket «tollere og
syndere» lever fortsatt.

AV PER VOLLSET

Han hadde møtt Jesus som
hadde invitert seg selv hjem
til ham. «I dag vil jeg spise
hos deg». Dette gav ham et
nytt og positivt selvbilde,
han fikk sin verdighet tilbake
og tro på seg selv.

Holdninger som Jesus viste
overfor Matteus førte også til
et nytt syn på Gud, en om-
vendelse.

Vi famler og leter etter Gud
i et forsøk på å gripe - å tro på
det ufattelige. Som lignelsen
viser tar Gud initiativet. Han
leter etter oss, viser at han
setter pris på og tror på oss.
«Se, jeg står for døren og ban-
ker.»

Han finner veien til oss
arme, syndige mennesker
som ikke finner vår vei full av
feilsteg og snublestener.

Vi må våge å holde fast ved
det Johannes skriver i sitt før-
ste brev: «Kjærlighet er ikke
at vi elsker Gud, men at han
elsker oss.»

Troserfaring - trosvisshet
er opplevelsen av at Gud er
trofast, ikke for det at vi for-
tjener det, men fordi det er
en gave - en nådegave til oss.
Tar vi imot får vi ny kraft, til-
tro i et tillitsforhold som gir
styrke til et liv i trygghet og
glede.

Vår egen tro er ofte blandet
med tvil og vantro. Ekte tro er
den tro Jesus viser at Gud har
til oss, en mening med livet.
At vi er troverdige og elskver-
dige.

Vi bærer alle på synder som
sliter og gir tunge stunder. Vi
trenger hjelp og støtte. Jesus
gir det, han gir oss sin tro.
Viktige behov er å bli godtatt,
være ventet, være ønsket og
bli sett. Da kan vi blomstre
opp, få levemot, bli glade og
fri - og også selv vise andre
tillit. Det vi gjør av trygghet
og kjærlighet gjør livet mye
enklere. «Giv så skal Eder gi-
ves». ●
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AV MALENE KLAKEGG VINNES, 10 ÅR.

Det går også an å ta mer-
ker. Da må du gjøre for-
skjellige ting. Vil du ta
rengjøringsmerket, da
må du holde rommet ditt
ryddig i tre uker og kunne
vaske og støvsuge. Hvis
du har tatt for eksempel
12 merker, da kan du ta en
snor som viser at du har
tatt 12 merker. Vi lærer å
knyte knuter. Vi lærer å
pakke sekk til tur, og vi læ-
rer førstehjelp. Men det
koseligste er å synge
sanger rundt et leirbål
når det er mørkt.

Meisene
Meisene er de yngste
speiderne. Her i Birke-
land kan du bli meis når
du begynner i 3. klasse. Vi
leker mye, lærer grunn-
leggende ferdigheter som
«hvordan overnatte i so-
vepose uten å fryse», vi
drar på telttur, lager mye
rart, og lærer om Jesus.
Han var også speider, tror
jeg.

Når man går i 5. til 10.

klasse, går man i patrul-
jer. Hver patrulje består
av 5 - 8 speidere, sånn cir-
ka, og blir ledet av de eld-
ste i patruljen. Dette er ti-
den for hytteturene,
ukesleirene om somme-
ren, de store konkurran-
sene, og etterhvert snø-
hulekurs, muligheter for
å dra på leirer i andre de-
ler av verden, natt-turer,
ledererfaring og leder-
kurs.

Og når man begynner
på videregående, kan

Hva vi gjør
Liker du naturen?
Da er speideren noe
for deg. Vi gjør
masse gøye ting der
som at vi lager mat
ute, drar på telttur,
har sporløype, blir
kjent med andre
speidere og mye,
mye mer.

MEISENE: Fra Gladfesten (familiefest) i hø
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Troserfaring 

FOTO: FRODE HØYTE
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man dra på enda flere turer
og leirer, og være leder, og se
hvordan verden åpner seg
foran ens føtter. Eller noe
sånt. ●

3               august 2004 

ør i speideren ...

t) i høst. Meisene samlet inn 1400 kroner til et barnehjemsprosjekt på Filippinene! 

«Vi drar på telt-

tur, lager mye rart,

og lærer om Jesus.

Han var også spei-

der, tror jeg»
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Til deg som
ikke leser
menighets-
bladet:
Menighetsbladet blir
delt ut til alle hus-
stander innenfor
menighetens grenser.

Menighetsblad er av post-
verket kategorisert som
offentlig informasjon og
blir derfor lagt i alle post-
kasser, også de som har
reservert seg for reklame. 

Vi er klar over at det er
noen som ikke ønsker å
motta menighetsbladet.
På henvendelser om dette
har vi svart at så lenge det-
te er offentlig informasjon
er det vanskelig å sortere
ut de som ikke vil ha dette
i postkassen. Man kan
eventuelt sette en lapp på
postkassen om en ikke
ønsker menighetsbladet. 

Hvis dette oppleves som
problematisk setter vi pris
på en henvendelse til me-
nighetskontoret. Vi øn-
sker ikke å støte noen,
men hvis vi mottar ano-
nyme henvendelser er det
svært lite vi kan gjøre for å
hjelpe dere. ●

Med hilsen Birkeland 
menighetskontor.

SMIL: Mest smilende Falk-medlemmer.

LEIRLIV. Tegnet av Malene Klakegg Vinnes.

Ta kontakt!
Meisene: Irmelin Marie Pe-
dersen, tlf 950 57 516, eller
lassi83@hotmail.com

Patruljene (også kalt
Troppen) - Eili Sæle Gjerald,
tlf 56 35 24 10

Gå inn på www.kfuk-
kfum-speiderne.no, som
er en landsdekkende infosi-
de for og om speidere.
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Litt om våre kor
BIRKELAND ASPIRANTKOR er
for de som går i 2.klasse. Vi øver i
Birkeland kirke onsdager kl.17.00-
17.45

Det er åpent opptak så det er bare
å komme. Koret synger jevnlig til
familiegudstjenester og noen få
konserter i løpet av året. Denne
høsten skal barna delta ved NRK-
produksjon som skal forgå i «Bar-
nas katedral»- Nykirken.

Oppstart onsdag 1.september
kl.17.00 . Dirigent Amund Dahlen
(bildet). ●

BIRKELAND BARNEKOR er for
barn som går fra og med 3.klasse til
de som går tom 5.klasse på skolen.
Vi øver på onsdager kl 18.00-19.00
Koret skal delta ved NRK-produk-
sjon i «Barnas katedral»- Nykirken
i oktober. Ellers deltar koret ved
konserter og gudstjenester.

Oppstart onsdag 25.august
kl.18.00. ●

Koret ORIGO er for barn fom
6.klasse. Origo er et samarbeidskor
mellom Skjold og Birkeland me-
nigheter. Koret skal øve inn nytt
stoff til NRK- produksjon i «Barnas
katedral»-Nykirken oktober. Ellers
har koret en stor ambisjon for
kommende sesong - og det er å bli
flere! Har du lyst til å bli med, ta
kontakt med Amund Dahlen tlf.92
23 76 35 eller 55 36 22 86

Vi øver på mandager kl.18.15-
19.45 i Birkeland kirke. Oppstart
23.august. ●

Første onsdagen i juni var det
sommerstemning på Nesttun
Bedehus. I overkant av 70
personer var samlet til fest i
«Klubben». 

AV TONE TOTLAND

Glade mennesker fra Fana og en lystig
gjeng fra Arna var med å skape en god
kveld. Flere var med å opptre med
fløytespill og solosang, og allsangen
fylte rommet med lette sommersang-
er. Klubben i Arna inviterte med i lei-
karing, til glede for flere.

Som alltid spiste vi god middag
sammen, måltidsfellesskapet er en
verdifull del av klubbkveldene. Inte-
greringsdiakon ved Bjørgvin Bispe-
dømmekontor hadde kveldens an-
dakt og sammen opplevde vi alle at vi
er et levende fellesskap i vår kirke.

Klubb i høst
Vi ser frem til å starte opp igjen, og da-
toene i høst blir 1. september, 6. okto-
ber, 3. november og 1. desember. ●

Kveldene er på Nesttun Bedehus 
kl. 18-20.
Kontakt Tone Totland, 55 36 22 80
eller Hildur Småland, 55 10 15 09

Sommerfest 
KLUBB. Måltidsfellesskapet er en verdifull del av klubbkveldene for psykisk utviklingshemmede. Her
fra sommerfesten i juni.

Koret synger jevnlig til gudstjenester
og mer ujevnlig til konserter, alene el-
ler sammen med andre. Sist sesong
fremførte vi musikk av Bach, Hovland,
Ellington, Hallberg og folketoner i for-
skjellige arrangementer bla Bjarne
Sløgedal og Veljo Tormis. Koret avslut-
tet før sommeren med å være delta-
gende på «Eesti Laulu» i Tallinn sam-
men med 25.000 andre korsangere!

Av høstens gjøremål kan nevnes
MESSE FOR TO KOR av den franske
komponisten C.M.Widor. 

Vi øver på onsdager kl.19.30 – 21.30 i
Birkeland kirke. Hvis du har anled-
ning og lyst ta kontakt med Amund
Dahlen 92 23 76 35 eller 55 36 22 86
Oppstart onsdag 1. september
kl.19.30. ●

Vi trenger menn!
Birkeland kantori trenger flere menn (kvinner kan også komme
selvfølgelig, spesielt hvis de kommer med en mann eller to!) 

ANNONSE
Har du penger til overs? Hvorfor
ikke gi penger til nytt orgel i
Øvsttun kapell?
Konto nr. 3411.25. 25000
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-Din innsats gir
håp til Sudan
-Flyktningene i Sudan trenger vår hjelp
mer enn noen gang, og vi oppfordrer til en
storstilt dugnad for å skaffe bøssebærere
til innsamlingsaksjon, sier distriktskontakt
for Kirkens Nødhjelp, Eirik Mills. 

Kirkens Nødhjelp og Norges Røde Kors oppfordrer
folk i menigheter og lokallag over hele landet til å
samle inn penger til folket i Sudan. Konflikten i
Darfur har forverret seg utover sommeren og nær-
mere en million mennesker er jaget på flukt i eget
land og har mistet alt de eier. Ytterligere 200.000
mennesker har flyktet over grensen til nabolandet
Tsjad. Behovet for hjelp og trygghet er prekært. 
-Vi ønsker å samle alle gode krefter i Fana til dug-
nad for folket i Sudan, sier Eirik Mills. 
-Ta kontakt med menighetskontoret eller Fana
Røde Kors og meld deg som bøssebærer til innsam-
lingsaksjonen i begynnelsen av september. Vi opp-
fordrer også til andre aktiviteter som gir sårt
trengte penger til flyktningene. Vi har gode erfa-
ringer med å invitere til dugnad i Fana prosti, og
håper at folk vil vise sin solidaritet med de hardt
prøvede menneskene i Darfur-provinsen, sier Mills.
Det er mulig å gi på bankkonto 100 eller givertele-
fon 820 44 000 (175,-). ●

Kirkens SOS trenger 
flere medarbeidere!
Vi trenger flere frivillige medarbeidere, og starter
derfor nytt kurs i samtaleferdigheter og krisehånd-
tering. Kurset går mandagskvelder med kursstart
20. september. Medarbeiderne har vakt ca. hver
12. dag, og får støtte og veiledning i tjenesten.

For å bli med må du være over 20 år. Oppgaven
er å lytte til innringer, og tåle å møte et annet
menneskes smerte og sorg. Medarbeidere skal
ikke finne løsninger eller «gode råd». 

Velkommen til et godt fellesskap og en me-
ningsfull tjeneste! Ring oss på tlf. 55 32 58 45
på dagtid eller 480 35 841 kveld og helg. Se også
informasjon på www.kirkens-sos.no ●

TELTBY: Flyktningene søker ly for sol og sandstormer i
flyktningeleirene. Det er brukerne selv som frakter telt og
setter dem opp. FOTO: HEGE OPSETH/KIRKENS NØDHJELP 

Første gang, annen
gang, tredje gang... 
I høst blir det kunst-
auksjon i menighets-
senteret i Fana: Åtte
kunstnere har bidratt 
med keramikk, grafikk,
foto, oljemaleri. 

AV ANNE MYKLEBUST ODLAND 

Økonomiutvalget i Fana menig-
het har fått åtte flotte kunstgjen-
stander fra kunstnere med til-
knytning til Fana og håper auk-
sjonen vil innbringe 50 000 – 60
000 kr til forebyggende barne- og
ungdomsarbeid i menigheten. 

Enkelte firmaer er blitt utfor-
dret og økonomiutvalget håper
på høyere bud enn markedspri-
sen. 

-Enkelte av verkene har en ver-
di på rundt 8000 kr, noen ligger i
3-4000 kroners klassen. Men vi
håper folk vil gi mer. Det handler
om å samle inn penger for å gi
unge positive verdier og innspill,
sier Hallstein Aadland, leder av
økonomiutvalget i Fana. 

Fra Fana
Selv tror han kunstauksjonen vil
være en utmerket måte å samle
inn penger på. 

-De som gir, får noe konkret til-
bake og kunstnerne som har gitt
oss arbeidene sine vil få en posi-
tiv profil i lokalmiljøet. Alle
kunstnerne er jo opprinnelig fra
Fana eller bor i området, fortel-
ler han. 

Det var Kjell Vidar Larm, som
omkom i en ulykke på arboretet
6. august i år, som hadde ideen
til auksjonen og som tok kontakt
med Fana-kunstnerne. 

Ja-menneske
-Han var et enormt ja-mennes-
ke, et menneske som engasjerte
seg. Han fikk veldig positiv re-
spons fra alle kunstnerne han
kontaktet. 

-Det er forferdelig trist at han
er borte, og det blir rart å gjen-
nomføre auksjonen uten ham -
han som stod bak, sier Hallstein
Aadland. ●

Kunstnerne som bidrar:
- Terje Vågenes
- Helge Bakka
- Stein Larsen
- Erik Lytskjold
- Roald Tellnes 
- Edvard Karstensen
- Karin Flatøy Svarstad Filt
- Elin Brudvik

Kunstauksjon i Fana:

Gi bud!
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■ Lørdag 4. september: Kunsten utstilles på Lagunen ved rullebåndet 
mellom første og annen etasje. Det blir anledning til å gi bud over en 
periode på ca. 1 måned. Alle bud bekreftes skriftlig.

■ Søndag 10. oktober: Auksjonsdag Fana menighetssenter kl. 12.45. 
Gjenstandene utstilles og det er siste mulighet til å gi bud. 

Dersom en ønsker å se kunsten utenom de to dagene den utstilles, eller øn-
sker budskjema, kontakt Hallstein Aadland, 55 11 50 70/55 22 92 77/
926 03 755. Evt. Eli Olsen, 55226574.
På billedkunst kommer det et tillegg på 3% til budet som gis. Dette er en
avgift til Bildende kunstneres hjelpefond. 

LYKKELAND av Edvard Karstensen
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I Storetveit menighet treffes
de eldre uten sild, egg og
krøllede agurker. Her spises
medbragt matpakke før de
engasjerte 60-90-åringene
sprer seg i aktivitetsgrupper.

AV ANNE MYKLEBUST ODLAND

-Jeg er forundret over at ingen andre
menigheter har tatt etter oss. Så vidt jeg
vet er Storetveit eneste menighet som
har et aktiviserende tilbud til pensjo-
nister, sier Evelyn Mehl Nilsen, ansvar-
lig for Aktiv Fritid. 

I motsetning til tradisjonelle eldre-
treff, er det ingen i Aktiv Fritid som står
på kjøkkenet i to timer og krøller agur-
ker på lekre snitter for å servere de an-
dre som kommer. Her er det medbrakt
niste, enkelt og greit, for å ha fokus på
aktivitetene. De som er med i Aktiv Fri-
tid underholdes ikke. 

Engelsk i biblioteket
Et tjuetalls eldre er svette etter ringdans.
Nå puster de ut mens Brita Aarseth leser
dikt om Robert Browning som lengter
hjem til England i april - til bokfinken
som synger på en eplegren. Lekeplassen
til menighetsbarnehagen er rett utenfor
og barnestemmer er i vill aktivitet... 

–Bruk mikrofon, vi hører ikke! roper
Selma. 

Etter enkle brødskiver og en kaffe-
kopp er det rastløshet; de eldre er ivrige
etter å samles i gruppene sine: Noen
drar på tur, mens andre pugger engel-
ske gloser. En gjeng gjør seg kjent i Bi-
belen, atter andre diskuterer samfunn
og kirke. I biblioteket i menighetshuset
er engelskgruppen samlet. 

-Will you please start read, sier grup-
pelederen og vi går til neste rom. I stor-
salen jobber bibelgruppen seg gjen-
nom efeserbrevet – i dag uten kapella-
nen som guide. 

-Det er godt å få komme dypere inn i
Bibelen, sier Nelly Rotvold.

Ute gjør turgruppen seg klar til å dra
til arboretet.

–Vi kjører bil om vi er fem og busser
når vi er flere. Vi krangler ikke og er ven-
ner selv om vi er uenige, forteller Sol-
veig Willanger. 

-Ingen har noe som dette. Vi synes

selv vi er geniale, sier Evelyn som gui-
der fra rom til rom. 

-Folk får velge aktiviteter ut fra inter-
esser, og vi er åpne for å danne nye
grupper. 

Eldre forandrer seg
For ti år siden ønsket daværende diakon
Kirsten Almås og Evelyn Mehl Nilsen,
ansvarlig for eldrearbeidet i menighe-
ten å fornye eldresamværene som var. 

- Typisk er det at de eldre blir under-
holdt og servert, vi ønsket noe som var
aktiviserende, forteller Kirsten Almås.
– Utgangspunktet vårt var at dagens el-
dre er annerledes enn for 40 år siden.
Hva gjør pensjonistene i fritiden? Jo, de

spiller bridge, går på foredrag på Bryg-
gemuseet, tar seniorundervisning på
universitetet, går på tur. Med tilsvaren-
de aktiviteter i menigheten ville vi kan-
skje favne dem bedre, tenkte vi. 

Da opplegget ble innført, brøt Kir-
sten og Evelyn med en 40 år lang tradi-
sjon, og de ventet reaksjoner. Bort var
det med lysbilder og kåseri - inn med
diskusjon, bibelfordypelse, engelske
gloser og ringdans i stedet.

- Det gikk forbausende bra. Vi har
hatt flott oppslutning hele tiden. Av en
gjeng på 35 stykker er det bare tre, fire
som har sluttet, sier de. I dag er Evelyn
og Kirsten pensjonister og er med som
frivillige. 

Populært å pugge 
AAkkttiivv  ffrriittiidd
ffoorr  eellddrree::

ENGELSK: Lisen Skarstein (t.h) leder engelskgruppen. I dag skal Gunnar Vassdal og de andre i gruppen lese en artik
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Begge sørger de for at opplegget
fremdeles går på skinner. 

Åpnet ikke munnen
For å gi en følelse av menighetstilknyt-
ning kommer administrasjonen med
kunngjøringer om konserter og lignen-
de. De eldre blir sakte men sikkert kjent
med de som jobber i menigheten. 

-Mange som i dag er frivillige kirke-
verter hadde ikke vært med i kirken
hvis det ikke hadde vært for Aktiv Fritid,

mener Kirsten Almås. 
Ekteparet Kristi og Jan Arnesen er

blant dem som ikke gikk veldig regel-
messig i kirken før de ble med i Aktiv
Fritid.

-Vi så oppslaget på en stolpe, og fikk
lyst til å møte opp. Nå er vi aktivt med i
kirken og trives i bibelgruppen, sier de.

Begge begynte i engelskgruppen,
men har gitt fra seg de populære plas-
sene i engelskgruppene til andre... 

-Engelskgruppen er mest populær
med ventetid på et år! Vi har faktisk stopp
for inntak; det bør ikke være mer enn tolv
i «klassen», sier Evelyn og legger til: - Fle-
re har hatt en fantastisk utvikling. Noen

møtte opp i engelskgruppen uten å åpne
munnen. Nå snakker de som bare det.
Folk reiser jo så mye, men de som vokste
opp på bygden kan lite engelsk, derfor
tror jeg gruppen er så populær. 

- Hva med snittene og kringlene,
savner dere ikke godsakene? 

- Nei, det er slutt med at ressurssterke
kvinner i 60-årsalderen står på kjøkke-
net i timer for å varte opp de andre! Men
stadig er det noen som setter en kake på
bordet, helt overraskende, og det er jo
hyggelig! sier Kirsten og Evelyn. ●

BIBELKYNDIGE: I vårsemesteret ledet kapellan
Kari Vatne bibelgruppen gjennom Efeserbrevet.
F.v: Selma Færøy, Nelly Rotvold og Hjørdis Vassdal.

Aktiv Fritid starter opp tirsdag 14.
september. Deretter er treffene 
annenhver tirsdag frem til desember.

 engelske gloser 
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n artikkel fra Newsweek. ALLE FOTO: ANNE MYKLEBUST ODLAND DISKUSJON: I småsalen har kirke- og samfunnsgruppen satt seg til bords. I dag er Den Hellige Ånd tema. 

TURGRUPPEN: Esther Toftegaard (70), Solveig
Willanger (80) og Lydia Vieth Jensen (89) liker å
gå på tur når det er penværsdag. Når det regner går
de på galleri.
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AV ANNE MYKLEBUST ODLAND 

De fire søstrene Kristin (28), Sigrid
(25), Hilde (21) og Ingrid (19) er selv
oppvokst i Slettebakken menighet og
gir miljøet i kirken mye av æren for at
de 29. september står på Logen scene
med en selvskrevet kabaret.

-Kirken har faktisk vært vårt andre
hjem. Det har vært mye lek og drama
og vi er vel blitt inspirert av miljøet.
Hadde det ikke vært for ungdoms-
arbeidet og alle leirene med under-
holdningskvelder vet ikke jeg hvor jeg
skulle ha fått stått på en scene og øvd
meg på å være morsom, sier Kristin og
legger til: 

-Det finnes utrolig mange mor-
somme ungdommer rundt om i kir-
kene. Jeg er sikker på at managere ville
oppdaget noen humortalent om de
hadde tatt seg en tur rundt.

De fire søstrene har trofast bidratt
med sketsjer på påskeleir. I tillegg har
de sunget i barnekor, Ten Sing, mottett-
kor, de har alle vært klubbledere, nå er
de to eldste søndagsskolelærere. Hilde
er med å arrangere ungdomsgudstje-
nester, Ingrid har dirigert Ten Sing. 

-Tre av oss har dessuten funnet kjæ-
rester og ektemenn i menigheten og vi
vedder på at sistemann kommer
etter...

Show for mor
-Men hvordan gikk veien fra Slette-
bakken til Logen scene?

-Det begynte med at vi lagde show til
mammas 50-års dag. 

Gjestene ble tvunget til å se på oss i
en time før de fikk mat! flirer Sigrid. 

–Det var så gøy, så vi fulgte opp med
to show på Ungdomshuset 1880. Der
dukket det opp en anmelder fra BT og
vi ble liksom oppdaget da, forteller søs-
trene, delvis i munnen på hverandre. 

De bestemte seg for å satse stort og
dannet aksjeselskap og tok opp lån.
Hilde og Ingrid flyttet hjem for å spare
penger. Studier er utsatt inntil videre,
ingen jobbsøknader sendes. Nå er det
full guffe på kabareten. Siden påske har
søstrene jobbet for fullt med showet.
Ukentlig øves det dansetrinn og sket-
sjer med koreograf Hilde Sol Erdal og
regissør Arvid Ones. Oddbjørn Hanto

fra DNS gir verdifull sangveiledning. En
dag jobbes det med en tekst, så er det
pressekonferanse eller en opptreden i
DNB, Manpower, eller i et bryllup...

Det som blir helt forferdelig, det er
hvis vi føler at vi har noe bra og ingen
ler, sier Kristin om forestillingene til
høsten.

-Da går vi hjem og trøstespiser, sier
Sigrid. 

–Nei. Får vi dårlig kritikk, da tar vi et
fly, bestemmer minstemann Ingrid.

Søsterlig humor
Forestillingen, som skal gå utover høs-
ten, har nå et ferdig riss. Men sang og
trinn skal finslipes. I dag øver jentene
på å belte - synge med stor åpning.
Det er ikke særlig pent, men gir mye
lyd.

Søstrene Trætteberg b

BÆLJER: År etter år har Søstrene Trætteberg underholdt på påskeleirer og i ungdomsarbeidet i 
Slettebakken. I høst inntar de scenen på Logen. 

-Managere skulle tatt seg en tur rundt om i menighetene og sett hva
som foregår i ungdomsarbeidet. Det finnes masse talent! mener
humoristene Søstrene Trætteberg.
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ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

   
  

Hvordan har du det …
 EGENTLIG?

Krisetelefon
815 33 300

Eposttjeneste
www.kirkens-sos.no

 
ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

Velkommen til

tlf.55 91 98 00
www.fanasparebank.no

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

   
  

Hvordan har du det …
 EGENTLIG?

Krisetelefon
815 33 300

Eposttjeneste
www.kirkens-sos.no

 
ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

-Vi har sunget for mye i
kirkekor og får hjelp av
Oddbjørn Hanto til å bælje
og belte! sier jentene. 

– Gospel er visst belting
og skal vi ha sjangerparodi
må vi belte dobbelt så mye,
forklarer de fire i kor. 

Forkastet kirkesketsj
Søstrene røper nemlig at
det blir et innslag om
gospel og Ten Sing i kaba-
reten. De hadde også idè til
en kirkesketsj fra Slette-

bakken menighet, men
den ble forkastet, de fikk
aldri dreisen på det, det ble
for internt. 

- Men det blir noe om ko-
selige gamle damer, damer
som er hyggelige uansett,
lover Sigrid.

- Vi snapper opp typer
som vi karikerer; kanskje
overhører vi noe på bussen.
Det er jo utrolig mange rare
mennesker! sier Ingrid og
legger til: - Men humoren er
søsterlig, ikke slem som i
Torsdagsklubben. 

-Hvordan går det å sam-
arbeide, da? Fire sterke
søstre?

-Vi holder ikke igjen på
noe og personlighetene
blir forsterket. Hilde er
litt sjefen, for hun har
nemlig studert i Oslo,

sier de tre andre. - Og Si-
grid må slutte å «merfe»,

sier Hilde.
«Merfe» er et ord jentene

har funnet på selv og betyr
beskjeden. Videre fortelles
det at Kristin har to barn og
gråter litt hvis hun har sovet
lite...og Ingrid trøster.

-Er det et fortrinn å være
søstre?

-Det er en drahjelp, abso-
lutt. Kvinner på randen
vakte oppsikt fordi de var
kvinner og humorister. Nå
skiller vi oss ut fordi vi er
søstre! ●

bæljer løs

HAR FORBILDER: Selv ler Søstrene
Trætteberg av Ylvis, Brødrene Dahl,

Team Antosen, Raske menn og
Kvinner på randen.

felles  4-04.qxp  19.08.04  17:49  Page 9



10 august 2004                 

For fjerde gang dro jeg
på pilegrimsvandring.
Denne gang gikk turen
fra Edland i Telemark
til Røldal, til den kjen-
te og historiske stav-
kirka. 

AV KIRSTEN ALMÅS

Jeg er ikke helt fortrolig med å
kalle meg selv for pilegrim.
Mine motiver for å være med
er nok forskjellige fra de tidli-
gere pilegrimers og kvalifise-
rer neppe til betegnelsen. Når
jeg likevel har frimodighet til
å delta, er det fordi jeg har
funnet noe verdifullt i disse
turene. Det bygger og styrker
fysikken, gir flotte naturopp-
levelser og menneskelig fel-
lesskap. Dette verdsetter jeg
høyt, men det viktigste er like-
vel det åndelige. Til faste tider
holdes morgen, middags- og
kveldsbønn med skriftlesning
og stillhet. Tekstene er relatert
til Guds storhet som oppleves
så sterkt i naturen, og til men-
neskets unike verdi. Ikke
minst er det viktig å komme
på avstand fra det travle og
teknifiserte livet vi lever, finne
ro til å reflektere og undres,
erfare at kroppen fungerer
som framkomstmiddel og at
målet for dagen er å være un-
derveis og komme fram til be-
stemmelsesstedet, og ikke de
mange gjøremål som vi ellers
stresser med.

Lokalkjente guider
For min venninne og meg
startet turen i Edland i Tele-
mark. Der traff vi de andre
som hadde startet seks dager
tidligere. Det var spennende.
Var de en stor gruppe som nå
var godt kjent og sammen-
sveiset? Overraskelsen var
stor da de bare var tre. Det var
to damer som begge hadde
startet i Seljord og en mann
som hadde startet i Kviteseid.
Disse tre hadde truffet hver-
andre i Åmot. Sammen med

lokalkjente guider, ny for hver
dag, hadde de vandret gjen-
nom Telemarksbygdene, be-
søkt kirker og historiske ste-
der, lyttet til lokalhistorie for-
talt av guidene og bygdefolk
som de traff, gått gamle tradi-
sjonsrike veier og stier, rodd
over vann og opplevd blom-
sterenger. Begeistret fortalte
de om sine opplevelser og sa
at dette hadde gitt dem et helt
annet kjennskap til bygdekul-
turen enn tidligere turer. På

Edland traff vi også Audun
Myhre som var Agder Bispe-
dømme sin representant,
som skulle være leder for
resten av turen.

Morgenbønn på hyttetrappa
Neste morgen var vi klar for
vandring. Etter et kraftig
regnvær om natten, var det nå

Glimt fra en pilegrims
e-
rim
e-
en
a
el-

ord/
vi-

VANDRERNE følger den gamle almannavegen ned til Røldalsbygda. FOTO: ANNE SOFIE TRESLAND, VEST-TELEMARK BLAD

KRUSIFIKSET som etter segna har
helbredet mange syke. FOTO: ANNE SOFIE

TRESLAND, VEST-TELEMARK BLAD

felles  4-04.qxp  19.08.04  14:23  Page 10



11               august 2004 

forbausende tørt, og sprekker
i skydekket ga håp om bra
vær. Etter morgenbønn på
hyttetrappa, der vi ble minnet
og Guds storhet symbolisert
med en gyllen perle, ga vi oss i
vei, ledet av lokalkjent fører.
Først gjennom Edlandsbygda
på asfaltert bygdevei, deretter
opp lia. Der fikk vi et fantas-
tisk utsyn. Gamle tradisjons-
rike hus, særlig stabbur, had-
de sine naturlige plasser mel-
lom moderne bygninger. 

Etter at vi hadde lagt bak oss
den verste oppstigningen,
kom vi til en Olavskilde. Men
kilden var tom, forårsaket av
hyttebygging og veianlegg.
Dette gav grunn til ettertanke.
Det var vemodig å sitte ved
den tørre kilden og tenke på at
på dette stedet hadde men-
nesker søkt hjelp og fått trøst
og nye krefter. Etter hvile og
påminnelse om levende
vann, var vi klar for ny etappe.
Nå var vi kommet opp i høy-
den og terrenget flatet ut.
Gamle seterstøler kom til
syne. I lia nedover mot Botn
passerte vi en «påkastrøys».
Tankene gikk tilbake til tidli-
gere vandrere som ikke hadde
kjentfolk med seg, og var av-
hengig av slike veimerker. På
Botn skysstasjon var det godt
å få knytte opp skolissene og
sparke skoene av seg, få en
dusj og en strekk på sengen.
Senere ble det middag og hyg-
gelig prat i salongen.

Fjellvann og snø
Dagen derpå var vi klar for ny

innsats. Sola skinte og hele
seks mennesker fra de nordli-
ge telemarksbygder sluttet
seg til oss for en dag. De valgte
nok den riktige dagen både
når det gjaldt vær og natur.
Denne dagen hadde vi en
lang vandring mellom klare
fjellvann og rester av snø. Så
nærmet vi oss Haukelisæter
og lokalguiden forteller Hau-
kelisæters interessante histo-
rie gjennom mer enn 200 år.
Dette har vært et møtested
mellom øst og vest og et etter-
lengtet mål for reisende. Et-
terlengtet var det også for oss
denne dagen, men kontras-
ten fra de stille fjellviddene til
dagens turiststed med biler
og masse mennesker var stor.
Men jeg må ærlig innrømme
at dusj, en god seng og tre ret-
ters middag ble satt pris på. 

Rolig tempo
Tredje vandringsdag var søn-
dag. Ved Fantestua fant vi et
stille sted for morgensamling.
En ny perle skulle minne oss
om Guds omsorg. Vår kjent-
mann var nå Svein Gjørv fra
Røldal. Vi passerte flere sæ-
terstøler der geitene beitet i
nærheten og plakater fortalte
at her var det geitost til salgs.
Vi nøt klangen fra geitebjelle-
ne, bekkesildringen og van-
dret i rolig tempo. På den an-
dre siden av vannet så vi riks-
veien med sommertrafikken.
En spesiell opplevelse fikk vi
da vi kom til en elv der det ikke
var bro. Da stilte en sauebon-
de opp med båt og fraktet oss

forbi elveosen. Deretter gikk
det meste av turen på den
gamle veien bygget i 1870-80
åra, et enestående ingeniør-
arbeid. Etter å ha passert Dy-
reskar, det høyeste punkt på
turen vår, 1100 m.o.h. kom vi
til Midtleger som ble ende-
stopp denne dagen. Her var
ikke overnattingsmuligheter
så Haukeliekspressen fraktet
oss tilbake til Haukelisæter
der vi igjen kunne hvile ut og
samle krefter til neste dag.

Så hadde vi bare en dag
igjen. Denne dagen skulle
føre oss fram til målet, Røl-
dalskirka. Var det mer enn et
fysisk mål? Minibuss fraktet
oss tilbake til Midtleger. Så
startet vi der vi avsluttet da-
gen før, og som vanlig med
bønn. En blå perle kalt be-
kymringsløshetens perle var
inspirasjonen for dagen. 

Bergprekenen
En påminnelse om tidligere
tiders slit og utholdenhet fikk
vi ved restene av en gammel
smie. Her hadde veiarbeider-
ne brukt adskillige arbeidsti-
mer for å kvesse borene som
de brukte til veibyggingen. Vi
passerte Svandalsflona, en
fraflyttet gård, vemodig men
forståelig da det var 5 km til
nærmeste nabo. Vi vandret
lett denne dagen. Landskapet
åpnet mot vest og det skrånet
nedover. I den bratte lia stan-
set vi ved en stor stein, kalt
Olavssteinen.

Siste stykket gikk gjennom
skogen og siste stopp hadde

vi ved en blomstereng der vi
lyttet til ordene fra Bergpreke-
nen om fuglene i luften og lil-
jene på marken.

De siste hundre metrene
fram til kirka gikk lett. Vi var
ved målet. Med undring og
andakt lyttet vi til kirkas og
krusifiksets historie. Menig-
hetsrådet i Røldal inviterte til
rømmegrøt, en hyggelig over-
raskelse. Under måltidet had-
de vi en nyttig samtale om pi-
legrimsferder generelt og om
Røldal som framtidig pile-
grimssenter. Spennende tan-
ker og ideer ble delt. Siste
opplevelse og kanskje turens
høydepunkt, var pilegrims-
messa om kvelden. Forret-
tende prest Audun Myhre tok
utgangspunkt i ordene: «Hos
deg er livets kilde. I ditt lys ser
vi lys.» Han mintest små, men
betydningsfulle inntrykk fra
turen, inntrykk som ville følge
oss hjem.

Hva hadde så disse dagene
betydd for oss? Hadde de gitt
oss nye perspektiver og rikti-
gere forståelse av verdier og
mening? Personlig kan jeg gi
mitt svar med å si meg enig
med Karin Boyes ord: ●

Den metta dagen 
er aldri størst

Den besta dagen 
er en dag av tørst

Dog fins det mål og 
mening med vår ferd

Men det er vegen som er
mødan verd

msvandring
PILEGRIM:

Kirsten Almås 
gjennomførte 
i år sin fjerde 
pilegrimstur 

og deler 
inntrykkene 

med oss. 
FOTO: ANNE M. ODLAND

KIRKA kommer til
syne. Målet er nådd.
FOTO: ANNE SOFIE TRESLAND,

VEST- TELEMARK BLAD

Pilegrimsleden fra Seljord/Kviteseid over Haukeli til Røldal ble gjenopprettet i
fjor. Mål for vandringen er stavkirken i Røldal. Kirken ligger i Bjørgvin bispe-
dømme, og Bjørgvin bidrar økonomisk til pilegrimsprosjektet, som administre-
res av Vest Telemark museum - www.vest-telemark.museum.no. Kirsten Almås
fra Storetveit gikk i år deler av turen og gir oss her glimt fra sine opplevelser.
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AV ANNE MYKLEBUST ODLAND

De seneste årene har bare
Storetveit menighet hatt et
tilbud om sorggrupper. Fle-
re av menighetene i Fana
prosti har lenge ønsket å få i
gang grupper, og endelig, et-
ter et og et halvt års planleg-
ging etableres nå tilbudet i
alle Fana-menighetene. Ni
ledere er kurset og klare til å
lede samtalegrupper, hver
med fire-seks personer.

-Det er mange måter å
miste noen på. Tapet etter
en ektefelle kjennes anner-
ledes enn tapet etter et barn
eller en forelder. Målet er at
etterlatte skal kunne søke
sammen ut i fra felles situa-
sjon, sier Tone Totland, dia-
kon i Birkeland menighet. 

-Når vi setter sammen
grupper vil vi derfor koble
sammen dem som har opp-
levd samme type tap.

Alminnelig sorg
Hun påpeker at sorgen slet-
tes ikke trenger være sjokk-
artet eller traumatisk for at
man skal kunne delta. 

-Jeg tror mange kunne
tenke seg å være med i grup-
pe, men tenker at sorgen
ikke er tung nok. «Det var jo
et alminnelig dødsfall», sier
Tone og legger til: 

-Ved ulykker er det gjerne
høy beredskap og pårøren-
de ytes hjelp. Fra media
kjenner vi til at det dannes
pårørendegrupper; det er
den dramatiske sorgen.
Men selv når det dreier seg
om et forventet dødsfall og
sorgen er alminnelig, kan
det være stort behov for en
samtalegruppe. Uansett
dødsårsak kan tapet kjen-
nes som en katastrofe.

Hun tror at det for noen
ofte kan være vanskelig å
snakke med de nærmeste
om hvordan man har det et-
ter et dødsfall. Målet er at
gruppen skal bli et trygt fel-
lesskap der en deler tanker,
følelser og frykt. 

Ingen sykdom 
-Selv om sørgende reagerer
forskjellig er ofte følelsen i
sorgen den samme. Sorg er
en naturlig reaksjon på et

tap. Erfaringen viser at når
en får snakke med andre i lik
situasjon, blir ikke ens egne
følelser så farlige. Å møte
andre kan være en god hjelp
til å komme videre, mener
Totland. Innholdet i grup-
pesamtalene vil bygge på
det den enkelte deler. De fri-
villige gruppelederne er
kurset i sorgreaksjoner og
hvordan gjennomføre en
gruppesamtale. Det er lagt
vekt på personlig egnethet
og klokskap hos lederne,
som vil bli fulgt opp av en
veileder, samt diakonene og
prestene i prostiet.

-Sorgen er ingen sykdom
som skal behandles, ei hel-
ler er det meningen å holde
fast på sorgen til evig tid.

Derfor vil gruppene i ut-
gangspunktet gå over ti
kvelder. 

-Hvor fersk må sorgen
være for den som ønsker å
være med?

-Det er ingen tidsbegrens-
ning. Men det er kanskje
ikke lurt å bli med med en
gang dødsfallet er skjedd,
men komme seg gjennom
begravelsen og oppmerk-
somheten, la det synke inn.
Etter noen måneder kjenner
de fleste ekstra på tomheten
og savnet. Da kan det være
en fin tid å bli med i gruppe,
sier Totland og legger til: 

-Sorggruppe er ikke den
eneste måten å bearbeide
tap på. Noen trenger kan-
skje mer individuell kon-
takt, da er det bare å ringe
kirken, oppfordrer diako-
nen. ●

Menighetene i Fana starter i høst sorggrupper for
etterlatte. –Ønsket er at sørgende skal kunne
komme sammen og være til hjelp og støtte for
hverandre, sier diakon og initiativtaker Tone Totland. 

Sorg-seminar for etterlatte
I tillegg til å tilby sorggrupper, innbyr menighetene i Fana
prosti etterlatte til et seminar om sorg. Dette finner sted lør-
dag 23. oktober kl 10.30-14.00 i Skjold kirke.

PROGRAM: 
■ HVA ER SORG, HVA GJØR SORGEN MED OSS ved sokneprest i

Storetveit, Bjarte Holme
■ LUNSJ
■ SAMTALE/SPØRSMÅL
■ ORIENTERING OM TILBUD TIL ETTERLATTE I FANA PROSTI

PÅMELDING TIL:
Diakon i Storetveit/Bønes, Reidun L. Dyvik 55 27 31 10
Diakon i Birkeland, Tone Totland 55 36 22 80
Sokneprest i Slettebakken, Jorunn M. Johnsen 55 30 81 10

En hjelp 
i sorgen

GOD HJELP: -Mange
har opplevd grupper
som en stor hjelp i ti-
den etter et dødsfall,
sier diakon Tone Tot-
land. Hun er en av in-
itiativtakerne bak til-
budet om felles
sorggrupper i prosti-
et. 

FOTO: SVEIN-ARNE 

STORESUND
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Besøksadresse: 
Hardangerv. 5b på Nesttun. 
Telefon  . . . . . . . . . . . . .55 36 22 80
Kontortid: Man-tor: Kl. 10.00 - 14.00 

Postadresse:
Postboks 152, Nesttun 5852 Bergen.
Epost  . .birkeland.menighet@bkf.no
Telefaks  . . . . . . . . . . . . .55 13 14 55

Fana kirkegårdsdistrikt 
Telefon  . . . 55 30 81 45 (kl. 10 - 12)

Gave til menigheten?
Bankgirokonto  . . . . .3411.18.00822

Menighetshuset:
Telefon (myntapparat)  . .55 10 38 07
Best. av lokaler  . . . . . . .55 36 22 80 
(Mandag-torsdag)

Direktenummer, menighetskontoret
Sokneprest: 
Ivar Braut  . . . . . . . . . . .55 36 22 82
Kapellan: 
Eiel Holten . . . . . . . . . . .55 36 22 83
Daglig leder: 
Eli Heggdal  . . . . . . . . . .55 36 22 81
Diakon: 
Tone Totland  . . . . . . . . .55 36 22 85
Kateketer: 
Ingunn Myklebust og 
Carina Søfteland  . . . . . .55 36 22 87 
(mandag-torsdag)
Kantor:
Amund Dahlen  . . . . . . . 55 36 22 86
Sekretær: 
Astrid Kolstad von Krogh ..55 36 22 80
Kirketjener: 
Margrete Andreassen  . . . 55 36 22 84
Kantor:
Amund Dahlen  . . . . . . . 55 36 22 86
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 Magne Madland  . . . . 55 10 04 72

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

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

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 36 22 86

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

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 

Slettebakken menighet ønsker velkommen
mennesker med ulike livssyn til videre sam-
taler om vesentlige livsspørsmål. Gruppen
er åpen for alle og møtes i Slettebakken kir-
ke 1. sept., 22. sept., 20.okt., 3.nov. og 1.
des. Alle dager kl 19-21.
Hensikten med gruppen er å utvikle den
enkeltes evne til å lytte til andres trosopp-

levelser og styrke egen forståelse av tros-
og livsspørsmål. Samtaleleder er Ragnvald
Hemstad, som har bred erfaring som prest,
misjonær og fra møter med mennesker med
ulik troserfaringer. Påmelding er ikke nød-
vendig. Spørsmål? Kontakt Ragnvald Hem-
stad, tlf 55 27 05 26 eller en av prestene på
menighetskontoret, tlf 55 28 06 12. ●

Dialog - om tro og livssyn 

birkeland  4-04.qxp  19.08.04  20:35  Page 13



14 august 2004                 

Mai Kr 28 136 til barne- og ungdoms-
arbeidet i menigheten. 
Kr 5070 til Kirkens SOS i Bjørgvin
Kr 3575 til Misjonshøgskolen
Kr 4575 til misjonsprosjektet i Mali

Juni Kr 9476 til menighetens arbeid
Kr 5145 til IKO

Juli Kr 2073 til menighetens eget arbeid
Kr 3097 til Norsk Luthersk misjons-
samband. ●

Vi minner om viktige datoer for de nye
konfirmantene: 
INFORMASJONSMØTE: tirsdag 24. august 
FORDELINGSMØTE: tirsdag 7. september 
Begge møter blir holdt i kirken, og begge
dagene er det oppmøte for jenter kl. 16.00
og kl. 17.00 for gutter.

Spørsmål kan rettes til tlf. 55 36 22 87 /
55 36 22 80 mandag- torsdag. ●

Sigvart Dagsland spiller i Slettebakken
kirke lørdag 11. september kl 19.30
Siden 1985 har Sigvart Dagsland gitt ut
12 album. De fleste kjenner titler som
«Alt eg såg», «Stemme for de stemmelø-
se» og «Kan eg gjør någe med det?» På
konserten i Slettebakken vil melodier fra
mange av hans CD-er være representert,
så vel møtt til en variert aften!
Billettpris: kr. 150,- ●

AV ELI HEGGDAL

Hele livet har Ernst levd med Salme 32:
«Jeg vil lære og vise deg den vei du skal
gå. Jeg lar mitt øye hvile på deg og gir
deg råd».

-For en som ikke har så stor tro på seg
selv er det godt å tro noe utenom seg
selv, sier Ernst. Da er det et lett valg å
bruke livet slik Gud ville det, og i Birke-
land var det bruk for Ernst. 

I 1959 tok klokkerdiakonen fatt på
sine mange og varierte oppgaver. Klok-
keren hadde ansvar for å føre kirkebø-
ker. Han deltok i alle gudstjenester og
alle begravelser, der han også skulle
være forsanger ved jordfestingen. Dia-
konen var lønnet av kommunen for å
drive hjemmesykepleie, og ikke minst
sosialtjeneste. 

-«Nei» er vel et ord som sjelden ble
brukt. Hva hjemmesykepleien skulle
omfatte, sa instruksen lite om. Områ-
det var stort og det kunne bli mye kjø-
ring. Det meste var syv mil på en dag,
sier Ernst og legger til at trygdeetaten
sparte mye på denne stillingen. Det
hadde nok vært langt dyrere å legge pa-
sienter inn på sykehus.

Øyne som ser
Med 6-dagers uke, langt fra en 8 ti-
mers-dag, og timene fordelt på hele
døgnet var det mye å gjøre. 

-Folk krevde kanskje ikke så mye den
gangen, mener Ernst. 

-I det hele tatt var folk forsiktige med
å spørre og de virket så takknemlige.
Men jeg satte min ære i å komme sam-
me dagen jeg ble spurt. Noen ganger

ble det travelt å være en god hjelper. 
Ernst husker en spesiell uke han var

ute dag og natt, men det var helt unn-
taksvis. 

-Jeg kom knapt hjemom for å ta
skjegget, minnes han.

Han ble sjelden kalt ut om natten,
men var det alvorlig sykdom tilbød han
seg ofte å sitte der. Hvis pasientene
døde var det diakonen som stelte dem
og holdt båreandakt. 

-Det var et naturlig sorgarbeid fordi
en var til stede i hele prosessen. Hvis en
over tid har blitt kjent med mennesker
er det lett å engasjere seg. Nestekjær-
lighet er noe som øker i den grad en har
med folk å gjøre. Jeg har lært hjemme at
en skal gjøre det som er nødvendig og
tenke på hva handlingene fører til. Litt
sunt bondevett har hjulpet meg i
mange situasjoner, forteller Ernst og
viser oss en verden der en gjorde det en
syntes var riktig. En tid da en ikke reg-
net timer eller fraskrev seg ansvar for
andre. 

-Jo, det var vel forventet at en skulle
arbeide slik, mener Ernst.

-Det var så mye som forvaltningen
ikke så. Jeg ville hjelpe dem som ikke
stilte krav, men som like fullt trengte
det. Som diakon kom jeg i kontakt med
folk og så hvordan det stod til. Jeg kun-
ne hjelpe dem med å søke Krigspen-
sjon eller uførepensjon. Jeg visste
hvordan søknaden skulle se ut for at
den skulle gå gjennom. Jeg hadde god
kontakt med lensmannen, trygdekon-
toret og banken. Sammen fant vi ut av
det.

Et par ganger måtte han for eksempel

be Fana Sparebank hjelpe folk. Da ble
trygden sendt rett til banken, som be-
talte regningene. 

Hjelpende hender og gode gaver
For at en diakon skulle kunne gjøre
jobben sin var det viktig å delegere og
sørge for at andre kunne bidra. Skaffe
brensel. Få noen til å passe en syk ekte-
mann en dag eller to. Få folk til å spille
på hyggesamværene. 

-Uten støttespillere kommer ikke en
diakon langt, mener Ernst og forteller
om fru Kristiansen, som var gift med
verksmesteren på Fanabussene. 

Hun skaffet busser som ble innredet
til rullestolbrukere, og ledet turene
mens diakonen var med som assistent
og gjeter ...

Takkoffer i Birkeland kirke Konfirmanter! Dagsland-konsert

Nytt

Leder

Gjesteskribenten

Mitt valg

Aktuelt

Respons

Kommentar

Replikk

Orientering

HOBBY: Etter et arbeidsliv i tjeneste for andre er
det godt å dyrke en kjær hobby. FOTO: FRODE HØYTE

Ernst - både Sykepleie, sang
og skjønnskrift:

18 år gammel fikk Ernst Mæland høre at diakoner kunne få arbeid
på hvalfangstskuter, men bestemte seg for å bruke livet slik Gud
ville det. Det ble 25 år som klokkerdiakon i Birkeland menighet. 
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Et tilbud i Birkeland menighet 
høsten 2004.

Tid: 4 tirsdager kl. 19.30.
Sted: Birkeland menighetshus, 

Øvsttunvegen 29, Nesttun.
Tema: Første Korinterbrev. Etter 

innledningen blir det samtale 
om temaet over en kopp te.

31. aug. 1.Kor. 1-4. Guds og menneskers 
visdom. Sokneprest Ivar Braut.

28. sept. 1. Kor. 5-8. Det kristne livet.
Sokneprest Inge Mannsåker.

26. okt. 1. Kor. 9-11. Samvittighet og fri-
het. Sokneprest Jorunn Johnsen

23. nov. 1. Kor. 12-14. Nådegavene og 
kjærlighetens vei.Kap. E. Holten ●

ALLE ER VELKOMMEN!

Vi arbeider med å få til Alpha-kurs i 
høst, men trenger frivillige for å få det til.
Kurset går over 10 kvelder med sosialt
samvær, et hyggelig kveldsmåltid og  sam-
taler rundt spørsmål omkring tro og tvil. 

Er det noe for deg? Ring Birkeland menig-
hetskontor telefon 55 36 22 80. ●

Bli med på bibeltimer i menighetshuset Alpha-kurs 

I 30 år var Ernst med i
diakonatets hyggesam-
vær på menighetshu-
set, hver 14. dag med
program året rundt. Det
var her de begynte å
bygge opp et fond til
hjelp for eldre og treng-
ende i Birkeland me-
nighet. Anne Marie
Saakvitne var den første
som gav penger til dette
formålet. Senere ble det
samlet inn mer penger
og i dag bruker diakoni-
utvalget i menigheten
renter fra fondet til sitt
arbeid. 

Den velsignede 
mobilen
-Diakonen utfører ar-
beid som for mange er
usynlig, forteller Ernst
og sammenligner det
med en mor, som ser alt
i huset, mens barna
ikke enser det som
trengs. 

Kanskje tar det på å se
hele tiden. Når får blik-
ket hvile? 

Etter 25 år i tjenesten
sviktet hans egen helse
og Ernst trengte tid til å

komme seg. Nå nyter
han dagene som pen-
sjonist og dyrker sin
hobby med treskjæring
og rosemaling. Så utfø-
rer han nok en tjeneste
for Birkeland menighet.
Det er den gamle døpe-
fonten fra 1878 som
skal restaureres, med
nennsom hånd. 

Ernst er fremdeles di-
akon, hver kveld ringer
han til et menneske han
kjenner. 

-Jo, en vet jo hva den-
ne telefonen kan gjøre.
Det er nok av folk som
lurer på hvor det ble av
alle vennene. Når helsa
svikter. Når en havner
på sykehjem og ikke
klarer å komme seg ut.
Da er en telefonsamtale
en liten innsats, som
gjør en stor forskjell.
Hver eneste kveld. 

Når jeg er bortreist
har jeg denne, sier han
og klapper seg på lom-
ma. Der ligger mobilen.
Mobilen kan være en
velsignelse. Ernst leve-
rer et godt og fast hånd-
trykk, og en god klem,
før han går hjem til Jan-
nemor, som han har
kjent siden han var 14. 

-Ei kjekk og god kone,
sier Ernst, med en liten
latter. Det er vel også en
velsignelse, for en klok-
kerdiakon som aldri
visste når han kom
hjem til middag? ●

RESTAURASJON: Det er et
møysommelig arbeid å restau-
rere den gamle døpefonten.
Sprukket tre skal repareres, et
par nye knotter må dreies før
den skal males opp i eksiste-
rende farger. FOTO: FRODE HØYTE

e klokker og diakon 
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GUDSTJENESTER

22. august 12. s. e. Pinse
1100 Familiegudstj. med dåp
ved Eiel Holten. Matt 21,28-31 Sal
32,1-5; 1 Joh 1,8-2,2. Offer til me-
nighetsarb.

29. august 13. s. e. Pinse
1100 Gudstj. med nattverd ved
Ivar Braut. Matt 12,33-37 Sal 40,2-
6; Jak 3,8-12. Offer : menighetsarb.

5. sept.14. s. e. pinse 
1100 Gudstj. med dåp ved Ivar
Braut. Rom 12,9-15 5 Mos 10,17-
21; Matt 5,43-48. Offer: Normisjon

12. sept. 15. s. e. pinse
1100 Misjonsgudstj. med natt-
verd ved Ivar Braut Joh 5,1-15 Sal
103,1-6; Ef 5,15-20. Offer til mi-
sjonsprosjekt i Mali. 

19. sept. 16. s. e. pinse 
Høsttakkefest

1100 Familiegudstj. med natt-
verd ved Eiel Holten. Luk 10,38-
42 5 Mos 4,29-31; Fil 4,10-13. Of-
fer til det norske misjonsselskap 

26. sept. 17. s. e. pinse
1100 Gudstjeneste med dåp og
konfirmantpresentasjon ved Ivar
Braut. Luk 7,11-17 Job 19,25-27;
Rom 8,18-23. Offer: menighetsarb.

3. oktober 18. s. e. pinse
1100 Gudstj. med konfirmant
presentasjon og nattverd ved Eiel
Holten. Joh 8,31-36 Jer 6,16-20;
Gal 5,1-6. Offer til menighetsarb. 

10. oktober 19. s. e. pinse 
1100 Gudstjeneste med konfir-
mantpresentasjon og dåp ved
Ivar Braut. * Matt 13,44-46 2 Mos
20,1-8.12-17; Fil 1,20-26
Offer til menighetsarbeidet

17. oktober 20. s. e. pinse 
Diakoniens dag

1100 Gudstj. med nattverd ved
E. Holten og diakon T. Totland. Joh
9,1-7.35b-38 1 Mos 9,8 [9-11]12-
17; Hebr 11,1-4.7-10. Offer til dia-
koniarbeidet. Arr. etter gudstj. 

24. oktober 21. s. e. pinse,
1100 Familiegudstjeneste med
dåp ved Ivar Braut. Mark 10,13-16
1 Mos 2,18-24; Ef 5,25-32. Offer til
Bergen søndagsskolekrets.

SE HVA SOM SKJER:

Barnas kirkegang.
Søndagsskolen starter opp søn-
dag 12. september og vil være
åpen alle søndager bortsett fra i
skoleferier og når det er familie-
gudstjeneste. 

Menighetsweekend
3.-5.september til Fjelly på Sotra.
«Hverdagstro» er tema, og vi sat-
ser på trivsel og fellesskap slik vi
har hatt gleden av i mange år.

KIRKESKYSS 
Vi har transporttjeneste til og fra
kirke for deg som ønsker og treng-
er det. Ring den som står på listen
søndag før kl.10.00 og du blir hen-
tet der du bor. Tjenesten er gratis

22.8 L. Stormark 55 10 49 34
29. 8 B. Tellefsen 55 13 36 81
5.9 B. A. Johannessen 55 92 93 08
12. 9 N. Seime 55 10 03 66
19. 9 B.A .Johannessen 55 92 93 08
26. 9 R. Kanestrøm 55 92 92 88
3.10 A. Gåskjenn 55 10 08 33
10.10 L. Stormark 55 10 49 34
17.10 H. Hatlevik 55 13 11 76
4.10 B.A. Johannessen 55 92 93 08
31.10 R. Kanestrøm 55 92 92 88

FREDAGSKLUBBEN, HØST-04 
Menighetens klubb for de som går
i 5-7.klasse. Vårt vanlige tilholds-
sted er Birkeland Menighetshus,
Øvsttunvn 29.

Fredag 10. sept.kl. 1800-2030
Bli kjent med eksperimenter
Vi leker og blir kjent med de nye. 
Ta med kr. 20 til mat

Fredag 24. sept. kl. 1800-2030
Tur Totland/Myrdalen
Vi kommer oss ut i naturen
Ta med kr. 20 til mat.

Fredag 15. oktober kl 1800-2030
Datakveld/Vi lager hjemmeside
Vi prøver å lage hjemmeside++
Ta med kr. 20 til mat

Fredag 29. oktober kl 1800-2030 
Musikk/dans kveld. Vi spiller in-
strumenter og lærer kanskje en
dans. Ta med kr. 20 til mat.

Fredag 12. november 1800-2030
Filmkveld. Vi ser en god film
Ta med kr. 20 til mat.

Fredag 26. nov. kl 1800-2030
Gallakveld. Vi pynter oss og har en
kjempeavslutning før jul
Ta med kr. 50 til mat.

I tillegg til aktivitetene over, spiser
vi og har andakt på hver samling. 
Har du spørsmål, tak kontakt:

Vibeke Handegard tlf. 55 10 16 57
vibekehandegard@c2i.net

Tor M.Madland tlf. 55 10 04 72
tor.madland@helse-bergen.no 

Helge Skeie tlf. 55 92 91 55
helge.skeie@norclub.no

Anne Kari Aarstad tlf. 55 92 92 08
anne.aarstad@hib.no

Magnus Heie
Markus Føyner Wie
Leon Storaunet Gaassand
Tobias Draugsvoll
Emil Enrique Castillo Larsen
Iver August Beisland
Sindre Larsen Mjøs
Lars Osland Thuen
Magnus Gjelsvik Sundberg
Lars Magnus Birketveit
Magnus Dysvik Bjørke
André Johannessen Natland
Konrad Øye Seime
Erik Rathe Sondbø
Even Grundtvig Dyngeland
Martin Storebø Koh
Selma Pauline Jusnes Solheim
Hanne Brandt Vassenden
Elsa Sofie Hauge
Maja Kavlie-Jørgensen Buen
Mathilde Mork
Celine Fosso Valland
Karoline Larsen Møvik
Vilde Hope Lossius
Marie Giil Rødbotten
Pia Dyngeland Kjellid
Christina Moros Jacobsen

Celine Klett
Mathilde Mowinckel
Louise Filippa Schei Angell
Victoria Waardal Rongved
Vanessa Waardal Rongved
Maren Kristine Røvik
Malin Morchmann
Tora Vestenfor
Nora Cornelia Stangeland
Nora Austgulen Mowinckel
Marthe Sofie Stokkeland
Thea Sophie Mae
Stina Oestreich Bakke
Maria Oestreich Bakke
Ingrid Risa
Døpt i annen menighet:
Ole Westfal-Larsen
Are Borgar Landsvik
Bjarte Ljones
Elias Færøy Stavseng
Oliver Eide
Adrian Breistein
Mathias Struck
Elias Vaage
Anniken Namtvedt
Sigrid Hoff Eilertsen
Sofie Mehl Lode
Ingeborg Råsberg
Ina Lien Rykkje

FANTOFT STAVKIRKE
Sigrid Øvstebø Engesæter – Arild
Andeas Sørbye
Beate C. Oen – Svein Ove Næss
Tove Langhelle – Eivind Josefsen

BIRKELAND KIRKE
Marit Johannessen – Ove Ronny
Hauge
Monica Kristiansen – Jan Einar
Johannesen
Ann Kristin Eldevik – Rune Ny-
hammer
Vibeke Gjelsvik – Elling Sundberg
Merete Birkeland - Terje Sæle
Anne Elisabeth Christensen –
Gunnar Mellgren
Theodora Hendrika Bouwman –
Kjell Skage
Anne Kristin Hatland – Alexander
Wiers Midtun
Liv Wendelbo Ormberg - Jens
Kristian Ellingsen
Berit Bertelsen – Nils R. Lindberg
Ida K. Meland – Hans P. Eriksen
Catrine Andersen – André Såtendal
Renate Aasbø – Arne Kambestad

Hans Thuen
Alf Rober Aamoth Stanger
Peter Henriksen
Magne Rebnord
Trygve Vassbotn
Olav Kløvtveit
Bjarne Ulvestad
Torbjørn Erstad
Lars Johan Nordvik
Olav Nåmdal
Peder Hole
Ruth Gravdal
Ingrid Haldorsen
Agnes Johannessen
Signy Johanna Jæger
Anna Andersen
Anna Wennemoe
Marie Leknes Pettersen
Ruth Nancy Kogstad
Ruth Eikeland
Gudrun Kjellaug Fjelltvedt
Tordis Anthone L. Njøtøy
Synnøve Dyngeland
Cecilie Eikeland
Selma Larsen
Karen Bøe
Marit Solveig Gaasø
Bjørg Sjøthun
Else Klaveness
Turid Espelid
Grethe Karla Olaussen

døde vigdedøpte

Offentlig informasjon fra
Birkeland menighet
Postboks 152
Nesttun, 5852 Bergen

B
FULLDISTRIBUSJON
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