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-Vi savner en 
søndagsskole
Ingunn og Tore Hågøy kjenner savnet av en
søndagsskole på Kirke-Birkeland på vegne av
barna i nabolaget. Selv tar de med barna sine til
Salem menighet. Side 2-3

Ingen valgkamp
Menighetene landet rundt
inviterer til valg av nye me-
nighetsråd i høst. Men kan
det kalles et reelt valg når
det bare er akkurat nok kan-
didater til å fylle plassene i
rådet? Side 10-11 og 14-15

Har englene bil?
Daglig overrumpler barna
oss med vanskelige spørs-
mål. Vi tok med en 3-åring
til presten Bjarte Holme for
å få hjelp med de eksistensi-
elle spørsmålene. Side 8-9

Frivillig hos
Kirkens SOS
Pågangen på krisetelefonen
til Kirkens SOS er økende –
bare i Bergen besvares hun-
dre samtaler i døgnet. Ca-
milla Blokhus (31) er en av
de frivillige som sitter tele-
fonvakt. Side 6-7
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AV ASTRID DALEHAUG NORHEIM

- Det er tradisjon med søndags-
skole i vår familie. Kanskje vi er litt
gammeldagse, sier Jannicke Nil-
sen. Hun sitter på dissen med søn-
nen Adrian Johan (6 mnd) på fang-
et. Det er ettermiddag på Kirkebir-
keland, mammaene og pappaene
har kommet hjem fra jobb. Noen
spiller fotball, andre sitter i sand-
kassen med barna sine.

- Det er kjempetrivelig her, og vi
har et godt forhold til naboene.

Det yrer av småbarnsfamilier på
Kirkebirkeland og andre nybygger-
strøk, blant annet i Sædalen, på
Helldalsåsen, på Midttun og Lillet-
vedt. Alle er innenfor Birkelands
menighetsgrenser. Mange av de ny-
innflyttede har ikke nært forhold til
kirken, men kunne godt tenke seg at
barna skal gå på søndagsskole.

Døpt
Tove Brekke og Jannicke Nilsen dis-
ser sakte frem og tilbake med baby-
ene sine på fanget. Tove har bodd på
Kirkebirkeland i sju år, Jannicke flyt-
tet inn for to måneder siden.

- Dattera mi på ni gikk på søndags-
skolen da vi bodde i Oslo, sier Jan-
nicke.

Tove har døpt lille Michelle i kirken.
Den ventede babyen skal også døpes
der.

- Vi går ikke på gudstjenester, men
hvem vet når barna blir større? sier hun.

Michelle sitter på grusen og plukker
konsentrert opp småstein.

Andre steder i landet har kirken bevisst
satset på nybyggerområder med å starte
opp gudstjenester på skolen eller i andre
lokaler.

- Hadde det vært aktuelt for dere å gå
på gudstjenester hvis det startet her i
nærområdet?

- Ikke for meg, sier Jannicke. Jeg har
ikke et slikt forhold til kristendommen.
Jeg har døpt barna, og de skal konfirme-
res. Jeg ber «kjære Gud, jeg har det godt»
hver kveld, og det hender vi går i kirken
på julaften.

- Hva med en søndagsskole?
- Jeg hadde nok tatt han med når han

blir litt større. Når vi døper, lover vi jo
egentlig å oppdra dem i den kristne tro,
sier Jannicke.

Birkeland menighet er en av landets
mest folkerike med sine 18 500 innbygg-
gere. Anslagvis er over 16000 av dem er
medlemmer i Den norske kirke.

I byen
Litt lenger inne i det nye boligstrøket bor
Ingunn og Torgeir Hågøy med barna Au-
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Søndagsskole 
til Michelle og 
Adrian Johan?

Å være med
-Følg meg! sa Jesus. Klart og enkelt.
For de som ble disipler den gangen
endret det livet radikalt. For noen
blir det slik nå til dags også. 

AV IVAR BRAUT

Men for de fleste blir det anner-
ledes. Livet går sin gang. Det er
vel heller ikke meningen at de
som følger Jesus skal melde seg
ut av det vanlige. Det er tross
alt i det vanlige livet de aller
fleste har sin oppgave.

-Følg meg, sa Mesteren. Og da mener han
også oss som bor i Birkeland menighet. At vi er
døpt betyr at livet med Ham er i gang. Vi bør
noen ganger ha en opprydning i livet for å se
om vi er på rett vei også i forhold til Jesus selv.
Kanskje han er glømt? Ingenting vondt ment,
men det er bare blitt så lite av det.

Hva betyr det
-Følg meg. Det kan bety å ordne opp med
noen. Bruke Jesu egne ord om tilgivelse for å
få orden på en relasjon. Det betyr helt sikkert
at jeg ber til Gud. Og vi kan gjøre det på vår
egen måte. Og Birkeland kirke er åpen for alle.
Til gudstjeneste med ord fra Gud, med salmer
og nattverd.

-Følg meg: Det kan for noen være å melde
seg på et Alpha-kurs. – Jeg må lære mer om
hva det er å være kristen, sier noen. – Jeg må
få snakke om det som gjelder meningen med li-
vet. Noen i denne menigheten brenner for Al-
pha.

Og for andre vil Jesu ord bety et inngrep i
økonomien: -Jeg må bare være med på å gi
barn og unge et sted der de kan lære å kjenne
Jesus selv. Noen i denne menigheten brenner
for at det kan bli varme hjerter som med glede
ordner en givertjeneste.

-Følg meg, sa Jesus. Det viktigste for oss alle
er at vi vil være med i Guds rike. Der er vi invi-
tert. Det handler om en dåp som slår seg sam-
men med troen på Jesus. Da er jeg med. ●
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Tove og Jannicke kunne tenke seg å ta med barna på
søndagsskole når de blir større. Men det er ingen
søndagsskole i nærmiljøet.
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gust (2 1/2) og August (3 måneder). De flyt-
tet inn i nytt hus for noen måneder siden, og
har ikke noe forhold til Birkeland menighet.
De er fremdeles aktive i Salem, Norsk Lut-
hersk Misjonssambands forsamling i byen,
og der ble også guttene døpt.

August tar på seg brannhjelm og benytter
anledningen til å åpne peisdøra før den ny-
slåtte brannmannen-karrieren brått er over
når pappa oppdager ham.

August går på søndagsskolen i Salem.
Mamma Ingunn kjenner savnet av en søn-
dagsskole i nabolaget på vegne av de andre
barna.

- Når August blir større og får et mer aktivt
forhold til kompisene her, blir det nok mer
naturlig for oss å være her, sier Torgeir.

- Jeg ser ikke for meg at vi dropper Salem,
men hadde det vært et tilbud her, hadde vi
benyttet oss av det, sier Ingunn. ●
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g 
4-årskor i 
Birkeland kirke
Det blir oppstart av nytt kor
for 4-åringer KOR 4 («K4»)
tirsdag 13. september kl.
17.30 – 18.15 

Etter mange henvendelser om å
starte et sangtilbud for 4-åring-
er, har vi endelig funnet en løs-
ning.

Høsten 2005 åpner vi for et
kortilbud der to kjekke, musikal-
ske ungdommer tar ansvaret un-
der ledelse av organisten vår,
Amund Dahlen! 

Er høstens prøveperiode vel-
lykket, vil koret fortsette også i
2006. 

Dette tilbudet vil først og
fremst gå ut til de 4-åringer vi
inviterer til kirken for å få «Kir-
keboka», men fikk du kirkebok i
fjor, er du også hjertelig vel-
kommen! 

Familiegudstjenesten vil være
en naturlig plass for K4 å synge.
Etter planen blir det tre opptre-
dener til høsten: På en av me-
nighetens Familiegudstjenes-
ter, på «Barnas Julekonsert» og
på julaften. 

■ Lederne er: Hannah Knudsen
15 år og Elias Dahlen 15 år. Hun
har fartstid fra bl.a. Lærersko-
lens barnekor og synger i band,
spiller litt gitar, og er glad i
barn. Elias Dahlen spiller gitar
og er glad i å musisere. Han er
også glad i barn. 

■ Har du et lite familiemedlem
som syns dette høres interes-
sant ut, ta kontakt med oss i kir-
ken! 

PÅMELDING til Birkeland menig-
hetskontor v/kateket Ingunn My-
klebust, tlf 55 36 22 87, epost:
ingunn.myklebust@bkf.no ●

HÅPER. Michelle og Adrian Johan (bak på mammas fang) skal kanskje begyn-
ne på søndagsskole - om det kommer en i nærheten. FOTO: ASTRID D. NORHEIM

- Ønsker folk å starte
søndagsskole, stille rom
og kalle sammen barn,
skal vi bidra med innhold,
sier sogneprest Ivar Braut.

Han vil mer enn gjerne at
barna skal få gå på søndags-
skole i sitt nærområde. I dag
er det kun søndagsskole un-
der gudstjenesten i andre

etasje over menighetskon-
toret. 

Braut tror heller ikke at
alle trenger hjelp til innhol-
det på søndagsskolen.

- Det blir sårbart når det er
menighetskontoret som
skal stå bak innholdet,
mange vil klare det selv. Det
er viktig å ha den lokale for-
ankringen. Vi skal være vel-

dig villig og støtte økono-
misk hvis det står på det.

I dag jobber ingen i menig-
heten med barn og ungdom
på fulltid i nybyggerstrøkene,
men det er planer om giver-
tjeneste med mål om å samle
inn penger i hundretusen-
kroners-klassen til å lønne
en halv stilling som skal ar-
beide primært med barn. ●

- Sett i gang, vi hjelper til
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AV MARTIN A. E. ANDERSEN

Ikke bare bodde årets sentrale person
Christian Michelsen (bildet) innenfor
menighetens grenser, men kirken
hadde også vært Fana herreds valglo-
kale den gang Michelsen i 1903 ble
valgt som stortingsrepresentant fra
Søndre Bergenhus amt for perioden
1903 – 06.

Kirken ble igjen stemmelokale da
oppløsningen av unionen med Sveri-
ge skulle stemmes over 13. august. Da
så spørsmålet om Norge som fremti-
dig kongedømme eller republikk
skulle avgjøres ved folkeavstemning
12. november, ble Birkeland kirke på
nytt valglokale for hele Fana herred. 

Kirken overfylt
De to folkeavstemmingene var
lagt til søndager for å sikre
størst mulig oppslutning fra
velgerne, og begge dager kom
stemmegivingen etter at den
ordinære gudstjenesten var
ferdig. Som i alle andre av lan-
dets kirker ble fremmøtet i
Birkeland kirke disse to søn-
dagene så stort at kirken var
overfylt og vel så det. Bare menn
over 25 år hadde stemme-
rett den gangen, men både
kvinner, menn og ungdom
i store skarer møtte frem til
gudstjenestene på av-
stemmingsdagene. På
den måten kunne alle
markere sin oppslut-
ning om det som Stor-
tinget hadde vedtatt og

som nå skulle realiseres med folkets
fulle tilslutning. 

Store folkemasser
Det fortelles for øvrig at store folke-
masser var møtt opp på Nesttun sta-
sjon den nevnte søndagen i august
for å ta imot Christian Michelsen da
han kom med lokaltoget fra Fjøsang-
er for å avlegge sin stemme. Med det
norske flagg og hornorkester i spissen
vandret de fremmøtte til gudstjenes-
te og etterfølgende avstemming i kir-
ken. Innslaget av nasjonale salmer og
uniformerte personer skal ha vært
stort i de fleste av landets kirker den-
ne dagen, og slik var det nok også i
Birkeland. 

Fana herred hadde i 1905 to kirke-
sogn, Fana og Birkeland. Fremmø-

tet til de to gudstjenestene i
Fana kirke var også uvanlig
stort, men stemmeberetti-
gete menn måtte etter guds-

tjenesten der begi seg til Bir-
keland kirke for å avgi sin
stemme.

Birkeland kirke er i dag for-
melt godkjent for 300 sitte-

plasser, men i 1905 var tallet på
sitteplasser noe høyere, samti-

dig som det ikke var noen re-
gler som hindret en utstrakt
bruk av ståplasser i kirke-
rommet. Og noen måtte
nok følge høytideligheten

fra kirkebakken. ●

Nabokaféen har åpnet
Kafeen i Birkeland Menighetshus
åpnet dørene etter sommerferien
tirsdag 9. august, og nå går det slag i
slag hver tirsdag utover høsten.

AV MARTIN A. E. ANDERSEN. 

Åpningstiden er kl. 12–14, og passer godt
for alle som ønsker å ta formiddagsmaten i
hyggelige omgivelser sammen med andre.
Suppe, kaffe og vafler serveres, og prisene
er uvanlig rimelige. «En kaféoase hver tirs-
dag» hadde Fanaposten som overskrift da
de stakk innom i januar, og her prates det
om alt og ingenting, samtidig som det nok
fra tid til annen blir «løst» en del verdens-
problemer. Fellesskapet og den sosiale mø-
teplassen midt i hverdagen er det vesentli-
ge, men det er ingenting i veien for å velge
sitt eget bord, og i stillhet la kaffekoppen
og vaflene stimulere tanker og refleksjoner
over livets viderverdigheter og verdens for-
underlige gang. Miljøet er hyggelig og
uformelt, uansett hva en måtte velge.

Treffsted på formiddagen
Diakoniutvalget tente for et års tid siden på
idéen om et treffsted på formiddagen, hvor
hjemmeværende, pensjonister, skiftarbei-
dende, sykmeldte, arbeidsløse og yrkesak-
tive kunne stikke innom for å få en prat
over en kopp kaffe eller en tallerken suppe.
Nå har altså idéen fenget, og de frivillige
hjelperne lager hver tirsdag i stand til sine
gjester. De aner ikke på forhånd hvem som
måtte komme, og stadig dukker nye ansik-
ter opp i tillegg til noen mer faste, som har
satt tirsdag kl. 12–14 i menighetshuset på
sitt ukeprogram. Noen har allerede kommet
så langt at de mener «tirsdagen og naboka-
féen er ukens høydepunkt», for å sitere Fa-
naposten nok en gang. Vi har fortsatt plass
til flere gjester. Om nødvendig står bord i
reserve i naborommet! ●

Bibeltimer i Birkeland 
Tid: Tirsdager kl. 19.30. Sted: Birkeland
menighetshus, Øvsttunvegen 29, Nesttun.
Tema: Slutten av 2. korintierbrev og Mat-
teusevangeliet. Etter innledningen, sam-
tale om temaet over en kopp te. ●

■ 30. aug. 2.Kor. 10-12. Styrke og 
svakhet. Sokneprest Kristi Søvik.

■ 27.sept. Matt.1-4. Fra barndommen av...
Sokneprest Odd Steinkopf

■ 25. okt. Matt. 5-7. Hvordan skal vi forstå
Bergprekenen? Sokneprest Ivar Braut

■ 29. nov. Matt. 8-9. Undere da og nå...
Kapellan Eiel Holten.

Alle er hjertelig velkomne til bibeltimene
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Folketog med flagg og musikk 
til Birkeland kirke i 1905
Begivenhetene omkring unionsoppløsningen i 1905 
ble interessante for Birkeland kirke. 

Nytt

Leder

Gjesteskribenten

Mitt valg

Aktuelt

Respons

Kommentar

Replikk

Orientering

Til ettertanke

Innspill

KronikkKronikk

Omtale

Minneord

birkeland  4-05.qxp  25.08.05  14:31  Page 4



5               august 2005 

- Kirkegården er gjerne ikke
det enkleste stedet å foto-
grafere. Det var en utfordring
å få til bildet, sier Magne
Åhjem, vinner av foto-
konkurransen «Minnenes 
park – tidens stille hage».

AV ANNE MYKLEBUST ODLAND

- Jeg synes det var et spennende tema
og en flott tittel på en konkurranse.
Derfor ville jeg prøve meg, sier Magne
Åhjem. Han er ansatt som fotograf i
Sjøforsvaret og er nå den heldige vin-
ner av Bergen kirkelige fellesråds foto-
konkurranse og 5000 kroner rikere.

Motiver fra kirkegårdene
Det var i forbindelse med den inter-
nasjonale kirkegårdsuken i juni at
Bergen kirkelige fellesråd inviterte til
fotokonkurranse. Folk og fotografer
ble oppfordret til å sende inn motiver
fra kirkegårdene i Bergen og juryen
fikk over 250 bidrag å bedømme. 26
bilder ble plukket ut til utstillingen i
Korskirken. Femten av dem ble dess-
uten premiert. 

- Det hender jeg må fotografere i
begravelser eller på kirkegårder i em-
bets medfør. Det er mange flotte kir-

kegårder i Bergen og mange fine foto-
motiv. Men det er et sted man må til-
nærme seg med respekt, sier Åhjem.

Fange øyeblikket
Vinnerbildet ble tatt en søndag i april
på Solheim. 

- Været stemte. Det var en stille fin
stund. Jeg ønsket å få med et mennes-
ke på bildet, men plutselig dukket den
svarte katten opp og bildet satt! Jeg sy-

nes det ble komposisjonsmessig fint.
Det er jo også noe symbolikk i svarte
katter, sier fotografen. 

Åhjem var tilstede på prisutdeling-
en og fikk også med seg utstillingen.

- Det var mange flotte bilder. Noen
var morsomme med barn som lekte
med springvann. Det var portrett av
sørgende og skulpturer. Prangende
parkanlegg og enkle blomster, fortel-
ler han. ●

Svart katt på vinnerbildet

«Skapte er me te bera,
letta børene for kvarandre»
JAN-MAGNE BRUHEIM

Hvert år er det noen som tar sitt eget liv.
Kanskje en av dem bodde i ditt nabolag,
var kollega med deg eller var en i din fa-
milie? De som står igjen bærer mye smer-
te og lever med en ond sorg. Siden høsten
1999 har Kirkens Bymisjon i Bergen gitt
tilbud om sorggrupper til etterlatte etter
selvmord. I disse årene har over 50 perso-
ner fått hjelp til å sette ord på noe av det
onde som følger med når en av ens kjære
velger å ta sitt eget liv. Nye sorggrupper
starter opp høsten 2005. Vi inviterer
kvinner og menn fra ca 20 år og oppover
til å delta i sorggruppe. Det kan være kort
tid siden selvmordet fant sted (en, to eller
tre måneder siden), eller det kan være
lengre tid siden (opptil flere år kanskje
tre, fem, sju eller mer ...). Vår erfaring er

at de med en helt ny sorg og de som har
levd med sorgen en stund har mye å gi til
og lære av hverandre.

Sorggruppene holder til på Kafe Magda-
lena på Bymisjonssenteret, Kong Os-
carsgt. 5, 5017 Bergen. Gruppekveldene
er annenhver tirsdag kl 1900-2045. Vi
starter med informasjonsmøte tirsdag 13.
sept kl 1900. Denne kvelden har nestor i
selvmordsforbyggende arbeid i Horda-
land: Målfrid Litlere innledning om sorg
og selvmord. I tillegg blir det gitt praktis-
ke opplysninger om sorggruppene høs-
ten/vinteren 2005-06. De som har opp-
levd selvmord i nær familie eller venne-
krets er hovedmålgruppen vår denne kvel-
den. Informasjonskvelden er også åpen
for andre interesserte. VELKOMMEN

For mer informasjon: Kontakt Kirkens By-
misjon i Bergen tlf. 55 21 50 80 eller sorg-
gruppeleder Åse Madsen tlf. 55 97 96 57.

Sorg etter selvmord: Kirkens Bymisjon i Bergen

VINNERBILDET: Magne Åhjem vant BKFs fotokonkurranse i juni. FOTO: FRODE HØYTE
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-Noen historier er virkelig
vonde. Enkelte samtaler
glemmer jeg ikke. Men det
føles godt når jeg hører at
den som ringer inn roer seg
ned, forteller Camilla
Blokhus (31), frivillig
medarbeider i Kirkens SOS.

TEKST: ANNE MYKLEBUST ODLAND

Camilla Blokhus har tent tre stearinlys
på pulten, der Kirkens SOS i Bjørgvin
holder til. På veggen henger et krusifiks
og noen notater til hjelp ved krevende
samtaler - så som ved akutt fare for selv-
mord. 

- Det hender vi får samtaler hvor du
skjønner at personen er i ferd med å ta
sitt eget liv. Da må vi varsle ambulanse
hvis innringer velger å identifisere seg,
sier Camilla. 

Kirkens SOS har 13 sentre i landet, og
kan ha 28 telefonlinjer åpne. Pågangen
på krisetelefonen er stor – bare i Bergen
besvares hundre samtaler i døgnet. 

- Særlig kveld går det i ett. Da sitter en
gjerne alene med tid til å tenke. På dag-
tid får vi særlig telefoner fra ensomme,
forteller fungerende daglig leder, Karl
Dag Bærug og legger til: - Det er en ut-
fordring for SOS-tjenesten hvis pågang-
en fortsetter. Vi trenger flere frivillige!

Kan stenge linjene
Kirkens SOS startet i Oslo for vel 30 år si-
den som en ren prestetjeneste. Den
gang het det ”Kirkens natt-tjeneste”.
Mange prester hadde fått telefoner
hjem på natten og fant det belastende.
Det ble organisert en turnustjeneste. 

- Tjenesten har endret seg veldig siden
den gang. De fleste som sitter vakt i dag
er lekfolk. Vi tror at vi vanlige mennes-
ker er fullt kapable til å møte et annet
menneske i krise. Det handler i stor grad
om å være til stede og lytte, sier Karl Dag
Bærug: - Vi er ikke her for å gi råd. Hvis vi

blir for ivrige kan det ødelegge proses-
sen for den andre. Den som ringer inn
klarer oftest å velge neste steg selv. 

I kveld er det som vanlig to på vakt på
kontoret i Bergen. De skal ikke være ale-
ne. Hvis det kommer tøffe historier, kan
de stenge linjene for å prate sammen et-
terpå. Det er også alltid en bakvakt i Kir-
kens SOS som man kan kontakte. Til an-
dre har de frivillige absolutt taushets-
plikt.

- Vi har ikke lov å gjenfortelle noe
hjemme. Vi tar ikke sjansen på at histo-
rier skal komme ut og at noen kjenner
seg igjen. Men til hverandre kan vi lufte
det som er vanskelig. Vi skal ikke gå fra
vakt uten å ha snakket om det som er
tungt, sier Camilla og tilføyer: - En del av
samtalene handler om dagligdagse

ting, men så klart er det og mange vonde
historier, ganger det virkelig berører
deg, du kjenner smerten inni deg. Men
det kjennes godt når jeg hører at den
som har ringt inn roer seg. Jeg tror imid-
lertid at de samtalene som kanskje ikke
virker så viktige der og da, nettopp er de
som virker forebyggende når det gjelder
psykiske lidelser og selvmord., sier Ca-
milla. 

Ber for de som ringer 
Det som er spesielt med Kirkens SOS, er
at den som ringer inn kan be om for-
bønn over telefon. 

- Vi evangeliserer ikke, og krisetelefo-
nen er slettes ikke bare for de kristne.
Men det er en fordel at vi kan snakke om
tro, og be for innringer.. Det er mange

-Godt å være tilstede
På telefonvakt 
i Kirkens SOS

FRIVILLIG I KIRKENS SOS: Camilla Blokhus (31) har vært telefonvakt i Kirkens SOS i syv år. – Det er godt å kunne b
skap blant oss som jobber her, sier hun.
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som også ringer inn med åndelige be-
hov. Vi har en formulert bønn vi kan be,
men man kan og velge å be fritt. Det
trenger ikke være så veldig ordrikt – bare
det å legge et menneske i Guds hender
kjennes godt, sier hun.

Camilla har 5-timers vakt hver 12. dag.
Hver tredje vakt er om natten – gjerne
fra elleve om kvelden til fire om morge-
nen. Neste mann som overtar midt på
natten har en seng å sove i hos Kirkens
SOS.

- Det er ikke noe selvsagt at en natte-
vakt er tyngre enn dagvakt. Det er bare
andre typer samtaler, gjerne fra de som
ikke får sove, eller de som er påvirket av
rus, sier Camilla. Hun er lærer, men pas-
ser på å få nattevakter i helgene, slik at
hun slipper å gå trøtt på jobb. 

- Det er fleksible vaktordninger her.
Jeg har aldri følt at tjenesten i SOS har
kommet i konflikt med arbeidet mitt,
sier Camilla. 

Hun har vært medarbeider i syv år og
har ingen planer om å gi seg.

- Vi får enormt god oppfølging. Vi mø-
tes i grupper, får veiledning og input på
kurs. Det er et godt fellesskap blant de
som jobber her, og jeg lærer mye.,sier
hun.

Camilla hadde vært med i en for-
bønnsgruppe i menigheten Betlehem
da hun bestemte seg for å stille opp for
Kirkens SOS. Andre har meldt seg hos
Kirkens SOS etter egne kriser.

- Mange har nok egne historier som
har gitt dem syn for at arbeidet vårt er
viktig. Men avstand til egne kriser er vik-
tig når en skal lytte til andre. En må takle
å møte lignende historier på telefon, sier
Karl Dag Bærug og tilføyer: 

- Det handler om ikke å ta på seg for
mye. Vi må også ta vare på de frivillige. ●

Temakveld om
hukommelses-
problem
Torsdag 22. september ar-
rangeres det temakveld
om demens i Fana menig-
hetssenter. 

Undersøkelser viser at 20 prosent av
de over 80 år utvikler demens. De
fleste hjemmeboende personer med
demens får tilsyn og hjelp av pårø-
rende, enten de bor alene eller sam-
men med andre. Rundt 250 000 på-
rørende er berørt av å ha en person
med demens i familien. Det er en
stor utfordring både for den som
rammes og for pårørende eller andre
som kommer i kontakt med mennes-
ker med demens.

Voksenlaget i Fana vil i samarbeid
med Fana Diakonat arrangere en te-
makveld fordi vi tror at åpenhet og
kunnskap om dette temaet er viktig.

Vi har derfor tatt kontakt med Ma-
rianne Munch, geriatrisk sykepleier
og undervisningsleder, med lang er-
faring fra demensomsorgen i kom-
munehelsetjenesten. Hun har i
mange år drevet med ulike kompet-
anseutviklings-metoder, i samar-
beid med Utviklings programmet om
aldersdemens, nå Nasjonalt kom-
petansesenter for aldersdemens og
som prosjektleder for undervis-
ningsavdelingen ved NKS Olaviken
alderspsykiatriske sykehus, Askøy,
Hordaland. ●

■ Fana menighetssenter torsdag
22. september kl 18.30-21.30 

e for et medmenneske
Kirkens SOS trenger flere frivil-
lige medarbeidere, og starter
nytt kurs i samtaleferdigheter
og krisehåndtering i septem-
ber. Kurset går på mandags-
kvelder med kursstart 19. sep-
tember 2005. Medarbeiderne
har vakt ca. hver 12. dag, og

får støtte og veiledning så
lenge de er med i tjenesten.

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

Velkommen til en viktig og
meningsfull tjeneste og et
godt fellesskap! Ring oss på
tlf. 55 32 58 45 på dagtid eller
480 35 841 kveld og helg. ●

Du finner mer informasjon
på www.kirkens-sos.no 

unne bety noe for andre. Dessuten er det et veldig godt felles-
FOTO: ANNE MYKLEBUST ODLAND 

Kirkens SOS trenger flere medarbeidere!
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Hva svarer vi barna når de
stiller spørsmålene det er
umulig å svare på? Vi
utfordret sokneprest Bjarte
Holme med spørsmål fra
barn. 

TEKST OG FOTO: ANNE MYKLEBUST ODLAND

Midt i aftenbønnen «Når jeg legger meg
til hvile, tretten engler om meg står», av-
brøt treåringen: - Mamma! Har englene
bil når de kommer og passer på meg?

Mor ble stum i minst femten sekunder.
Det var ikke lett å svare! 

Som forelder til små barn blir man satt
på prøve hver dag. Spørsmålene vil ingen
ende ta – enten det handler om hvorfor
hestene står når de sover, hvorfor en mor
har melk og ikke vann i puppen – eller
hvorfor pappaen ikke kan løfte en hest
slik som Pippi kan! 

Ikke sjelden kommer de eksistensielle
spørsmålene i de mest uventede situa-
sjoner - helst i køen på Rimi. Barn har lik-
som en egen evne til å overrumple, og
som voksen famler man lett etter svar.

Vi samlet noen viktige og vanskelige
spørsmål fra nabolaget og tok dem med
til Bjarte Holme, sokneprest i Store-
tveit.Her er hans forslag til svar:

■Hvorfor kan vi ikke se Gud?
-Selv om jeg er prest, synes jeg spørsmålet
er umulig å svare på. Derfor vil jeg svare at
det vet jeg ikke, og så lagt vekt på at om jeg
ikke kan se Gud, så vet Gud om meg og vil
være med meg og passe på meg - verne
om mitt liv. Jeg vil vise til at Bibelen fortel-
ler hvordan Gud er. Ikke minst vil jeg lese
fortellinger om Jesus og hans møte med
mennesker og si Jesus har vist oss hvem
Gud er, og hvordan han er. Der finnes

-Hvorfor kan vi 
ikke se Gud? 
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gode bøker med bibelfortellinger og teg-
ninger til. Alt etter alder og modenhet vil
barn kunne komme med en rekke til-
leggsspørsmål. Et godt mål for svar på
disse spørsmålene er å gi hverandre an-
ledning til å være i undringen og til å
være det sammen. Av undringen kan tro-
en på en Gud som er nær og samtidig
mye større enn vi kan forstå, vokse.

■ Har englene bil når de kommer 
og passer på meg?

Spørsmålet gir grunn til voksnes smil,
men uttrykker samtidig hvordan små
barn tenker konkret. Å bli ledd av når en
spør, er ikke alltid kjekt – i alle fall ikke når
spørsmålet er alvorlig ment. Her kan fan-
tasien få utløp. Målet må hele tiden være
å få fram at meningen med englene er at
de skal passe på en. En rekke englebilder
er det mulig å få tak i som uttrykker det
samme uten ord. Selv hadde jeg et slikt
bilde over sengen da jeg var liten. Det for-
bandt jeg med trygghet.

■ Hvorfor må alle dø?
Når dette spørsmålet kommer, kan Bibe-
len med skapelsesberetningen og syn-
defallsberetningen være til hjelp. Der
kommer det til uttrykk at en gang var alt
godt, men at mennesket ble fristet til å
gjøre det Gud ikke ville. Det førte til at det
som er leit og trist, stygt og ondt skjer, og
at døden gjelder alle. Som kirke har vi et
budskap fra Gud om at døden ikke har
det siste ordet – at kjærligheten Gud har
til oss er sterkere enn døden. Å si dette til
små barn kan bli for abstrakt, men å lese

fortellingen om Jesu død og oppstandel-
se fra en av barnebøkene med bibelfor-
tellinger kan være et godt hjelpemiddel.

■ Hvem skal sove i sengen min når 
jeg dør?

Spørsmålet virker tydelig og kan vekke
såre og vare følelelser. Samtidig er det
ikke sikkert hva barnet mener med
spørsmålet. Derfor ville jeg prøvd å få tak
på tankene barnet har som gjør at spørs-
målet stilles. Bak spørsmålet kan der lig-
ge ulike følelser og tanker som er vel så
viktig å få tak på som direkte svar på
spørsmålet. Hvis det da skulle være be-
hov for å gi et svar, så er det viktig å svare
ærlig og så sant det er mulig, konkret.

■ Hvor skal vi være når vi dør?
Barna har gjerne vært på en kirkegård og
sett gravene – de har gjerne vært med i
en begravelse og sett kisten. Derfor må
vi svare at den som dør, kommer i en kis-
te og senere i en grav. Å være åpen for
barna på dette gagner langt mer enn å
ikke svare og vri seg unna å svare. For når
barna spør, og vi har fått tak på hva de
spør om, er de modne for svar. Jeg glem-
mer ikke hva en psykolog sa til meg en
gang jeg skulle være sammen med noen
barn som skulle se sin døde onkel: «Hvis
barna spør om hvor onkelen kommer
når han er død, så kan du som er prest si
at han kommer til Jesus til himmelen –
for det hjelper.» 

■ Hvor var jeg da du var liten?
Et artig spørsmål hvor svaret likevel må

være at barnet ikke var til da mor og far
og andre voksne var små. 

■ Hvordan kommer babyen inn i 
magen?

Et spørsmål barna undrer seg på før eller
siden. Prinsippet om at barna er modne
for svar når de stiller spørsmålet, tror jeg
også gjelder her. Men da er det viktig å
vite hva de egentlig spør om. Historien
om gutten som spurte foreldre om hvor
han kom fra kan være illustrerende. For-
eldrene tenkte at nå var tiden å fortelle
hvordan det hele går til fra samleiet til
fødselen. Den lille gutten hørte etter.
Men da foreldrene var ferdige med å for-
klare, sa han: «Det var da voldsomt. Bort
i gaten var der en som sa han var fra Ri-
sør.» Å ha en barnebok om dette emnet,
kan være til god hjelp. Da er der et ut-
gangspunkt for å samtale om emnet.

■ Hvorfor ler vi egentlig?
Enda et artig hvorfor–spørsmål hvor det
igjen kan være tjenlig å høre hva som
menes. For barnet kan ha opplevd å bli
ledd av – altså den sårende latteren. Men
latteren kan avgjort være god, og da vil
jeg svare at latter er en Guds gave – at det
er sunt å le – at latter gjør livet lysere og
lettere.

■ Hvor er natten når det er dagen?
På dette spørsmålet er det å bruke na-
turfagkunnskapene våre og forklare så
godt vi kan om universet, solen, plane-
tene... Barnets modningstrinn avgjør
hvordan vi skal svare. ●

AV BJARTE HOLME

Å kunne svare på barns spørsmål er til tider
en krevende utfordring. Som voksne kan vi
bli stilt til veggs fordi vi får spørsmål vi selv
ikke har svar på, eller fordi vi ikke helt vet
hvordan vi skal svare. Når barna spør vanske-
lig, tror jeg ikke det avgjørende er å ha svar
på alle spørsmålene. Langt mer avgjørende er
på hvilken måte vi engasjerer oss og involve-
rer oss i deres spørsmålsverden.

Barn tar ikke skade av at vi ikke har svar på
alle spørsmål, når de opplever vi tar deres

spørsmål på alvor og selv kan leve med spørs-
mål ubesvart. Det viktigste er at vi tar spørs-
målene på alvor, lytter til barna, gir tid og får
tak på hva de egentlig spør etter. Barnas
spørsmål er ikke alltid ment slik vi oppfatter
dem. Derfor er det grunnleggende å få klar-
het i hva de spør om, når de spør.

Når barna stiller sine ulike spørsmål om Gud
og tro – om død og sorg, er de gjerne ekstra
utfordrende fordi vi blir utfordret på hva vi
selv står for. Og så kan spørsmålene være så
vanskelige at vi ikke vet hvordan vi skal svare.
Her skal menigheten med sine ansatte være

til hjelp. Det skjer at menighetskontoret får
henvendelser om slike spørsmål. Slike hen-
vendelser er gledelige og meningsfylte, og
kan lede til flotte samtaler. Så vær bare frimo-
dig med å gjøre slike henvendelser!

Jeg har fått noen spørsmål som kan tjene
som eksempler på vanskelige spørsmål. Noen
ekspert på å svare er jeg ikke. Likevel gjør jeg
et forsøk på å svare og gi tanker rundt svarene.
Svarene kan selvsagt diskuteres og samtales
videre om. Skjer det, er det flott. Lykke til med
å svare når barna spør vanskelig! De fortjener
at vi tar dem på alvor når de spør. ●

Hva gjør vi når barna stiller de vanskelige spørsmålene?
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AV ANNE MYKLEBUST ODLAND

En liten spørrerunde til menighetene i
Fana prosti viser nemlig at flere menig-
heter har det samme antall kandidater
på valg som det trengs til å fylle plasse-
ne i menighetsrådet – både faste med-
lemmer og vararepresentanter inklu-
dert. Dette gjelder blant annet Fana,
Bønes og Storetveit menigheter. Der-
med er alle kandidatene som stiller til
valg garantert en plass, enten du som
velger stiller opp på valgdagen eller ei!

Kun halvparten
- Vi hadde et mål om å få fatt i dobbelt

så mange kandidater som vi trenger,
men foreløpig har vi bare fått tak i halv-
parten av kandidatene som trengs, sier
Guri Westfal-Larsen, formann i menig-
hetsrådet i Storetveit menighet. 

Hun legger til: - Det er greit nok at vi
setter opp en liste med dem som skal
velges, men noe valg kan vi ikke kalle
det. Derfor er det i grunnen litt rart å
invitere folk til valg. Egentlig er det vi

som spør kandidater om å stille, som
tar valget!

Utspilt sin rolle?
I Storetveit er det ingen av de tolv nå-
værende medlemmene som stiller til
gjenvalg. De fleste tok gjenvalg ved for-
rige valg og har allerede sittet i menig-
hetsrådet i åtte år.

-Det er et kjempeproblem å få folk til
å si ja. Vi spør og spør, men folk svarer
nei, sier Westfal-Larsen. -I og med at
det er skrekkelig vanskelig å få folk til å
stille, spørs det om man ikke skal finne
en annen måte å lede menighetene på.
Kanskje ved allmannamøter? foreslår
Westfal-Larsen.

Samtidig ser hun at det er et enormt
behov for frivillige medarbeidere i kir-
ken ettersom de kommunale bevilg-
ningene skrumper mer og mer inn og
det kuttes i stillinger. 

-Jeg er nokså bekymret. Vi trenger fri-
villige krefter. Men det bør tenkes nytt
med hensyn til hvordan menighetsråd
skal velges. Det er ikke noe særlig å be
personer om å gjøre en innsats for me-

nigheten ved å be dem sitte i menig-
hetsrådet, men når det kommer til
stykket blir de likevel ikke valgt. Det er
lite nok takk for strevet som det er, sier
Westfal-Larsen. 

Hun presiserer at menighetsarbeidet
er givende til tross for at hun som for-
mann ikke alltid ser hode og hale... 

Bevisst valg i Bønes
Valgkomiteen i Bønes har hatt en lettere
jobb med å få fatt i folk som er interes-
sert i å sitte i menighetsrådet enn Store-
tveit, men selv i Bønes menighet som er
kjent for å ha god dugnadsånd, teller
ikke listen mer enn dem som må til for å
fylle plassene i rådet – tretten personer.
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Valg av nye menighetsråd:

Ikke store
valgkampen
i kirkene
Menigheter landet rundt inviterer i høst til valg av nye menighets-
råd. I flere av menighetene i Fana prosti er imidlertid alle
kandidatene som stiller til valg garantert en plass i rådet!

Visste du at…
■ Det er 21. gang det holdes menighets-

rådsvalg etter at rådene ble lovfestet i 
1920.

■ 9000 faste medlemmer og 6500 vara-
representanter velges på landsbasis.

■ Mange menigheter har fra i år senket 
stemmerettsalderen fra 18 til 15 år.

■ Kandidatene er satt opp i prioritert 
rekkefølge på stemmeseddelen. Du kan
kumulere navn, tilføye navn, stryke 
navn, eller endre rekkefølgen på navn 
ved å endre nummer foran navnene

eller endre plassen på stemmes-
eddelen du får i valglokalet.

■ Valget foregår i de fleste menigheter 
mellom 9. og 16. oktober. Skjold har 
valg samme dag som stortingsvalget –
12. september. ●
Se www.kirken.no/valg og www.bkf.no
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- Vi har bevisst ikke satt opp en liste
med flere enn dem som skal velges. Vi
synes ikke noe om å spørre folk om å
gjøre en innsats, for så å takke nei til
deres frivillige arbeid etterpå, sier le-
der av valgkomiteen i Bønes, Inger Jo-
hanne Haaland Wang og tilføyer: 

-Enten måtte vi skaffe tretten navn –
akkurat de representantene vi trenger
– eller veldig mange. Vi har vært vâr på
at det ikke er noe ok å ha to personer
på listen som ikke blir valgt. 

Urealistisk 
Og å skaffe mange navn til valget har

vært en urealistisk drøm – også for Bø-
nes. 

- Men det har vært artig å være med
å spørre folk om å stille til valg. Det er
gøy å være med å spre engasjement.

Jeg har hatt mange lange, fine samta-
ler med folk. Når jeg har ringt rundt
har jeg tenkt meg selv som en «stats-
minister» som ringer rundt til kom-
mende statsråder. Det er jo en god
mulighet til å få folk med på å bygge
den menigheten de ønsker seg, sier
Haaland Wang og legger til: 

- Jeg opplever ikke at folk står i kø for
å stille til valg, men folk har stor re-
spekt for jobben.

Utfordringen har vært å finne dem
som venter på å bli spurt. Mange set-
ter faktisk pris på å bli tenkt på, på å bli
sett. Andre igjen synes det blir for syn-
lig å stå på en liste, forteller Haaland
Wang.

Faste eller vara
- Men kan man kalle det valg når vi i

praksis ikke har noen å velge mel-
lom?

- Det blir et valg mellom dem som
skal være hovedmedlemmer og dem
som skal være vara, sier Steinar Moen,
som også er med i valgkomiteen i Bø-
nes. 

Men noen stor forskjell på vara re-
presentanter og faste medlemmer er
det ikke. Alle medlemmer møter i ut-
gangspunktet på alle møter, men va-
rarepresentantene har ikke stemme-
rett dersom det er nok faste medlem-
mer til stede. Men kampkvoteringer
foregår likevel sjelden og alles syns-
punkter blir hørt. En vararepresen-
tant kan heller ikke bli valgt til for-
mann – for øvrig er det liten praktisk
forskjell på å være fast medlem og
vara medlem i menighetsrådene. ●

MENIGHETSRÅDSMØTE PÅ BØNES: - Vi har
det gresselig gøy! og er veldig stolte av flere
av vedtakene vi har gjort i menighetsrådet i
Bønes, sier Inger Johanne Haaland Wang
(t.h) og Steinar Moen. Begge sitter i valgko-
miteen i Bønes og har sammen med to andre
hatt ansvar for å få nye kandidater til å stil-
le til valg i menighetsrådet. – Folk står ikke
akkurat i kø, men det har likevel vært given-
de å ringe rundt for å få folk til å stille, sier
Haaland Wang.
Bildet er fra et møte i juni. Menighetsrådet
på Bønes har ikke lange stunden sammen
igjen. Fra januar 2006 skal et nytt menig-
hetsråd være på plass – akkurat som i alle
menighetene rundt om i landet. 

FOTO: ANNE MYKLEBUST ODLAND

!
Vil du bli
kandidat har
du fremdeles
sjansen. Ta
kontakt med
ditt lokale
menighets-
kontor

Dette bestemmer rådet:
■ Hva skal det brukes penger på og 

hvordan skal driften av kirken 
finansieres?

■ Hvem skal det samles inn penger til 
under gudstjenesten?

■ Hva slags menighet vil vi ha?
■ Hvordan skal det lokale kirkehuset 

brukes?
■ Skal menigheten vår ha en «grønn 

profil»?
■ Hva slags tilbud skal menigheten ha 

til barn og unge, og til eldre?

■ Hvordan skal en møte åndelig lengsel 
i vår tid?

■ Hva slags profil skal det være på guds
tjenestene i menigheten? ●

KILDE: KIRKEN.NO/VALG
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Velkommen til

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

   
  

EGENTLIG?
Krisetelefon    E-posttjeneste
815 33 300  www.kirkens-sos.no

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

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

Hver fredag:
Kunngjøring om gudstjenester
i Fana Prosti. 

E-post:
marianne@fanaposten.no 
E-post:
annonseavd@fanaposten.no

Bursdagen skal feires i Bergen
helgen 14.-16 oktober, og
alle som har lyst til å være
med, er invitert! 

Det blir et manfoldig pro-
gram, og dersom du har lyst til
å vite mer om dette, kan du gå
inn på www.kfuk-kfum.no Men
ingen feiring uten latter og
sang, og det blir det når
KFUK/KFUM feirer seg selv og
Gud tre dager til ende.

Vi i Fana KFUK/KFUM skal stå
for organisering/ innkvartering
på Nordnes skole, og vi trenger
noen som kan være med å stille
litt opp disse dagene. Så enten
du vil feire og/eller gi en hjel-
pende hånd: Ta kontakt med
Fana menighetskontor.

En by, en kake, en helg,
1000 KFUK-KFUMere og en
bursdag å feire. Ta med fami-
lie, venner og kom! ●

Fana Prosti inviterer
etterlatte til et
seminar om sorg. 
Det har vært holdt slikt se-
minar tidligere, med gode
erfaringer. Vi vil derfor igjen
gi dette tilbudet. Sorg berø-
rer oss på mange måter, og
du er velkommen til semi-
naret enten det er kort eller
lengre tid siden dødsfallet.

Tid og sted: Lør. 22. okt,
kl. 1030-1400, peisestuen,
Skjold Kirke.

Program
■ Hva er sorg og hva gjør
sorgen med oss? Ved sok-
neprest i Storetveit Menig-
het, Bjarte Holme
■ Lunch
■ Samtale/ spørsmål
■ Orientering om tilbud til
etterlatte i Fana Prosti.

Sorggrupper
Det er i prostiet etablert
sorggrupper og det er
mulig å melde seg på sorg-
gruppe i løpet av høsten.

Det blir invitert spesielt til
dette på seminaret, men
du kan like gjerne melde
deg på sorggruppe uten å
ha vært på seminaret.

For spørsmål eller ønske
om å delta i gruppe, kon-
takt de ansvarlige for sorg-
seminaret (under). ●

Påmelding eller spørsmål til 
diakon Tone Totland, tlf. 55 36
22 85/915 32 323, diakon Lene 
Merete Gunnarson, tlf 55
597110 eller sokneprest Jorunn
M. Johnsen: Tlf 55 59 71 50 

En by, en kake, en helg
Norges KFUK-KFUM fyller 125 år, og inviterer
til kjempebursdagsfest!

Inviterer til sorgseminar for etterlatte
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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 36 22 99

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
Kateket: 
Ingunn Myklebust  . . . . . 55 36 22 87 
(mandag-torsdag)
Kantor:
Amund Dahlen  . . . . . . . . 55 36 22 86
Sekretær: 
Astrid Kolstad v. Krogh  . . . 55 36 22 80
Kirketjener: 
Margrete Andreassen  . . . . 55 36 22 84

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

Birkeland barnekor
Amund Dahlen  . . . . . . . . 55 36 22 86

Nesttun bedehus
Søndagsskole, bedehuset
Marit Iren T. Hansen  . . . . 55 13 62 75

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

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

YA: Irene Haugstvedt  . . . 55 10 43 82 

Ungdomsforeningen:
Finn Geiro  . . . . . . . . . . . 55 10 24 10

Skysstjeneste Birkeland kirke
Se aktivitetsoversikt side 16

Hvem-hva-hvor i Birkeland menighet Telefon: 55 36 22 80
Kontortid: Mandag til fredag 10-14 

Alphakurset gir en kort og oversiktlig
innføring i de viktigste tema i den kristne
tro. Kurset passer både for de som har
vært mye med i menigheten og de som
ikke har så mye «fartstid».

Kurssted Birkeland menighetshus, 
Øvsttunv.29. 

Tidspunkt 9 mandager fra 19.sept. til 
21.nov. Kurskveldene varer 
fra kl.19.00-21.30 og pro
grammet er delt i tre:
■ Kveldsmat
■ Underv. om dagens tema
■ Gruppesamling

Weekend/helgesamling
Det inngår et helgeseminar 
hvor temaet er «Den hellige 
ånd». Også denne samlingen
er på menighetshuset.

Pris 300,- som inkl. kveldsmat 
alle kveldene og kurshefte. 
I tillegg ca. 100,- for 
helgesamlingen. 

Alpha-middag
Siste kveld (21.nov) arrange-
rer vi en middag der deltaker-
ne kan invitere med seg en 
venn/familiemedlem.

På Alpha’en kan du spørre om alt. Ingen
spørsmål eller meninger er for dumme.
Alpha – en annerledes måte å komme
sammen på!

Tema-holderne er fra Birkeland menig-
het: Prestene Eiel Holten og Ivar Braut,
diakon Tone Totland, kateket Ingunn My-
klebust er en av gruppelederne, Kjersti
Ruud, Bjørg Øgaard og Åse Madsen. 

Tema som tas opp Alpha høsten 2005
19.sept. Hvem er Jesus? 
26.sept. Hvorfor døde Jesus? 
3.okt. Høstferie
10.okt. Hvordan kan jeg vite at jeg 

tror? Hvorfor og hvordan kan
jeg be?

17.okt. Hvorfor og hvordan lese i
Bibelen?

21.-23.okt.Helgesamling på menighets-
huset fredag kveld og lørdag
Gudstjeneste i kirken søndag
Tema: Hvem er Den hellige 
ånd? Hva gjør Den hellige ånd.
Hvordan kan jeg bli fylt av Ån-
den? Helbreder Gud i dag?

24.okt. Hvordan leder Gud oss?
31.okt. Hvordan kan jeg gjøre det 

beste utav resten av mitt liv?
7.nov.: Hvordan kan jeg stå imot 

det onde?
14.nov. Hvorfor og hvordan fortelle 

andre om det?
21.nov. Hvilken betydning har 

menigheten? 
ALPHA-MIDDAG ●

Påmelding helst innen 9.september til 
menighetskontoret,

telefon 55 36 22 80,
e-post birkeland.menighet@bkf.no 

Alpha-kurs

- for deg som søker svar
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Takk for flygelgaver 
Flygelet er nå på plass takket være små
og store gaver fra menigheten. Både en-
keltpersoner og menighetsråd har gitt
sine bidrag. Vi vil rette en stor og varm
takk til alle som har vært med på denne
innsamlingen. Så ser vi fram til at flygelet
vil bringe mye glede og opplevelse i me-
nighetens musikkliv og i gudstjenestene. 

Vennlig hilsen Birkeland menighetsråd 

Syng med oss!
Den gamle norske sangskatten er det ikke
lenger så lett å få synge med i, for «Mel-
lom bakkar og berg ut med havet» og
«Norge i rødt, hvitt og blått» står meget
sjelden på programmet når folk skal sam-
les i våre dager. Men nå åpner det seg en
sjanse for den sangglade til også å få
synge med i «Vi vandrer med freidig mot»
og «I sommarens soliga dagar» i Birke-
land Menighetshus tirsdag 6. sept. kl.
19.00 ! Den kvelden har 5. Bergen St. Ge-
orgs Gilde invitert medlemmer fra andre
gilder i byen til Øvsttun, og dørene er
også åpne for alle som er bosatt i menig-
heten og som liker å delta i fellessang.
Naturligvis blir det sunget en del sanger
som gildemedlemmene er særlig fortroli-
ge med, men mest blir det gamle og kjen-
te sanger, som i noen tilfeller henspiller
på Unionsoppløsningen som vi har feiret
i dette året. «Rallarne» med gitarer, fio-
lin, trekkspill og cello vil sørge for ak-
kompagnementet hele kvelden, og det
blir kaffekos, lotteri og kanskje også et
lite kåseri over sanger og vers som fenget
i tiden omkring 1905.

Inngangsbilletten blir beskjedne kr.
50,-, og skulle det bli overskudd etter
servering og lotteri, vil det gå til et godt
formål, som alle blir kjent med. Av hen-
syn til organisering av kaffekosen blir det
nødvendig med påmelding innen søndag
4. sept. kl. 20 til Inger-Johanne Persen,
mob. 95768433, eller til Esther M. Ander-
sen, tlf. 55 10 06 41, mob. 41694919. 

Noen håper at taket i menighetshuset
skal løfte seg den kvelden. Hvem vet? ●

Barneklubben på Rød
Starter opp igjen 31. august kl 17.30.
Neste klubb blir 14. september og deret-
ter annenhver torsdag (29/9, 13/10 …).
Vi synger, leker, baker, hører bibelfortel-
linger m.m. Barn fra 4 til 12 år er velkom-
men. Sted: Krokeidevegen 407B (rødt
hus) ●

For mer informasjon, kontakt 
Elisabeth Jonassen, tlf. 55915883

Gamlekirken på Vallaheien var
skrøpelig og tæret av tidens tann, og
altfor liten for en stadig voksende
menighet. 

AV MARTIN A. E. ANDERSEN

Det ble også hevdet at den lå meget usen-
tralt til. Dette er noe av bakgrunnen for at
menigheten i 1878 fikk sitt nye kirkebygg
på Midttun, innviet 21. november. Den
hadde vel 300 sitteplasser for de nær 1900
som bodde i Birkeland sogn på den tiden,
noe som betyr at det med stort og smått
var vel seks personer i sognet for hver sitte-

plass i kirken. Romsligheten var økt,
men den nye kirken lå fortsatt like
mye i utkanten av sognet som den
gamle kirken på Kirke-Birkeland. 

Fana herred bestod den gang av
Fana og Birkeland sogn, og til Birke-
land hørte bl.a. Fyllingsdalen og om-
råder helt til Mathopen gård i nord-
vest, og alt som i dag utgjør Storetveit
menighet og sørlige deler av Årstad, og
områder frem til Haukeland/Unne-
land og Bontveit i øst. For de fleste kir-
kegjengere ble avstanden til den nye
kirken omtrent som før. Men mer sen-
tral plassering hadde den nye kirken
fått, noe som kom frem etter at Vosse-
banen kom i drift sommeren 1883 og
Nesttun utviklet seg til et senter for

Oppgavene er mange og spennende i
den fireårige valgperioden. Menig-
hetsrådet har ansvar for undervisning,
omsorgsarbeid (diakoni) og kirkemu-
sikk. Det er menighetsrådet som f.eks.
bestemmer hvem det skal samles inn
penger til under gudstjenesten, hvor-
dan kirkehuset skal brukes og hvordan
en samarbeider med andre fra det lo-
kale kulturmiljøet. Menighetsrådet har
også ansvar for at konfirmantene får en
innholdsrik konfirmanttid.

Menighetsrådet skal være med å ska-
pe et møtested for tro, kultur og hver-
dagsspørsmål. Rådet skal være med å
bygge en kirke som tilbyr fellesskap og
et sted å høre til for alle som ønsker
det.

Du har muligheten til å avgi din
stemme i Birkeland følgende dager og
steder:

■ Søndagene 9. og 16. oktober rett 
etter gudstjenestene.

■ På menighetskontoret fra 3. til 14. 
oktober mellom kl. 10-14. 

■ På menighetskontoret torsdag 13. 
oktober fra kl. 16-19. 

Hvem har stemmerett?
Alle som har fylt 15 år innen utgangen
av 2005 og er medlemmer av Den nor-
ske kirke, kan stemme ved menighets-
rådsvalgene. Du har stemmerett i det
soknet (den menigheten) der du er bo-
satt. 

I perioden 5.-23.september kan alle
som ønsker det kontrollere om de er
med i det kirkelige manntallet. Sted:
Menighetskontoret rett bak Birkeland
kirke. Tid: kl. 10-14. Det er også mulig å
ringe 55 36 22 80. 

Hvordan stemmer jeg?
På stemmesedlene er navnene på kan-
didatene satt opp i prioritert rekkeføl-
ge. Du kan kumulere navn, det vil si,
føre opp navn en gang til ved å sette et
kryss, eller ved å skrive «kum» ved nav-
net, eller ved å skrive navnet en gang
til. 

Du kan tilføye navn på valglisten (og
tydelig angi hvor på listen navnet skal
stå), - stryke navn på valgliste ved å set-

Det er din kirke - det er ditt valg

Bruk stemmeretten o
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Det blir valg til nytt menighetsråd i Birkeland i høst.
Menighetsrådene er grunnenheten i kirkens rådsstruktur og
er viktig både for kirken og lokalsamfunnet. 

«Klokker enn k
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KLUBBEN starter opp
igjen etter ferien 
Klubben er spesielt tilrettelagt for voksne
utviklingshemmede, men er åpen for alle.
Vi serverer middag og kaffe hver gang,
dette koster kr. 25. Det er ellers lett pro-
gram og en andakt på hver samling.
■ Datoer for høsten er ons.5. oktober, 

2. november, 7. desember.
■ Samlingene er på Nesttun Bedehus 

kl.18.00- 20.00, med unntak av en i 
semesteret som er i Kloppedalen 
Bofellesskap.

■ Nærmere informasjon på Birkeland 
Menighetskontor ved diakon Tone 
Totland tlf. 55 362285

Konserter i høst
■ Orgelsprell - Med mye støtte til det 
nye orgelet i Øvsttun kapell
Birkeland kirke onsdag 7.sept kl.20.00
Amund Dahlen spiller blant annet musikk
av Bach, Muffat, Mendelssohn. Kirkever-
ge Gunnar Wik vil være til stede og fortel-
le om prosjektet. Kollekt. 

■ Første konsert til ære for det 
nye flygelet. 

Birkeland kirke søndag 18.september kl.
19.30: Rhoda Ondeng Wilhelmsen og
Knut Kristiansens jazztrio. Knut Kristian-
sen har med seg Stein Inge Brækhus på
trommer og Magne Thormodsæter på
bass. Mange husker denne trioen fra kon-
serten med kantoriet i Johanneskirken i
fjor og på Kristi Himmelfartsdag. Vi vil
høre musikk av bla Ellington, Peterson og
trad-sanger fra den kristne tradisjon i Ke-
nya/Øst-Afrika. Rhoda Ondeng Wilhelm-
sen er født i Kenya i 1957, har bodd i Norge
fra 1984. Hun har musikkutdannelse fra
University of Nairobi, Kenya, University of
Oregon, USA og hovedfag i musikkpedago-
gikk fra Bergen Lærerhøgskole. Solistopp-
tredener i Italia, Storbritannia, Skandina-
via, de baltiske land, USA, Hong Kong og
Kenya. Deltok med solosang under utde-
lingen av Nobels Fredspris i Oslo Rådhus i
desember 2004. 

■ Konsert med orkester, flygel og orgel
Birkeland kirke søndag 16.oktober

kl.19 
Universitets symfoniorkester spiller Saint-
Saens symfoni nr.3 i c-moll (orgelsymfoni-
en). Symfonien er stort anlagt med firhen-
dig klaver og orgel. Klaverkonsert av Men-
delssohn vil også bli oppført. Turid Bakke
Braut, klaver og Amund Dahlen, orgel. 

Gå ikke glipp av disse helt spesielle
konsertene! ●

samferdsel, næringsliv og kommune-
sadministrasjon.

50 personer per sitteplass
I dag dekker menigheten et langt min-
dre areal. Likevel har antall personer
innen grensene økt formidabelt -
16.000 personer er bosatt her. Det blir
ca. 53 personer pr sitteplass i kirken.
Den offisielle «Kirkemelding for Ber-
gen» (2001) opererer med ca. 48 kirke-
medlemmer pr. sitteplass, så den årlige
tilvekst ser ut til å være ganske stor.

Men om bosettingen er økende, er
forholdene i sentrale deler av Bergen
vesentlig annerledes. I Johannes me-
nighet i 2001 bodde det 2926 statskir-
kemedlemmer, og de har Bergens stør-

ste kirke med 1250 sitteplasser, noe som
betyr 2,3 personer pr. sitteplass. 

Men slik har det ikke alltid vært. En titt i
Johannes menihets årsmelding i 1932 vi-
ser at det bodde 12.237 personer i menig-
heten, de fleste hørte til Den norske kirke.
Dette gir like under 10 personer pr. sitte-
plass, mange ganger bedre enn forholdet
for Birkeland kirke på samme tid, og gan-
ske langt fra dagens situasjon i Birkeland.

Oppslutning om gudstjeneste og kirke
skal naturligvis ikke måles i antall kirke-
gjengere og hvor mange prosent av sitte-
plassene i kirken som benyttes hver søn-
dag. Men vi kan heller ikke se bort fra dette.
Kirkebenkene er der jo for å brukes, ikke for
å stå ledige alle helligdager bortsett fra ju-
lekvelden og ved konfirmasjon! ●

og gi kirken gode råd

te strek over navnet, og endre rekke-
følgen på navn ved å endre nummer
foran navnene eller endre plassen på
stemmeseddelen.

Kandidatlister vil bli offentliggjort 9.
september ved oppslag på menig-
hetskontoret og i kirken. 8. september
er siste frist for å melde inn egne for-
slag til kandidatliste. ●

Mer informasjon finnes på 
www.kirken.no

Stortingsvalg og
politikerforakt
Godt valg 12.september! Det er både enga-
sjerende og viktig når vi denne dagen får det
privilegium å stemme på hvem vi vil ha som
våre øverste tillitsvalgte. Det er ikke merke-
lig at følelsene settes i sving, for det handler
både om viktige saker og om tillit til perso-
ner. Det må være lov å la det koke en del i en
valgkamp. Likevel: Jeg synes det er ubarm-
hjertig og unødvendig å oppleve forakt mot
politikere slik det altfor ofte kommer fram.
En ting er politikernes egne utblåsinger over-
for hverandre. Men jeg tenker mer på oss vel-
gerne og hvordan vi opptrer. Jeg synes vi
burde ha en mer menneskelig og forsonende
holdning overfor de som tross alt tar på seg
en ofte utakknemlig og krevende oppgave.
De er jo våre egne tillitsvalgte, og det blir
egentlig å kritisere oss selv når vi sier at po-
litikerne er udugelige. Vi har alle muligheten
til å la oss representere av dem vi synes er
best egnet. Når en bruker stemmeretten er
en jo representert. Lar en være å stemme, bør
en vel helst være stille de neste fire årene.

Jeg synes vi har gode politikere her i landet.
De vil det beste for landet og innbyggerne ut
fra sitt synspunkt. For det meste har vi også en
sunn politisk debatt. Men vi bør alle tenke på
at det skal være levelig også å være politiker.
Det har nok også politikken godt av. ●

AV IVAR BRAUT
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n kimer og kaller »

birkeland  4-05.qxp  25.08.05  14:32  Page 15



Sebastian Isaksen
Rikard Askeland Søreide
Alexander Berhe Holck
Ole Kristian Berhe
Fredric Woods Bruksjord
Mathias Ødegaard Lågeide
Fredrik Jensen Rørvik
Lukas van Veen
Christian Olsen Loodtz
Njål Klepsvik
Herman Iversen Raa
Rasmus Holten
Sebastian Selvik Løe
Torgeir Rognaldsen
Erik Winnem Sølvberg
Tord Ytrearne
Julian Lundebø Engesæth
Emil Walle Riple
Tobias Bergsma
Christian André Dalva Moe
Fabian Enrique Valdes Carter
Sander de Martens Solberg
Olai Stellberg
Lykke Sofie Kleppe
Emma Matilde Torkilseng
Marie Nygaard-Damm
Amalie Lande Gangstøe
Hedda Lundeberg Raanes
Sigrid Yvette Sirnes Aarø
Marie Clausen Hjartåker
Sunniva Baoqi Wardal
Siri Kaland
Victoria Helmers-Olsen Sunde
Sofie Jensen Aurbakken
Alida Naterstad Solheim
Oda Mjelde Holmedal
Susanne Melander Viste
Victoria Nysæter
Alexandra Isabel Håhjem
Lisa Haugland Rasmussen
Ine Hernar Jacobsen
Sofie Fredheim
Martine Lie Bjørneberg

Christine Helmer-Olsen – 
Geir Sunde
Benedikte Tvedt – 
Helge Ingebrigtsen
Silje Cools – Johnny Storheim
Marianne Sortland – 
Ronny Riple
Tonje Midtun – 
Edvard Langeland
Marion Fedje – 
Ørjan Amundsen
Kitty Marie Klever – 
Eirik Sivertsen
Helene Wollan – 
Pål Veiteberg Thorsen
Camilla Aanes – Ørjan Eriksen
Eva Therese Nilsen – 
Arild Myrdal

Kjersti Bruserud – 
Lars André Hundvin
Siw Sagstad – Frode Midthun
Signy Dorothy Whitt –
Benjamin Michael Fink

Fantoft stavkirke
Bente Fedreheim – 
Frode Hølleland

Anders Brekke
Brynjulf Olai Maurstad
Olav Johannes Edvardsen
Claus Christian Hilt
Arne Dal
Erik Erhardt Ejner Holstein
Gunnar Kinden
Birger Constanz Jensen
Einar Haarstad
Per Tybring Aralt
Karl Tombre
Dagfinn Elvik
Emilie Kathinka Monsen
Grete Irmelin Evensen
Gro Troye
Belly Ingeborg Digerås
Aino Dolores Juuhl-Hansen
Kirsten Charlotte Pedersen
Inger Sofie Siglen
Johanne Louise Danielsen
Elna Jansen
Asbjørg Gullaksen
Kari Reigstad
Wencke Knag

Det er søndagsskole de søndage-
ne det ikke er familiegudstjenes-
te. Første gang 11. september. 

16.s.e.pinse,4.september 
11.00 Gudstjeneste. Dåp. Ivar
Braut. Takkoffer: Menighetsarb.
* 1 Kong 17,8-16 Gal 5,25-6,5;
Matt 6,24-34

Onsdag 7.september 
20.00 Birkeland kirke. 
Orgelsprell til inntekt for nytt or-
gel i Øvstun kapell (Se notis)

17.s.e.pinse,11.september 
11.00 Gudstjeneste. Nattverd.
Eiel Holten.Takkoffer: Normi-
sjon utland. Joh 11,17-27.37-44
Hos 6,1-3; 2 Tim 1,9-12a

18.s.e.pinse,18.september
11.00 Gudstjeneste. Dåp. Ivar
Braut. Takkoffer: Menighetsarb.
13.00 Dåpsgudstj. Mark 2,18-
28 Jes 1,12-17; Rom 14,1-8

Søndag 18.september 
19.30 Birkeland kirke.
Konsert med RHODA ONDENG
WILHELMSEN og Knut Kristi-
ansens jazztrio. (Se notis) 

19.s.e.pinse,25.september 
11.00 Familiegudstjeneste,
Nattverd. Takkoffer: Menighets-
arb. Mark 12,28-34 Sal 73,23-28;
1 Kor 1,4-9

20.s.e.pinse,2.oktober
11.00 Gudstjeneste. Dåp. Ivar
Braut. Offer: Menighetsarb. Mark
2,1-12 1 Mos 15,1-6; Rom 4,1-8

21.s.e.pinse,9.oktober
11.00 Gudstjeneste. Nattverd.
Eiel Holten. Offer: Norsk misjon
i øst. Valg av nytt menighetsråd
etter gudstjenesten.
13.00 Dåpsgudstjeneste. Mark
10,2-9 1 Mos 1,27-31; 1 Kor 7,29-
35

22.s.e.pinse,16.oktober 
11.00 Gudstjeneste. Diakoni-
ens dag. Nattverd. Ivar Braut og
diakon Tone Totland. Takkoffer:
Menighetens diakoni. Kirkekaf-
fe og servering i Det gule huset
etterpå. Valg av nytt menighets-
råd etter gudstjenesten. * Apg
17,22-32 2 Mos 3,11-15; Joh
12,44-50

Søndag 16.oktober
19.00 Birkeland kirke. Konsert
med Studentenes symfonior-
kester, pianist Turid Bakke Braut
og organist Amund Dahlen (se
notis) 

23. s. e. pinse, 23. oktober
11.00 Familiegudstjeneste og
dåp. Ivar Braut. Takkoffer: Det
norske misjonsselskap. Kirke-
kaffe i Det gule huset etter
gudstj. i forbindelse med mi-
sjonssøndagen. Matt 18,21-35 1
Mos 50,15-21; Fil 1,6-11

Bots- og bededag,30.oktober
11.00 Bots- og bededagsguds-
tjeneste. Eiel Holten. Takkoffer:
Menighetsarb.* Luk 18,1-8 Jes
59,1-4.8-9; Gal 5,16-24

Se hva som skjer i høst: 
Alpha-kurs starter opp igjen til
høsten med samling 9 manda-
ger og en week-end. Første sam-
ling blir mandag 19.sept. og av-
slutning med Alpha-middag
21.nov. Hver gang kl1900-2130.

Menighetsweekend
for hele familien slik det har
vært arrangert i mange år med
stor oppslutning. 2.-4.septem-
ber Fjell-ly på Sotra

Tomas-messe
Søndag 13.november kl.20. en
annerledes gudstjeneste som
opprinnelig kommer fra Fin-
land; brukt i mange land og har
betydd mye. Musikk, ettertanke,
bønnestasjoner. 

Bibeltimer
siste tirsdag i måneden kl.19.30 i
menighetshuset. Datoer:
27.sept., 25.okt. og 29.nov.

Vil du være med i en bibel-
gruppe? Kan du tenke deg en
oppgave i menigheten? Øn-
sker du en samtale?
Ta gjerne kontakt med menig-
hetskontoret (hvitt murhus bak
kirken) t.55362280 eller 
birkeland.menighet@bkf.no
Ellers mye interessant på 
www.kirken.no

Kirkeskyss 
Birkeland kirke har transporttje-
neste til og fra kirke for de som
ønsker og trenger det. Ring per-
sonen på listenunder søndag før
kl 10 og du blir hentet der du bor. 

4.september
Bjørn A. Johannessen
Telefon: 55 92 93 08

11.september
Noralv Seime
Telefon: 55 10 03 66

18.september
Håkon Helland
Telefon: 55 10 16 51

25.september
Birgit Tellefsen
Telefon: 55 13 36 81

2.oktober
Albert Gåskjenn
Telefon: 55 10 08 33

9.oktober
Ledvin Stormark
55 10 49 34

16.oktober
Bjørn A. Johannessen
Telefon: 55 92 93 08

23.oktober
Håkon Helland
55 10 16 51

30.oktober
Reidar Kanestrøm
Telefon: 55 92 92 88

           gudstjenester

døde

 vigde

døpte

Offentlig informasjon fra
Birkeland menighet
Postboks 152
Nesttun, 5852 Bergen
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