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Birkeland akademi
snart virkelighet?
Birkeland akademi for 
seniorer er under plan-
legging,  skriver  Martin A.
E. Andersen (bildet). Side 4

Hvem var Jesus og
hva vet vi om ham?
Historiker Per-Bjarne
Ravnå stiller store spørs-
mål i sin prisbelønte fag-
bok for ungdom, «Jakten
på den virkelige Jesus». 

Side 8-9 

Varaordfører uten
valgstress
Han er høyt respektert og
har en samling overras-
kende talenter i ermet.
Møt avtroppende varaord-
fører Kristian Helland. 

Side 10-11

Nå males
kirken!
Med glede har vi hørt lyder av
høytrykksspyling, sett gamle
takrenner gå i bakken og kirken
bli kledd i rene brudestasen
denne sommeren, nærmest
som en kunstinstallasjon! 

Nå blir kirken helt som ny utvendig. Tidlig
i høst blir det maling, og da vil vi nok alle få
et annet inntrykk av et gudshus som nokså
lenge er blitt mer og mer malingslitt og til-
grodd. Til og med kobberen kommer til å
skinne i solskinnet noen år. 

Så håper vi også at vi blir hørt i å få flom-
lyset noe dempet. Et varmere og litt svakere
lys kunne gjort seg av mange grunner.

IVAR BRAUT

birkeland  4-07.qxp:birkeland.qxp  23-08-07  11:57  Side 1



august 2007                  

Helg i Birkeland nr 4, 2007
Utgiver: Menighetsrådet i samarbeid
med BKF og de andre menighetene i

Fana, og sendes til alle hjem i menighe-
ten. Bladet er et informasjonsorgan og

regnes ikke som uadressert reklame. 

Levering av stoff: Leveres menighetskontoret 
eller på e-post: birkeland. menighet@bkf.no. 
Digitalfoto: Benytt høy oppløsning.

Lokalredaksjon: Martin A.E. Andersen, Astrid
Dalehaug Norheim, Frode Høyte og Ivar Braut. 

Sentralredaksjon: Kun henvendelser angående 
stoff til bladet. All annen kontakt: se side 13.

Redaktør: Jan Hanchen Michelsen,tlf. 55 23 25 47 -
906 87 317. E-post: post@dragefjellet.no

Journalist: Magne Fonn Hafskor, tlf. 55 39 04 40 - 
E-post: eyecu@online.no

Redaksjonsråd: Hans Jørgen Morvik, Frode Høyte
og Sigmund Austrheim. 

Grafisk produksjon: Dragefjellet: tlf. 55 23 25 47 - 
906 87 317, e-post: post@dragefjellet.no 
(Filer over 5 mb sendes jan.hm@frisurf.no)
Trykk: Grafisk Trykk, Straume 

Stoffdeadline neste nummer: mandag 1. oktober
Utgivelsesdag neste nummer: tirsdag 16. oktober

AV ELI HEGGDAL

Også i år gies det støtte til LIV-kurs
for ungdomsledere, reisestøtte til te-
nåringstreff og tilskudd til menig-
hetsweekend. Vi har fått projektor på
menighetshuset og har søkt bisko-
pen om å få installert det samme i
kirken. Barnekroken er innviet. I år
var det vår tur å få kirken malt utven-
dig. Vi gleder oss over alt som skjer. 

Menighetsrådet har selv tatt fatt i
mange større saker: 

!Vi har hatt en aksjon for å få flere
til å bli faste givere. Hyggelige og for-
siktige henvendelser i brev og telefon
har ført til at vi nå har fått 28 givere
som gir over avtalegiro. Dette er en
god start og en trygghet for at me-
nigheten kan legge planer. Givertje-
nesten er ikke minst viktig for at me-
nigheten kan lønne sine 50 prosent

av diakonstillingen. Vi har laget en
brosjyre som snart legges ut i våpen-
huset med muligheter for andre til å
melde seg på givertjenesten. 

! I vår ga vi en grafiker oppdrag å
lage en brosjyre som skal sendes ut til
alle dåpsbarn 2 år etter dåpen. Kate-
ket Ingunn Myklebust skrev tekst og
resultatet ble utrolig flott. Vi håper
alle barna setter pris på brevet! 

! Menigheten eier selv menighets-
huset i Øvsttunveien 29, men tomten
har ikke blitt skilt ut og er i dag kom-
munal. Kommunen arbeider med en
sak der alle eiendommene rundt kir-
kene skal overføres til menighetene
og vi ser fram til at også tomten
rundt menighetshuset vil bli fradelt. 

! Menighetsrådet har ellers brukt
mye tid på å snakke om visjoner og
vil satse på disse områdene: 

Mange saker i beve
AV LEIDULF ØY

Det ble vist til en undersøkelse fra
European Values Studies som sa
at bare 21 prosent av europeerne
sier troen er meget viktig for dem.

Det ble også nevnt at i Danmark går bare tre prosent
av befolkningen ukentlig i kirken. 

Noen dager tidligere ble finansmannen Petter
Stordalen intervjuet om sin tro i samme avis. En av de
tingene han sa var at: «Hvis jeg var biskop i Oslo, ville
jeg modernisere kirken, slik at den kunne bli en vik-
tig faktor, som kunne påvirke mennesker». 

Jeg synes det var en god utfordring for kirken.
Hvordan formidler vi Jesu budskap slik at det berø-
rer livene våre. Dersom mennesker opplever troen
som noe atskilt fra hverdagen og det en er opptatt av
i livet, så skjønner jeg godt at troen ikke blir viktig. 

Når jeg leser om Jesus ser jeg at han har noe å si
om det livet vi lever. Jeg ser hva som er verdt å verne
om og hva vi trenger å kjempe mot. Men samtidig
vokser det frem en tro på at han er noe mer enn et
godt og vist menneske som kan gi noen gode råd på
veien. Det er Gud som møter oss og vil vise oss hva li-
vet handler om. Han som viser oss sannheten om det
vi kan se, viser oss også sannheten om det vi ikke kan
se. Han som møter oss i vår hverdag, viser oss det
som er evig. 

I 1.Korinterbrev 2,9-10 står det:
Det intet øye så og intet øre hørte,
det som ikke kom opp i noe menneskehjerte,
det som Gud har gjort ferdig for dem som elsker
ham, det har Gud åpenbart for oss ved sin Ånd. 
For Ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud.

Kirken må hele tiden jobbe med formidling og le-
delse. Men selv den mest karismatiske formidleren
eller dyktigste lederen kan ikke skape troen i oss. Det
kan bare skje ved at Gud selv ved sin Ånd åpner øyne-
ne våre. Hvor og hvordan det skjer er forskjellig, men
kirken med sine feil og mangler er et sted der det kan
skje. Når vi møtes, ber, leser fra Bibelen og går til
nattverd så gjør vi det fordi Gud har sagt at der møter
han oss slik at troen kan vokse frem og styrkes. 

Da kan de hende vi opplever at troen blir viktig for
oss. Da blir den ikke noe atskilt fra livet, men noe
som vi tar med oss ut i det livet og den hverdagen vi
har fått. "

Fjernt fra hverdagen?
For noen dager siden leste jeg en kommentar i 
Vårt Land om folks forhold til tro og kirke i Europa. 

! Fra høsten av vil Kari-
na Hestad Skeie (bildet),
som har ansvar for bar-
na mellom 4 – 6 år med
«Kor Gøyt», utvide sitt engasje-
ment og starte opp et tilbud for de
fra 6 til 8 år. Vi hilser dette engasje-
mentet med glede velkommen! 

! Birkeland barnekor, for alders-
gruppen 9 til 13, vil fra høsten ha
Eli-Johanne Rønnekleiv (bildet
over til høyre) som dirigent. Hun er

vikar for Skjold-kantor
Guro R. Buder, og vår
menighet får noe res-
surser bl.a. fra denne

stillingen. Vår egen kantor vil fort-
satt ta seg av det rent administra-
tive med koret.

! Birkeland kantori starter også
opp igjen i disse dager med øvelser
hver onsdagskveld i kirken kl.19.
Fra høsten har vi bestemt å legge
noe mer vekt på aktiviteten i guds-

Da menighetsrådet hadde sitt siste møte i juni kunne vi
oppsummere med at mye og er gjort og at mye mer er i
gang. I tillegg til å godkjenne regnskap og budsjett har
flere saker om økonomisk støtte vært behandlet.

Korene starter opp!
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1. Engasjere til frivillighet og fellesskap: 
Birkeland vil være en menighet som en-
gasjerer og involverer folk. Vi vil sørge
for en god organisering, med definerte
oppgaver, men likevel ha rom for det
impulsive engasjement. 

2. Kirketun: Vi vil samarbeide med BKF 
om å lage et tun ved kirken, med menig-
hetshus og rom for ulike aktiviteter. 

3. Satse på ungdomsarbeid: I august an
setter vi en frivillighetskoordinator
som skal jobbe spesielt med ungdom.
Det er en god begynnelse. 

4. Fornyelse av gudstjenestelivet. Vi 
ønsker både gjenkjennelse og videre-
utvikling slik at alle kan kjenne 
seg hjemme og bli utfordret. "

fru Blomst
Din nye blomstrende nærbutikk på
Midtun. Vakkert blomsterbinderi
til begravelse, bryllup, konfirmasjon og
dåp. Daglig utkjøring. Velkommen! 
Annonsen gir deg 10 prosent rabatt. 
Hardangervn. 21 v/Skoringen. Fri parkering 
Åpningstider: 10-17 tor 10-19 lør: 10-15

Tlf: 55 10 00 50 • www.frublomst.no
Blomsterformidling over hele verden

KRIK og Tensing – nytt se-
mester
KRIK og Bobla Tensing er de to tilbudene
for ungdom i menigheten. Vel møtt til høs-
ten som vi satser på skal bli spennende og
innholdsrik! KRIK (Kristen Idrettskontakt)
samles annenhver søndagskveld på
Skjold skole til trening, sosialt og åndelig
påfyll. Det er for alle fra 8.klasse og langt
oppover. Tensing samles hver torsdags-
kveld på Birkeland menighetshus, og det
er for alle etter konfirmasjonsalder.

Se i Hvem-hva-hvor på s.13, så finner du
kontaktpersoner for mer opplysninger. "

Søkere til ledige
stillinger
Når dette leses er det gjort ansettelseri
stillinger som vedrører menigheten :
-Halv stilling som frivillighetskoordinator
særskilt rettet mot ungdom. Her var det
seks søkere, og Bergen kirkelig fellesråd
ansetter etter uttale fra menighetsrådet.
-Prosjektstilling som prest i Sædalen/
Nattland i 50 prosent for tre år. Det første
året knyttet sammen med halv stilling
som vikarprest i Birkeland menighet. 1
søker, og Bjørgvin bispedømme ansetter
26.aug. etter uttale fra menighetsrådene i
Slettebakken og Birkeland. Det er grunn
til å anta at vikarprest Leidulf Øy som
eneste søker når dette leses har fått tilbud
om stillingen i Sædalen/Nattland, et ar-
beid han allerede er engasjert i på frivillig
basis. Og dermed fortsetter han som vikar
i Birkeland i halv stilling." IVAR BRAUT

vegelse i menigheten 

tjenestene og ikke bare være opptatt
med konsertvirksomhet.  Men det blir
selvfølgelig en blanding av både guds-
tjeneste og konsert i fremtiden. Vi kan
røpe at det fra høsten av blant annet er
planer om et Bach-program. Vi ønsker

fortsatt både gamle og nye korsangere
velkommen til kantoriet! 

! Og Bobla Tensing møtes hver tors-
dagskveld på menighetshuset. Et flott
miljø for ungdom som både vil synge,
spille i band, bruke drama og ha sosialt
og åndelig fellesskap.

Barnekorene begynner i uke 36 og 
kantoriet 29.8. kl. 19.30.  Informasjon: tlf.
55 36 2281, eller www.kirken.bergen.no
- klikk deg inn på Birkeland. "

Birkeland kantori.
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AV MARTIN A. E. ANDERSEN

Statens seniorråd har nå
definert sitt arbeidsom-
råde som alle personer
fra 50 år og oppover, men
senioruniversitetene
vender seg fortsatt først
og fremst til pensjonister
som har nådd de 70, og

kanskje også mer enn det. Meningen er å
informere på et faglig relativt høyt plan om
aktuelle problem og om fagområder som
er viktige og interessante, og å gjøre dette
på en måte som når frem til flest mulig i se-
nioralderen, og da uten å gå på akkord med
fagets nivå og vitenskapelige innhold.

Stor interesse
Bergen har hatt senioruniversitet i en år-
rekke allerede, og interessen og oppslut-
ningen er formidabel. Mange bydeler har
fulgt opp, slik at det nå er senioruniversite-
ter i Laksevåg som Arna, Åsane, Fana og
Årstad bydeler, med litt varierende møte-
hyppighet og program, men alle steder
med stor oppslutning. Senioruniversite-
tets suksess har naturligvis både en sosial
og en prestisjepreget dimensjon. Her er det
mulig å treffe andre i egen alder, og her er
det mulig å vise at en har interesse for an-
net enn hverdagens trivialiteter. Og selv-
sagt er det vesentlig at svært mange av oss
eldre i dagens samfunn mer enn gjerne øn-
sker å øke vår innsikt i og forståelse av alt
det som rører seg i verden, og som påvirker
vår livssituasjon og vårt engasjement.

Spørsmål og problemer knyttet til religi-
on, tro og etikk dukker i blant opp på em-
nelistene til dagens senioruniversiteter, el-
ler de berøres og omtales i forbindelse med
andre fagfelt, f. eks. politikk, tekniske ny-

vinninger, samfunnsutvikling og historis-
ke hendelser. Senioruniversitetene har ikke
som primæroppgave å gå dypere inn i em-
ner og forhold som gjelder livssyn, tro og
religionsutvikling, selv om dette er områ-
der som i økende grad også opptar folk et-
ter hvert som de blir eldre. Dagens seniorer
har for øvrig mer skolering innen disse fel-
tene enn de som etter hvert følger opp som
nye seniorer, siden de alt fra folkeskolen -
og også gjennom videre skolegang og kon-
firmasjonsforberedelse - har hatt mer di-
rekte undervisning i kristendom og tros-
lære, enn hva tilfellet er for dagens yngre
mellomgenerasjon og dermed kommende
seniorer. I dagens samfunn blir ulike tros-
retninger mer presentert som livssynsvari-
anter med hovedvekt på religion og tro
som ett av mange likeverdige aspekter i
den globale kulturutviklingen.

Sentral oppgave
Slik situasjonen har utviklet seg står kirken
i de kommende år utvilsomt overfor en
sentral oppgave, dersom en ønsker at folk
flest fortsatt skal være orientert om kristen-
dommens grunnbegreper og fundamenta-
le verdier, slik at de har noe konkret å bygge
på når de etter hvert i livet skal etablere et
livssyn og utvikle et trosforhold med klare
etiske forpliktelser og praktiske retnings-
linjer for sin livsførsel. I flere land har en
forlengst etablert varierende former for
menighetsskolering, religiøs voksenopplæ-
ring uansett alder, søndagsskole for forel-
dre og andre voksne, og andre studieopp-
legg, hvor skolering utgjør hovedsaken,
mens forkynnelse og evangelisering even-
tuelt kommer inn i etterkant. For mange
blir akkurat dette en naturlig forlengelse og
følge av den kunnskapstilegnelse og opple-
velse som de har vært med på over tid, ikke

minst når de sammen med andre har drøf-
tet og vurdert etiske problemer og grunn-
leggende verdier for livet videre frem mot
ung eller gammel senioralder.

Birkeland akademi vil kunne være det
rette forum for en slik skolering, et arbeid
som så for de spesielt engasjerte eventuelt
kan videreføres og fases inn i menighetens
ordinære aktiviteter, som gudstjenesten,
samtalegrupper, bibeltime, diakonalt ar-
beid, kantori, omsorgs- og besøkstjeneste,
og i tilsvarende arbeids- og studiegrupper
utenfor kirken, gjerne tilknyttet studiefor-
bund, frivillighetssentraler, ungdomsar-
beid og eldresentre, for å nevne noen.

Skal ikke konkurrere
Birkeland akademi vil ikke konkurrere
med senioruniversitet, studieforbund og
organisasjoner som alt er på banen og ap-
pellerer til yngre og eldre seniorer, som har
tid til overs og lyst til videre skolering og ut-
vikling. Som en begynnelse bør tilbudene
være få og aktuelle, legge til rette for økte
kunnskaper og ny innsikt, gi etiske pro-
blemstillinger en kristen forankring, og
samtidig belyse den kristne arv som vi øn-
sker å føre videre. Kontroversielle problem-
stillinger må alltid være velkomne, men for
å forstå og vurdere det alternative og kon-
troversielle må en ha grundig og sikker
kjennskap til det som ønskes forandret eller
justert for å «være i pakt med tiden».

Foredrags- og skoleringsemner for et Bir-
keland Akademi kan være mange og varier-
te, men la oss vente med å konkretisere dem
til neste nr. av Birkeland menighetsblad.
Hvorfor ikke sende innspill til tanken om et
lokalt akademi og til akademiets konkrete
innhold til menighetsbladets redaksjon,  
e-post: birkeland.menighet@bkf.no "

I Birkeland menighet vil vi forsøke å bruke
siden aktivt og oppdatere med informa-
sjon om gudstjenester og andre arrange-
ment. Vi vil at viktig informasjon skal kun-
ne finnes her. 

På siden har vi lagt ut orientering om
dåp og konfirmasjon, og dere finner også
påmeldingsskjema her. 

Det er også mulig å laste ned menig-
hetsbladene. 

Vi vil gjerne bli bedre! Dersom dere sav-
ner noe, eller har andre tips vil vi gjerne
høre fra dere. "

Send gjerne en melding til 
birkeland.menighet@bkf.no 

Nettside i ny drakt 
Alle menighetene i Bergen har fått nye nettsider. Gå til www.kirken.bergen.no,
velg prosti – og du kan klikke deg inn på hvilken som helst menighet i Bergen. 

Birkeland akademi 
Ideen med etablering av senior-universitet for godt voksne kom til Norge for nærmere 20 år siden, den gang
seniorbegrepet var avgrenset nedover til personer godt opp i 60-årene. 
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AV IVAR BRAUT

Bibelen er ikke ukjent med englene. De tilhører
Guds verden. Engel betyr budbringer. 

I Det gamle testamentet står det om englene
at de er til Guds rådighet og lovpriser Gud
(f.eks. Salme 103, v.20). Nytestamentet forteller
om engler særlig ved de store hendelsene. Eng-
lene på Betlehemsmarkene julenatt er vel de
mest omtalte. Av andre kjente fortellinger  om
engler er bebudelsen hos den unge Maria, at
engelen styrker Jesus i Getsemane, at engelen
velter steinen til side påskemorgen og at engelen
er der når Jesus tas opp til himmelen. Vi merker
oss at fokus er på Jesus Kristus og at Han står
høyt over englene (Hebreerbrevet kap.1). Det er
ikke aktuelt i Bibelen å søke kontakt med eng-
lene, men heller å regne med at Gud har kon-
trollen og sender dem når han vil. 

Og for å låne et sitat fra prost Trond Bakkevig:
– Det er fint at man leter etter engler, men det
ligger i englenes natur at de kommer til oss,
uventet og gledelig, og ikke motsatt. De kjenne-
tegnes av gode gjerninger.

En god, åpen og nøktern bok om engler i
Bibelen er skrevet av Bjørdal/Skjevesland: Eng-
elen ved din side (Oslo 1994). - Englene er skapt
av Gud, heter det, og i kristen tro står englene for
en himmelsk virkelighet i skaperverket. De er
nær Gud, men er ikke slik som Gud, og de har
ikke innsikt i Guds dypeste hemmeligheter.
Derfor blir det også advart mot å tilbe englene
(Kol.2,18 og Åpb.22, 8f)

«Englenes hær som myriader bortenfor fatteev-
ne». Slik er en av beskrivelsene i den nevnte bo-
ken. Og en annen: «Deres nærvær og lovsang
sprenger tid og rom; de understreker Guds storhet
“fra evighet til evighet”; et kosmisk kor som tilber
Gud.» Englene hører ikke denne verden til, og

de er omgitt av en him-
melsk lysglans. Og det er
noe eget å lese om gle-
den blant Guds engler
når det tapte blir funnet
igjen (Luk.15) og men-
nesker blir funnet av
Gud.

Nei, vi mennesker sit-
ter ikke med spakene til
alle hemmeligheter, men
vi har troen på Gud
som gråter og smiler
med oss, som kjemper
og lider. I den forbin-
delse tror jeg vi må utvi-
de hva vi mener med
«englevakt». Det er bare ikke slik at Gud har gitt
englevakt når det går bra og ellers ikke. Kan vi
ikke snakke om englevakt både i liv og i død? Og
at vi i tillit til Gud kan be om og stole på engle-
vakt hele livet. Men da er det jo Gud Fader vi
tror på og at Han har oversikten.

Et spesielt og sterkt ord av Jesus (Matteus
kap.18, v.10) har ført til spørsmål om vi alle har
en engel som bevarer oss: «Pass dere for å se med
forakt på en eneste av disse små! For jeg sier dere:
Deres engler i himmelen ser alltid min himmelske
Fars åsyn».

- Hvordan forstå dette ordet? spør forfatterne
av den nevnte «engleboken». - Neppe som en
sikker grunn for å si at alle har sin engel, men gir
en åpning for å tenke det og tro det. -Jesus vil si
at disse minste, som andre lett forakter, står
under en særlig beskyttelse. De bærer på en god
hemmelighet. De har sine representanter ved
den himmelske trone. Deres sak er alltid nær-
værende hos Gud. Han glemmer ikke sine små.
De står alltid for hans øyne. !
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ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

   
  

Kirkens SOS starter kurs i samtaleferdigheter og krisehåndtering for nye frivillige med-
arbeidere til krisetelefonen. Kurset går på mandagskvelder med kursstart 8. oktober 2007. 
Medarbeidere har vakt ca. hver 12. dag, og får støtte og veiledning så lenge de er i tjeneste.

Hvert døgn tar nesten 600 mennesker kontakt med Kirkens SOS. Oppgaven for våre frivillige 
medarbeidere er å lytte til innringer, og tåle å møte et annet menneskes smerte og sorg. 
Vi svarer også på SOS-meldinger via internett. Medarbeidere skal ikke 
finne løsninger eller ”gode råd”. For å bli med må du være over 20 år.

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 

Er du en som kan lytte? Kirkens SOS trenger flere medarbeidere!

Sorg-
seminar for
etterlatte
Menighetene i Fana prosti har
i noen år hatt seminar om
sorg hvert halvår, og vi invite-
rer også denne høsten til se-
minar. Sorg berører oss på
mange måter, og du er vel-
kommen til seminar enten
det er kort eller lang tid 
siden dødsfallet.

Lørdag 13 oktober kl. 10.-14. 
i Skjold kirke, Peisestuen.
Seminaret er gratis.

PROGRAM:
- Hva er sorg og hva gjør 

sorgen med oss? Ved 
sokneprest i Storetveit, 
Bjarte Holme (bildet)

- Lunch
- Samtale/ spørsmål 
- Orientering om tilbud til 

etterlatte i Fana prosti

Spørsmål om seminaret og 
påmelding, kontakt diakon i
Birkeland Tone Totland,
tlf. 55 36 22 85/915 32 323
e-post: tone.totland@bkf.no
eller diakon i Storetveit/Bønes,
Linda Bårdsen, tlf. 55 30 81 17
e-post: linda.bardsen@bkf.no

Engler ...?
Det har vært mye snakk om engler i det siste. Mye humor og
mye alvor. Mye avvisning og en del sterke fortellinger. Og
noen som synes å sette englene i fokus for det meste.

Gotisk elfenbens-
engel, ca 1250,
Louvre.
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Tone Totland (49) og Linda
Bårdsen (42) er diakoner i
menighetene Birkeland og
Storetveit/Bønes. Onsdag 
12. september inviterer de
sammen med menighetene i
Fana til åpen samling for
mennesker som opplever eller
har opplevd samlivsbrudd.

AV MAGNE FONN HAFSKOR

Kveldens innleder er prest i Metodistkir-
ken Rolf Hugo Hanssen, som selv har gått
gjennom et samlivsbrudd.

- Etter samlingen vil vi invitere de frem-
møtte til å delta i samtalegrupper, på sam-
me måte som vi gjorde i fjor, forteller Tone
Totland. 

Mye humor
- Av rundt femti fremmøtte meldte 20 per-
soner seg til slike grupper i fjor. Disse ble
delt inn i fire grupper som hver hadde seks

samlinger med en frivillig som gruppele-
der.

- Hvorfor gjør dere dette?
- Vi ønsker å være til hjelp for folk som

har det vanskelig. Det handler om at kirken
må ta folk sine liv på alvor. Mange sliter
med skyldfølelse, skam og sorg etter et sam-
livsbrudd. Da kan det være godt å treffe an-
dre mennesker som sliter med de samme
følelsene. Mange tror det kan bli tungt og
depressivt å delta i en slik gruppe, men erfa-
ringen vår fra i fjor viser at det er påfallende
mye humor i disse gruppene, sier Tone.

Uten masker
- Humor kan være frigjørende når man
har det tungt. Mange sier de opplever det å
le sammen som en pustepause fra alt det
vanskelige, sier Linda.

Deltagerne i gruppene velger selv hva de
vil dele med de andre. Samtidig er det godt
å vite at det som blir sagt i gruppen, blir i
gruppen.

- Folk spør meg hva jeg liker ved jobben
min, sier Linda.

- Da svarer jeg alltid kontaktklubben for
psykisk utviklingshemmede – fordi det er

så ekte, og sorggruppene – fordi vi her mø-
ter hverandre uten masker.

Da Linda var 12 år gammel, gikk forel-
drene hennes fra hverandre.

- Jeg husker min mor sa at det hadde
vært bedre om min far hadde dødd, for da
hadde kjærligheten blitt bevart. Det var
vondt å høre, forteller hun.

Rom og raushet
Så langt er det flest kvinner som har deltatt
i disse gruppene.

- Hvorfor er det slik?
- Jeg tror menn er redde for å ta kontakt.

De gråter heller alene i kinomørket enn
sammen med andre i samme situasjon,
sier Tone.

- Dere ønsker å nå ut til mennesker uan-
sett hvilket forhold de har til tro og kirke.
Inkluderer dette også mennesker som har
levd i partnerskap?

- Ingen homofile har deltatt i gruppene
så langt. Men jeg tror at hvis de hadde
kommet, så hadde de opplevd rom og
raushet, sier Tone. Linda er enig.

- Selv om den seksuelle legningen er for-
skjellig, så er sorgen den samme. !

Sorgen det ikke
sendes blomster til
En åpen samling for mennesker som 
erfarer eller har erfart samlivsbrudd.
Onsdag 12. september kl. 19 – 21.30 i 
Storetveit  menighetshus, Kirkeveien 27,
5072 Bergen. Seminaret er gratis

Innleder: 
Rolf Hugo Hanssen, prest i Metodistkirken

Temaer:
- Sorgreaksjoner – hva hjelper?
- Hvordan bearbeide?
- Hvordan komme videre?
- I tillegg berøres barns reaksjoner og 

hvordan få til gode ordninger.           

Påmelding/spørsmål: 
Diakon Linda Bårdsen,  tlf. 55 30 81 17 
-  linda.bardsen@bkf.no
Diakon Tone Totland, tlf. 55 36 22 85
tone.totland@bkf.no 
Menighetskons. Therese N. Mokkelbost
tlf. 55 30 81 02

Arr.: Menighetene i Fana prosti

Gleden i sorgen 

GLEDEN I SORGEN: -
Målet med sorggrup-
pene er å komme noen
trappetrinn opp, sier
Tone Totland (t.v). - Der
kan man kanskje finne
«gleden i sorgen», sier
Linda Bårdsen.
FOTO: MAGNE F.HAFSKOR
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AV: MAGNE FONN HAFSKOR

- Hvorfor akkurat Ole Paus?
- Som kjent utøvende kunstner har han

vist at han både har et forhold til den nor-
ske salmeskatten og til kirken generelt.
Samtidig er han en artist som i god kristen
ånd alltid har vist et sterkt og ekte engasje-
ment for de som faller utenfor samfunnet.

Naturlig møtepunkt
Konserten blir det første arrangementet i
regi av det nyopprettede kulturutvalget..

- Vårt ønske er å bli en fast del av de årli-
ge kulturdagene i Fana og Ytrebygda. Pro-
grammet skal være av god kvalitet og rettet
mot flest mulig av innbyggerne i bydelen. 

- Dere vil nå ut?
- Det er viktig for oss å være en inklude-

rende menighet. Kulturprogrammet vårt
skal være for hele menigheten, innbefattet
de som ikke oppsøker kirken til vanlig. Vi
vil at kirken skal være et naturlig møte-
punkt for hele menigheten – også utenom
gudstjenestene. Skjold menighet er kjent
for å ha høy aktivitet på barne- og ung-
domsarbeid, men vi har ikke vært flinke
nok til å treffe folk midt i livet. Denne kon-
serten burde være skreddersydd for et slikt
publikum, avslutter Müller. !

Billetter kan kjøpes på Billettservice
tlf.: 815 33 133/www.billettservice.no 
eller ved inngangen før forestillingen.
Konserten starter kl. 21.00.

INKLUDERENDE KIRKE: -
Kulturprogrammet vårt
skal være for hele me-
nigheten, innbefattet de
som ikke oppsøker kir-
ken til vanlig, sier leder
av kulturutvalget
Turid Müller.
FOTO: PRIVAT

Ole Paus til Skjold kirke:

Mer himmel, mer jord

AV DAG ARNE NILSSEN

Det tok helt av i 1991 med
platen «Salmer På Veien
Hjem» sammen med Kari
Bremnes og Mari Boine,
der hans nesten falske
sang er hjerteskjærende
ekte og hudløs. Han har
også gjort mye arbeid for
Frelsesarmeen og Kirkens
Bymisjon. 

I fjor jul spilte han inn
en juleplate sammen
med uteliggere og alko-

holikere på nederste
rangtrinn. Tekstene hans
har forandret seg. I be-
gynnelsen var de person-
lige betraktninger, nå ser
han verden ut fra karak-
terene i sangene – enten
det er innvandrerbarn el-
ler hjemløse. 

De svakes parti
Ole Paus har alltid tatt de
svakes parti, til og med
nynazister har han klart å
se menneskene i. Mottoet

hans har alltid vært aldri å
sparke en som fra før lig-
ger nede. Da den norske
venstresiden hyllet Mao
og Pol Pot på 70-tallet, var
han en av de få som så gal-
skapen og turde å snakke
dem imot. Det fikk han
mye tyn for på den tiden.
Nidvisene fra 70-tallets
Paus-poster var egentlig
uskyldige og søte, men
vekket mye harme og bråk
da de kom. Norge har san-
nelig forandret seg. !

På vei hjem
Ole Paus er en mann som aldri har vært redd for å ta ordet Gud

i sin munn, og hadde religiøse/bibelske referanser i tekstene
lenge før Nick Cave gjorde det. 

VISESANGER OG 
FORFATTER: Ole

Paus er født i
1947, og oppvokst

i Oslo, Trond-
heim og Stock-

holm. I dag 
bor han på 

Frogner i Oslo. 
FOTO: VERONICA 

VAN GRONINGEN/
WWW.KJENTFOLK.NO

- Kirken vår skal være et levende
kulturhus hvor Guds nærvær for-
midles gjennom kunst og kultur,
sier leder av kulturutvalget i Skjold
menighet, Turid Müller. 21. oktober
inviterer hun både de faste kirke-
gjengerne og andre interesserte til
konsert med Ole Paus.
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TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

- Det er vanskelig å skrive om Jesus. Kildene
er mangelfulle og motsigende, og må tøyes
og presses maksimalt, sier Ravnå.

- Rent faglig er det spennende å se hvor
langt man kan gå. Det handler om å finne
frem til brytningspunktene der kreativ his-
torieskrivning går over til ren diktning. 

Boken hans om den historiske Jesus tar
unge lesere på alvor og har tillit til at de har
evne til å følge med på kompliserte spørsmål.

- Jeg er ikke ute etter å overbevise leserne til
å bli troende/ikketroende, men ønsker å in-
spirere konfirmanter og andre ungdommer
til å gjøre seg egne refleksjoner. Presset på
konfirmantene er stort, enten det heter «det-
te må du finne ut av selv» eller «gjør som de
voksne sier». 

Forventningspress
Per-Bjarne Ravnå kommer fra Mosjøen i
Nordland, men bor i Bodø. Han tok hoved-
fag i historie på Jesus-forskning, og har dok-
torgrad i romersk historie. 

- Har du selv opplevd press fra omgi-
velsene?

Han blir stille lenge.
- Ja, det kan du si. Jeg vokste opp i et spesi-

elt religiøst miljø. Nå er jeg ikketroende. Det
var ikke noe opprivende brudd, men jeg
kjenner igjen situasjonen som ungt individ
der man møtes med forventninger og press.
De fleste vil at barna deres skal tro det sam-
me som dem selv.

Gresk genitiv
Ravnå er opptatt av å vekke kunnskapstør-
sten hos ungdommene.

- Kunnskap er makt. Har du kunnskap om

kristendommen og dens opprinnelse, stiller
du sterkere. Men kunnskap er selvsagt ikke
avgjørende for kristen tro. 

- I boken din bruker du den gammelgres-
ke genitivsformen Jesu når du omtaler bo-
kens hovedperson, men holder deg til latin-
ske bøyningsformer når du omtaler andre
personer. Hvorfor er det slik?

- Konsulenten krevde at jeg brukte Jesu-
formen i boken. Den er innarbeidet i språket,
men jeg liker den ikke. Ved å bruke den, gir
man Jesus spesialbehandling. Poenget mitt er
det motsatte, nemlig å behandle Jesus som en
hvilken som helst annen historisk person.

Reaksjoner
- Har du fått noen reaksjoner på boken? 

- De sterkeste reaksjonene har jeg fått fra
ateister som mener jeg lar kristendommen
slippe for billig unna. Mange kristne miljøer
er åpne og inkluderende, og har tatt godt
mot boken. 

- Hva er ditt bilde av den historiske Jesus?
- Jeg tror han var en person som oppdaget

at han hadde evner til å helbrede syke. Mange
av dem han hjalp var nok psykisk syke som
han greide å nå inn til og roe ned. Jesus levde i
et samfunn der religionen var svært levende,
og han oppfattet seg selv som en agent for
Gudsriket. Han har trodd at Gud kom til syne
i denne verden gjennom ham, og at dette var
et tegn på at Guds rike var nær. 

Kilder
De viktigste kildene til kunnskap om Jesu liv
er de fire evangeliene vi kjenner fra Det nye
testamentet, selv om det finnes mange lig-
nende tekster som var i omløp tidlig i kris-
tendommens historie. 

- Skulle jeg gjort utvalget på ny, hadde jeg

valgt de samme fire evangeliene. Men jeg vil-
le også tatt med Thomasevangeliet. Dette er
kanskje det eldste av evangeliene, og består av
en liste av sannsynligvis autentiske Jesusord.

- Forskere refererer også til den tapte tek-
sten Q («Quelle», fra tysk, «kilde») som et
felles utgangspunkt for evangeliene?

- Det er riktig. Når man sammenligner Lu-

Hva vet vi 
om Jesus?

Historisk kildekritikk for unge lesere: 
- Jeg ønsker å gi konfirmanter og andre ungdommer den intellektuelle
selvtilliten som skal til for å finne frem til kunnskap selv og ta egne
valg, sier historiker Per-Bjarne Ravnå (44). Nylig vant han bergens-
forlaget Mangschous fagbokkonkurranse for barn og ungdom med
boken «Jakten på den virkelige Jesus».

VIL NÅ UNGDOMMEN: - Det er viktig å vekke
kunnskapstørsten hos ungdommene og sette
dem på sporet av hvordan de kan gjøre seg opp
egne tanker og meninger, sier Per-Bjarne Rav-
nå, forfatter av  «Jakten på den virkelige Jesus». 
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kas og Matteus, ser man at mye er likt.
Noe er helt tydelig hentet fra Markus.
Men det er også en del som er gjengitt
ganske likt, som ikke er fra Markus.
Dette tyder på en felles kilde. 

Mannen fra Nasaret
Lukas og Matteus skrev begge histori-
ene ned en gang mellom år 80 og 90. 

- Matteus var orientert i jødisk ret-
ning, mens Lukas skrev for et allment
gresk publikum. Begge har brukt Mar-
kus som utgangspunkt – og Q. 

- Kan dette stoffet være hentet fra en
muntlig tradisjon?

- Nei, for Jesusordene kommer i
samme rekkefølge hos begge evange-
listene. Noen mener forklaringen er så
enkel som at Lukas har lest Matteus.
Samtidig skriver de svært ulike fortel-
linger om hendelsene rundt Jesu fød-
sel, der det eneste som er felles er at Je-
sus ble født i Betlehem. Dette tyder på
at de skriver uavhengig av hverandre. 

- Ble Jesus født i Betlehem?
- Profetiene sa at Messias skulle fø-

des i Davids by, Betlehem. Den virke-
lige Jesus ble sannsynligvis født og
vokste opp i Nasaret, slutter Per-Bjar-
ne Ravnå. !

AV MAGNE FONN HAFSKOR

Filmen handler om en
friteatergruppe som får
i oppdrag fra den lokale
pateren å modernisere
kirkens årlige oppset-
ning av påskeevangeli-
et. Gruppen, ledet av
den karismatiske Dani-
el Coloumbe (spilt av
Lothaire Bluteau), tar
seg store friheter – det
mest dramatiske er at
de trekker inn det 1800
år gamle ryktet om at fa-
ren til Jesus var en ro-
mersk soldat.

Yeshu ben Pandera
Dette ryktet ble først
nedtegnet i «Det sanne
ordet», et polemisk
skrift mot den fremvok-
sende kristendommen
av den greske filosofen
Celsus. I boken hevder
han at faren til Jesus var
den romerske soldaten
Pantera (Tiberius Iulius
Abdes Panthera (ca. 22
f.kr. - 40 e.kr).  Den jødis-
ke lovsamlingen Tosefta
(ca. 200 e.kr) nevner en
Yeshu ben Pandera
(«Jesus, sønn av Pande-
ra») som levde i Palesti-
na på Jesu tid.

- Som historiker er
det viktig at jeg ikke

blander meg opp i livs-
synet til folk. Når jeg ut-
taler meg som fagper-
son, er det i forhold til
de historiske kildene.

Jeg kan ikke uttale meg
om Jesus var Guds
sønn. Det er det opp til
teologene å avgjøre,
sier Ravnå. !

En moderne Jesus-fortelling
Per-Bjarne Ravnå har brukt den kanadiske filmen «Jesus fra
Montreal» (1989) i undervisningen på universitetet.  - Pateren i filmen
snakker om det behovet folk har for å møte den Jesus de kjenner fra
evangeliene. Det skal man ha respekt for, sier Ravnå. 

JESUS FRA MONTREAL: Filmen gir en moderne
vinkling på Jesu liv, samtidig som den viser respekt
for tradisjonen og den Jesus vi kjenner gjennom
evangeliene, mener Per-Bjarne Ravnå.

AMOR LIBRORUM NOS
UNIT: «Kjærligheten til
bøkene forener oss» er
det poetiske mottoet til
UiBs historisk-filosofiske
fakultetsbibliotek.
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- Jeg er fortsatt fylkesleder i Hor-
daland KrF, så jeg forlater ikke
politikken helt. Men jeg stiller
ikke som KrF-kandidat til høs-
tens lokalvalg, sier Helland.

11. september 2001
Det var etter stortingsvalget i
2001 Kristian Helland ble bedt
om å overta vervet som ordfører
i Bergen, da sittende KrF-ordfø-
rer Ingmar Ljones hadde fått
plass på Stortinget.

- Spørsmålet fikk jeg i en rosa
sofa på hotell Terminus under
en større KrF-samling. Det var
det mest overraskende spørsmål
jeg har fått i hele mitt liv. Jeg
måtte ta litt betenkningstid for å
rådføre meg med familien før
jeg svarte ja.

«Bergensordfører med ryfyl-
kedialekt» stod det med krigsty-
per på forsiden av Bergens Ti-
dende dagen etter, samme dag
som det dramatiske angrepet på
tvillingtårnene i New York.

- Alt annet kom i skyggen av
verdensbegivenhetene i denne
tiden. Jeg husker en fjernsyns-
journalist spurte meg hva jeg
følte om å bli ordfører i Bergen.
«Det føles som enkle, hverdags-
lige ting i forhold til det som
skjer rundt oss nå,» svarte jeg
da.

Humor og vennlighet
På det første bystyremøtet etter
stortingsvalget ble Kristian Hel-
land valgt som ordfører med

stort flertall i en byregjering be-
stående av koalisjonen AP, SP og
KrF. 

- Du fikk gode skussmål fra
dine kollegaer i bystyret?

- Ja, det var en god støtte. Det
meste går bra med litt humor og
vennlighet.

Etter to år som ordfører var
det nytt lokalvalg. 

- Det gikk dårlig med økono-
mien i byen, og både KrF og AP
gjorde dårlige valg. Vi la derfor
frem et forslag om å danne by-
råd sammen med Høyre. Forut-
setningen var at Fremskrittspar-
tiet ikke ble med. Høyre ble
svært overrasket, og jeg husker
ennå hvordan Herman Friele
himlet med øynene. 

- Kritiske røster har hevdet at
dere lurte velgerne?

- Det er jeg ikke enig i. Som
små partier brukte vi den mak-
ten vi hadde. Siden valgresulta-
tet ble som det ble, kunne vi av-
gjøre hvilken side som fikk byrå-
det, sier varaordfører Helland.

Skolepolitikk
Foran det kommende lokalval-
get er Bergen kommune i en helt
annen økonomisk situasjon.

- Det er mange grunner til at
økonomien i Bergen er bedre nå
enn foran forrige valg. Men by-
rådet må få lov til å ta sin del av
æren for dette. Vi har styrt
stramt og målrettet under en
hovedmålsetting om å få Bergen
på fot igjen økonomisk. En poli-
tikers fremste oppgave er å prio-
ritere, sier Helland, og poengte-

rer at byen også fremover treng-
er politikere som kan si både ja
og nei.

Skolepolitikken er et område
der Kristian Helland gjerne
skulle gjort mer.

- Bergen vokser hurtig, og sko-
lene må stadig utvides. Det er en
kjempeutfordring å følge dette
opp, en utfordring som kom-
mende bystyrerepresentanter
må ta på alvor! 

«Långsamma endringar»
Som gammel lærer er Kristian
også svært opptatt av skolens
innhold.

- Finsk skolepolitikk står frem
som et lysende forbilde i Nor-
den. Jeg spurte en finsk politiker
en gang om bakgrunnen for
denne suksessen. «Vi har gjort
långsamma endringar» svarte
han. Jeg tror det å tenke langsik-
tig er nøkkelen til den gode sko-
len. Min utfordring til politiker-
ne er derfor å gi skolen arbeids-
ro! Vi kan ikke hele tiden kom-
me trekkende med nye pedago-
giske prinsipper. 

- Hva kan foreldre gjøre for
skolebarna sine?

- Det viktigste er å gi dem gode
holdninger og verdier. Dersom
foreldrene snakker positivt om
lærerne og skolen, vil dette gi
barna den beste muligheten til å
ta mot den undervisningen de
får.

Bybane
- Er det andre politiske saker du
brenner for?

- KrF Bergen er blitt mer og
mer tydelig som et miljøparti.
Det synes jeg er gledelig. Det vi
ser nå er konsekvensene av de
siste hundre års rovdrift på klo-
dens ressurser. Verden og Norge
trenger politikere med mot til å
trekke nødvendige politiske
konklusjoner, understreker
han.

- Har vi slike politikere i Nor-
ge i dag?

10 august 2007                  

Kristian Helland gir seg i bypolitikken:

Den vennlige
ordføreren
- La skolen få arbeidsro! er en av oppfordringene varaordfører Kristian
Helland (60) gir sine kolleger når han nå trekker seg fra bypolitikken
etter 14 år.
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- Det er vanskelig å svare på.
Men faren for populisme er
åpenbar også på dette området. 

Helland mener at bygging av
bybane og satsing på kollektiv-
trafikk er gode miljøtiltak for
Bergen. 

- På sikt er det utenkelig at Ber-
gen kan løse sine samferdselsut-
fordringer uten et byomfattende
bybanenett, avslutter avtroppende vara-
ordfører Kristian Helland. !

EG UNDRAST: En av de mange salmer
og sanger Helland har komponert.

Mangfoldig formidler
- Pedagogikken har stått langt fremme i
alt jeg har gjort, sier Kristian Helland.
Han kan se tilbake på en yrkeskarriere
som avspeiler hans mangfoldige
interesser og sterke formidlingsevne. 

AV MAGNE FONN HAFSKOR

Kristian Helland er opprinnelig fra Strand i Ry-
fylke, og kom første gang til Bergen i 1974. Han
begynte da som lærer på Indremisjonsforbun-
dets bibelskole, før skolen flyttet inn i nye loka-
ler på Bildøy i 1983. Dét var et stort og kostbart
prosjekt for Indremisjonen, der Helland fikk ho-
vedansvaret for å skaffe økonomiske midler.

- Jeg sier ofte at jeg jobbet som profesjonell
pengeinnsamler noen år. Totalt samlet jeg inn
rundt 37 millioner kroner. 

Eg undrast
I 1986 ble Kristian rektor ved Rauna Folkehøg-
skole i Molde før han kom tilbake, som leder av
Norsk Lærerakademis høyskole i Sandviken. 

- Pedagogikken har stått langt fremme i alt jeg
har gjort, fra det å undervise og stå på talersto-
len i bystyresalen til skribentvirksomhet og
komponering av musikk.

- Har du skrevet musikk?
- Jeg er den eneste toppolitiker i Bergen med

TONO-medlemskap. Det er jeg litt stolt over.
Helland setter seg bort til pianoet, blar i noen
notebøker.

- Denne heter «Eg undrast». Han legger hen-
dene på tangentene og fyller stuen med fløyels-
mykt pianospill og en øvet sangstemme.

Pietist i kulturkamp
- Du har også skrevet en bok om Nils Lavik, par-
tibygger og KrFs første stortingsrepresentant.
Hvordan ble denne til?

- Jeg har alltid vært interessert i KrFs histo-
rie. Det var tidligere professor ved Lærerakade-
miet, Asbjørn Tveiten som gjorde meg opp-
merksom på at Lavik skrev dagbøker om denne
viktige perioden. Lavik var en hardtarbeidende
indremisjonsleder, han skrev salmer og sang-
er, og var opptatt av nynorsksak, avholdsbeve-
gelse og forkynning. Men Nils Lavik hadde også
et tvetydig forhold til politikken. «Politikken
hugstel meg ikkje. Det kjem so ofte for meg at
eg kunde nytta tidi til noko betre.», skriver han.

- Hva med deg, hugstel politikken deg?
- Den har gjort det. Det har vært en stor og

interessant opplevelse å få delta i bergenspoli-
tikken.

- Er det episoder du spesielt vil trekke frem?
- Det er vanskelig, det har vært så mye. Noen

ganger har jeg kunnet hjelpe enkeltmennesker
som ikke har nådd frem i systemet på andre må-
ter. Jeg har noen rørende takkebrev liggende i
arkivet mitt. Det gjør godt å tenke tilbake på, av-
slutter Helland. !

TROPEHJELM: Hjelmen
har tilhørt en soldat i Hai-
le Selassies regjerings-
hær. - Jeg fikk den som
takk for et kurs jeg holdt
for nordiske misjonærer i
Etiopia, forteller Kristian
Helland. 
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Velkommen til

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no

Bok & Media Vestbok

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

 
 

Hvordan har du det
 EGENTLIG?
Krisetelefon
815 33 300  
    
E-posttjeneste
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:
sylvi@fanaposten.no

Det kan du bl.a. gjøre ved å kjøpe lodd i den årlige utlodning-
en. Det koster kr. 5 pr. lodd og en hel basarbok kr. 250. 

1. gevinst er et gavekort fra Color Line: Cruise for 2 personer
inkl. utvendig dobbelugar Bergen-Hirtshals. Trekning 21. okt. 

Neste år har KIA Bjørgvin 30 års jubileum. KIA Bjørgvin har
norskundervisning, leksehjelp, vennekontakttjeneste, be-
søkstjeneste, intI. leir. I tillegg kommer månedlige KIA - sam-
linger i «Betlehem» og engelskspråklige gudstjenester på
Fantoft Studentby. Det er også mulighet for fast givertjeneste. 

Kontakt 55 31 98 38/924 05 871,  e-post: bjorgvin@kianorge.no
for å kjøpe lodd. Takk for forbønn og økonomisk støtte. 

TOR ØYVIND SANDAKER - REGIONLEDER. 

- inviterer til salmekveld
onsdag 26. september 
kl. 19.30

Eyvind Skeie (bildet)
fyller 60 år 5. november
og gir ut en bok med 316
av sine salmer.

AV OLAV ØGAARD

Samtidig legger han ut på
«Turné 316» som består av 45
salmekvelder i kirker over hele
Norge. I Bergen er det altså Slet-
tebakken kirke som får besøk, i
tillegg til at det blir seminar på
Lærerakademiet torsdag. 

«Turné 316»  er et samarbeid
mellom Eyvind Skeie og lokale
arrangører. Her vil det si Slette-
bakken Motettkor og solist In-
grid Trætteberg - i tillegg til at
Eyvind Skeie vil være solist.
Ved orgel og piano: Olav
Øgaard.

Turné 316 
Innholdet i turneen består av
salmer fra boken «316 utvalgte
salmer». Salmene finnes med

noter og besifring i boken. Bo-
ken kan kjøpes for kr. 200,-
(normal pris kr. 248) i forbin-
delse med salmekvelden. Sal-
mene blir fremført av kor og
solister sammen med menig-
heten. Salmekvelden vil ha en
uformell tone der Skeie funge-
rer som konferansier og intro-
duserer salmene underveis. 

Billetter kr. 100,- ved inn-
gangen. 

Vi føler oss beæret over at Ey-
vind Skeie i Bergen valgte Slet-
tebakken, og synes det er en
stor begivenhet å få besøk av en
av vår tids aller største salme-
diktere. !

Vil du støtte KIA Bjørgvins arbeid?Eyvind Skeie besøker 
Slettebakken kirke

felles  4-07.qxp:felles.qxp  23-08-07  12:52  Side 12



Fredag 31.08:
Bli kjent- kveld. Leker og
konk. Ta med kr. 25.- til mat

Fredag 14.09:
Utekveld. Kle deg til å gå
litt ute i naturen. Fremmø-
te på menighetshuset.Ta
med kr. 25.- til mat.

Fredag 28.09:
Kreativ kveld. Kreativ lek i
grupper. Ta med kr. 25.- til
mat

Fredag 12.10:
Filmkveld. Vi ser film og
koser oss. Ta med kr. 25.-
til mat

Fredag 26.10:
Kokkekamp.Vi kårer beste
matrett!!! Ta med kr. 25.-
til mat

Fredag 9.11:
Førstehjelp. Spill, leker og
konkurranser. Ta med kr.
25.- til mat

Fredag 16.11:
Te-fest. Vi hjelper å selge
lodd. Ta med penger til å
kjøpe lodd. Hele familien
er velkommen

Fredag 30.11:
Gallafest!? Vi spiser god
mat og underholder hver-

andre. Ta med kr. 50.- til
mat

Det kan være at noen av
møtene blir byttet om. Har
du spørsmål så ring en av
lederne:

Tor Magne Madland: 
55 10 04 72 
tor.madland@hjemme.no 

Kristian Eckhoff:
55 10 10 55
kristian@ergomatic.no

Vibeke Handegard 
55 10 16 57 
936 61 408 
k-vib-ha@online.no

13                august 2007

Menighetskontoret er vanligvis be-
mannet, med unntak av samtaler og
møter. Da blir døren låst og vi henvi-
ser til sentralen på servicekontoret i
Fana (55 36 22 80). Ta gjerne direkte 
kontakt med ansatte. Hvis de ikke er 
til stede vil telefonen bli satt over til
sentralen i Fana der det er mulig å 
legge igjen en beskjed. 

Besøksadresse: 
Hardangerv. 5b, Nesttun 

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

Gave til menigheten?
Bankgirokonto ..........3411.18.00822

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

Direktetelefoner til ansatte
Sokneprest: 
Ivar Braut ........................ 55 36 22 82
e-post: .................... ivar.braut@bkf.no
Kapellan: 
Eiel Holten ...................... 55 36 22 83
Vikarprest
Leidulf Øy ...................... 55 36 22 84 
e-post ..............................leoy@bkf.no 
Menighetskonsulent: 
Eli Heggdal...................... 55 36 22 81
e-post .................. eli.heggdal@bkf.no 
Diakon: 
Tone Totland.................... 55 36 22 85
e-post.................. tone.totland@bkf.no
Kateket: 
Carina Søfteland 55 36 22 88
carina.softeland@bkf.no 
Kateket: 
Ingunn Myklebust ............ 55 36 22 87 
e-post.......... ingunn.myklebust@bkf.no 

Kantor:
Harald Holtet....................55 36 22 86
Kirketjener: 
Margrete Andreassen ...... 90 99 25 23
e-post.... margrete.andreassen@bkf.no

Menighetsrådsleder
Brigt Bovim .................... 55 91 33 37

Barne og ungdomsarbeid: 
Barnas kirkegang/søndagssk:Kontakt
Grethe-Kristin L. Eckhoff .. 55 10 10 55

Fredagsklubben (f.o.m. 5 klasse)
Tor Magne Madland.......... 55 10 04 72

KRIK- Fana
Anders Rotevatn .............. 48297010

Bobla Tensing
Kristine Jønsson ............ 98 85 49 06

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

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

Birkeland barnekor
Harald Holtet ..................55 36 22 86 
e-post..................harald.holtet@bkf.no 

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

Chiru (Yngstes)
Paul Rødstøl .................. 55 13 96 18

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

Ungdomsforeningen
Trygve Hansen ................ 55 316275

Koret «Godt nytt» 
Paul Rødstøl .................. 55 13 96 18

Birkeland Y’s Men’s Club 
Harald Hatlevik .............. 55 13 11 76 

Hvem-hva-hvor i Birkeland menighet 
Telefon: 55 36 22 80 - E-post: birkeland.menighet@bkf.no - Telefaks: 55 36 22 99 - Boks 152, Nesttun, 5852 Bergen

Fredagsklubben er
Birkeland menighets
klubb for de som går i
5-7. klasse. Vi holder
til i Birkeland Menig-

hetshus (Øvsttunv.29)
Tid: Kl. 18.00-20.00
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AV IVAR BRAUT

Hun sier det med overbevisning, menig-
hetskonsulenten i Birkeland menighet. For
røtter og identitet opptar henne, med ut-
dannelse som etnolog og som utpreget ten-
kende menneske som gjerne sier det hun
tenker. Ikke akkurat et gudsord fra landet,
men med hjerte for lokalmenigheten og
nysgjerrighet for alle slags folk.

Eli Heggdal var vikar i Birkeland menig-
het fra vinteren 2002. Først som daglig leder
og etter omorganiseringen som menighets-
konsulent. Og vikarperioden ble stadig for-
lenget, så det var en supervikar som i febru-
ar 2007 ble fast ansatt i 100 prosent stilling
som menighetskonsulent i byens tredje
største menighet. 

Arbeidet er sammensatt: I den ene timen
fordypet i arkivarvirksomhet, i den neste
regnskapsbilag og budsjettering, i den tredje
i samtale med folk som er innom kontoret
og vil ha en prat. 

Olje i maskineriet
-Ja, jeg liker å prate med folk. Og jeg tror
mange blir litt overraska over at de ikke mø-
ter strenghet, for det er mange forestillinger
som henger igjen.

Viktige oppgaver er saksbehandling for
menighetsrådet og samordning av de
mange aktivitetene. 

– Få ting til å henge sammen og være olje i
maskineriet, det er viktig. Og da er jeg en del

av tannhjulet som gjør at folk blir møtt på
en skikkelig måte. Så jeg merker at jeg er
stolt over mye som gjøres i lokalmenighe-
ten, og mye av det er jo skjult og skal være
det. Det er mye mer enn det som kan vises
fram som teller. Noen ganger er det skjulte
det viktigste.

- Noe av det som gjør det så kjekt å være
ansatt i en menighet er møtet med så mange
ulike, fargerike folk som har så mye å gi.
Folk er langt fra like her og det er ikke slik at
alle har de samme meningene, men her mø-
tes alle de ulike på ett sted. Idéen med den
lokale kirken der folk bor, det har jeg sans
for.

Nysgjerrig ateist
Sier Eli Heggdal med fortid som ateist og
med borgerlig «konfirmasjon».

-Riktignok var jeg kirkelig konfirmert året
før, men jeg var så nysgjerrig. Jeg har alltid
vært opptatt av de store eksistensielle spørs-
målene. Og i dag tror jeg på Gud. Det preger
jo hele sammenhengen og hverdagen og
handler om mye mer enn søndag kl.11. Sam-
tidig har jeg mye undring og forundring i tro-
en – og har hatt enormt mye tvil.

-Og hvor finnes sporene som fører til tro-
en?

-Jeg synes livet er utrolig stort. Øret til dat-
teren min eller fjorden i Molde forteller hver
på sin måte om noe mer. Og så hadde jeg en
bestemor som alltid hadde en åpen linje til
Vårherre. Jeg lærte mye av å se hvem hun var.
Av barna lærer jeg også mye av å se og obser-

vere. I det hele skulle jeg ønske at vi opptatte
folk hadde mer slakk i livet – tid til å komme
til erkjennelse.

Forstå sammenhenger
-Sammenheng, sier Eli ofte. Og det er godt
grunnlag for å regne med at det også henger
sammen med hennes utdannelse og erfa-
ring som etnolog. Et studium som ikke er
blant de vanligste og som minner om sosial-
antropologi, men med sterkere vekt på his-
torien. Hun rakk å være amanuensis i faget i
Alta før det ble flytting tilbake til Bergen der
hun bor i Kringlebotn med ektemann Karl
Dag og barna Håvard og Åsne. 

– Forståelse for sammenhenger. Det er det
mye handler om, sier hun og omtaler faget
som en ballast og som det mest interessante
av alle fag, så hun er visst etnolog både av ut-
dannelse og overbevisning.

– Vi skaper den kulturen vi er en del av –
hele tiden – og samtidig er vi et produkt av
den.

Derimot var det ikke enkelt å bli bergenser
og samtidig få jobb som etnolog. Så ble det
arbeid i kirken i stedet. Men også her et spørs-
mål om å se sammenhenger og å skape kultur
hele tiden.

Leve enklere
Med atskillig humor og selvironi utfordrer
Eli Heggdal eget menighetsliv.

-For kirka synes jeg det er en utfordring at
vi blir en sterkere miljøbevegelse. Fra Kors-
vei-festivalene har jeg fått impulser blant

Søndagsskolen:
Vi har søndagsskole i det
Gule Huset. Møt opp til guds-
tjenesten i kirken. Under 
første salme før preken går
barna over veien og er der 
til gudstjenesten er over. 
Søndagsskolen har fri i 
skoleferier og når det er
familiegudstjeneste går 
vi der.

Datoer i høst:
• 2.,9., og 23. september. 
• 14. og 28. oktober. 
• 4., 11. og 25. november. 
• I desember inviteres alle 

til adventsfrokost 
9. desember. 

Familiegudstjenester: 
• 16.sept. Skaperverkets dag
• 21.oktober

• 18.nov. Søndagsskolens dag
• 2.desember (4-årsbok til 

barn født andre halvår 03)

Annet:
• Diakoniens dag søndag 

14.okt. med gudstjeneste 
kl.11 og samling etterpå.

• Medarbeiderfest fredag 
26.oktober.

• Tefest på og for menighets-

huset fredag 16.november
kl.18

Bibeltimer :
Også dette semesteret blir det
bibeltimer med emner fra
koblingen mellom Det gamle
og Det nye testamentet. 
Vi møtes følgende tirsdager
kl. 19.30 på menighetshuset,
Øvsttunveien. 29:Se

 h
va

 so
m

 sk
je

r

Forundring og Møte med 
menighets-
konsulent 
Eli Heggdal:

-Jeg må reise til Molde en gang i året for å stirre over fjorden og mot ei fantastisk fjellrekke. Det er mitt land-
skap og mitt sted som jeg vokste opp med, og det hører til i min identitet. Røttern mine kommer fra Molde. 
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Syng med oss
Tirsdag 2. oktober kl 19.00 blir det ny sang-
kveld i menighetshuset, der alle er velkom-
men til å delta. 5. Bergen St. Georgs Gilde
inviterer unge og eldre fra Birkeland me-
nighet til å være sammen med tidligere
speidere og speidervenner fra Øvsttun/
Nesttun-området i fellessang og hyggelig
samvær over en kaffekopp og noe å bite i.
Sanger fra speidernes sangbok og tradisjo-
nelle sanger ellers står på programmet, i
tillegg til en kort beretning fra speiderbeve-
gelsens internasjonale 100-årsmarkering
siste sommer. To tidligere sangkvelder har
hatt god oppslutning også fra menigheten
vår, og inngangsbilletten er beskjeden. 
Vel møtt! "

Y’s Men’s Club
Birkeland Y’s Men’s Club er en støttefor-
ening med internt kameratskap og sosialt
fellesskap, lokalt stå på humør spesielt for
kristent ungdomsarbeid og globalt enga-
gement for forbrødring og utjevning.  For
våre sosiale arr. i høst se programmet
nedenfor.  Vil du bli medlem, bli gjest i høst.
Ta kontakt for eksempel på tlf. 984 45 481.
Vi har i dag medlemmer fra 32 år til de grå-
nede hår, og har det svært greit sammen. "

HARALD HATLEVIK, ÅRETS PRESIDENT 

Program høsten 2007

Møtedag: Onsdag kl. 19.30
Møtested: Birkeland Menighetshus
* = med ledsager   V = vertskap

29.8 Årsmøte 
V: Thor Harald og Arthur

12.-17.9 Tur til Moskva
26.9 *Mathias Orheim:

Ingebjørg Espedal Mannsåker og 
Inge Mannsåker
V: Dag og Albert

21.10 *Birkeland Open, Ludo-
turnering for hele familien
V: Lars Gunnar og Alf

24.10 *Islamsk kvinnesyn – tradisjon 
og kultur: Katja Jansen 
Fredriksen
V: Inge Om. og Noralf 

10.11 *Høstfest 
21.11 *Grieg: Eilif Løtveit

V: Harald  Aa. og Frode H.
7.12 Adventmøte

*Osklubben er gjester

Takk for gaver
Menighetsrådet takker for gaver som har
kommet inn. Det siste halve året har vi hatt
gleden av å formidle store summer til ulike
formål, men grunnet plassmangel i dette
bladet må den komplette listen over gaver
og kollekt desverre stå over til neste num-
mer av menighetsbladet. "

• 28.aug: Adam I og Adam II. Rom.
kap. 5. Sokneprest Ivar Braut.

• 25.sept: Offeret før og nå. Hebreer-
brevet kap.9 og 10. Sokneprest Bjarte 
Holme.

• 30.okt: Troen før og nå. Hebreer-
brevet kap.11 og 12. Sokneprest Kristi
Søvik.

• 27.november: Advent i Bibelen? Jes 7 
og 1.Tessalonikerbrev kap. 4-5. 
Sokneprest Inge Mannsåker.

Og neste vår kommer biskop Hagesæt-
her, i sitt siste år som biskop, for å holde
bibeltime, så noter datoen 29.april 2008. 

Gudstjenester for menighets-
arbeidet for Sædalen/ Nattland
på Nattland skole: 
• 2.september, 
• 7.oktober, 
• 4.november 
• 2.desember

annet til å leve enklere. Det må vi gjøre
noe med lokalt. Og så trenger vi å skape
et kirketun rundt Birkeland kirke der vi
også får et menighetshus med rom for
aktiviteter og med estetisk utforming. 

Da blir det nok møbler fra brukthand-
leren, tenker vi. 

-I vil ha med røttern, hører vi.
Det var det vi visste. Alt henger sam-

men med alt. "

Sædalen har fått egen prest
Leidulf Øy (34) er eneste søker som prest i menighetsarbeidet i Sædalen og Nedre

Nattland. Det er en nyopprettet treårig stilling i femti prosent. Hovedoppgaven er å

lede menighetsarbeidet på grensen mellom Birkeland og Slettebakken menigheter. 

16. september blir høstens store samling for menighetsarbeidet i Sædalen. Da in-

viteres det til familiedag med aktiviteter for hele familien, korverksted og konsert

med artisten Bjarte Leithaug. 

Et nytt kor ser dagens lys i Sædalen i høst. Knøttemusikken fortsetter som før for

barn mellom ett og tre år, men nå man nok korledere og musikere til å dele de øvri-

ge barna inn i Minigospel og Barnegospel.  Tre smågrupper med samtale om troen

og livet ble startet før sommeren. Her er det plass til flere. "

Se mer informasjon på www.sedalenmenighet.no
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27.05. Rikke Solberg Sivertsen
03.06. Andreas L. Jakobsen
03.06. Mathea Haugen
03.06. Karna Haugen
03.06. Audun Langedal
03.06. Hans Magnus A. Bauge
03.06. Martin Elias Jensen
03.06. Julie Herfindal
03.06. Julian A. Hauge-Tvedt
03.06. Sigurd Telnes
03.06. Ingrid Lyngbø Brekke
03.06. Eivind Bjordal
03.06. Markus Milde Samdal
03.06. Nickolas H. Tøkje
03.06. Hilde Mari Bjørndal
09.06. Celina Hatland Jonsson
09.06. Kristina A. Ekerhovd
10.06. Mats Ytrearne
10.06. Kristoffer Krey
10.06. Magnus Ø. Lågeide
10.06. Julie Tveit Eriksen
10.06. Madelen Kristensen
17.06. Anna Bentzon
24.06. Malin Korsvik Sekse
24.06. Fredrik Wolfgang Blom
24.06. Marisol Walle Riple
24.06. Jonas Gjøsund
01.07. Mina Birkeland Elvik
01.07. Sindre Fjeld
01.07. Arentine L. Presttun
08.07. Jakob L. Bygnes
08.07. Jonathan Blakset
08.07. Jorid Lussand
08.07. Bella Wiig Carlsen
08.07. Julie Sørheim Thorson
08.07. Simen S. Storetvedt
15.07. Noria E. Osa Anderssen
15.07. Victor Woie Flølo
22.07. Tone Sofie Claussen
22.07. Celina Halland Bjørnen
22.07. Helene Vik Håvåg
29.07. Lorentz Elias Ghibaut
05.08. Mia-Lune Johanne Seim
05.08. Mie Sem Rohde
05.08. Charlotte Lundgren
05.08. Elise Kvinge Reberg
12.08. Nora Celine Kverme 

Borchgrevink
12.08. Marius Brakstad
12.08. Matti Kifle Assefa Aalen

26.05. Jannicke Svanevik og 
Øystein Birkeland

26.05. Sidsel Agathe Vaular og 
Håkon Enok Michelsen

01.06. Heidi Marie Tvedt og 
Arve Melheim

23.06. Marianne Midthun 
Olsen og Leif Erik Høva

23.06. Ingunn Jacobsen og 
Svein Ove Surdal

30.06. Torunn Mowinckel-
Nilsen og Bjørn 
Fagerbakke Hammer

30.06. Oddveig Klakegg Vinnes 
og Kasper Vejen

07.07. Hanne Toftevåg og 
Trond Olsen

07.07. Nina Bratli og Viktor 
Gudmund Eidissen

07.07. Susan Amin og
Lasse Sandal

07.07. Gunvor Hopland og
Kenneth Tvedt

14.07. Hanne Haaland og Bent 
Magne Hillestad

14.07. Gunn Karin Monsen og 
Arve Bukkøy

25.05. Mally Ågot Midtun
31.05. Sigrun Marie Johnsen
01.06. Johan Petter Tveiterås
01.06. Mette Mohn
04.06. Bjarne K Sælensminde
05.06. Emil Risnes
14.06. Marit Bratland Rougne
19.06. Esther Sekkeseter
19.06. Erling Gustav Monsen
29.06. Sverre August Sæthre
29.06. Johannes Birkeland
04.07. Vivian Hodne Feyling
12.07. Trygve Johannes 

Sebjørnsen
18.07. Tore Hammersland
20.07. Ellinor Alsaker
26.07. Anna Lisa Henriksen
31.07. Astrid Helene Sætrevik 

Knutsen
03.08. Asbjørn Jon Dimmen
07.08. Dagrun Langhelle 

Kaland
07.08. Else Hille

2. september
11.00 Gudstjeneste m natt-
verd v/Eiel Holten. Søndags-
skole. Takkoffer: Menighets-
arbeidet. Luk 10,25-37 3 Mos
19,16-18; 1 Joh 4,7-10

2. september 
13.00 Dåpsgudstjeneste v/Eiel
Holten. Takkoffer: Dåpsopplæ-
ringen.

2. september, Sædalen
11.00 Gudstjeneste på Natt-
land skole v/Leidulf Øy.

9. september 
11.00 Gudstjeneste m natt-
verd v/Ivar Braut. Søndags-
skole. Takkoffer: Normisjon 
utland. * 1 Tess 5,15-24 Sal 146;
Luk 17,11-19

16. september 
11.00 Familiegudstjeneste 
m/dåp v/Leidulf Øy. Takkoffer:
Norges KFUK/M. Matt 6,24-34 1
Kong 17,8-16; Gal 5,25-6,5

23. september 
11.00 Gudstjeneste m/natt-
verd v/Ivar Braut. Konfirmant-
presentasjon. Søndagsskole.
Takkoffer: Menighetsarbeidet.
Joh 11,17-27.37-44 Hos 6,1-3; 2
Tim 1,9-12a

30. september 
11.00 Gudstjeneste v/Leidulf
Øy. Lonfirmantpresentasjon.
Takkoffer: Kirkens Sosial-
tjeneste/Kalfarkollektivet.
Mark 2,18-28 Jes 1,12-17;
Rom 14,1-8

30. september 
13.00 Dåpsgudstjeneste
v/Leidulf Øy. Takkoffer: Dåps-
opplæringen.

7. oktober 
11.00 Gudstjeneste m natt-
verd v/Ivar Braut. Forbønns-
liturgi. Takkoffer: Menighets-
arbeidet. Mark 12,28-34 Sal
73,23-28; 1 Kor 1,4-9

7. oktober, Sædalen
11.00 Gudstjeneste på Natt-
land skole v/Leidulf Øy.

14. oktober, Diakoniens dag
11.00 Gudstjeneste m/ 
nattverd v/Eiel Holten. Konfir-
mantpresentasjon. Søndags-
skole. Takkoffer: Diakoniarbei-
det i menigheten. Mark 2,1-12 1
Mos 15,1-6; Rom 4,1-8

21. oktober 
11.00 Familiegudstjeneste 
m/ dåp v/Leidulf Øy. Takkoffer: 
Misjonsprosjektet i Mali. Mark
10,2-9 1 Mos 1,27-31; 1 Kor
7,29-35

21. oktober 
13.00 Dåpsgudstjeneste. 
Leidulf Øy. Takkoffer: Dåps-
opplæringen.

28. oktober Bots- og bededag. 
11.00 Gudstjeneste m skrifte-
mål v/Ivar Braut. Søndags-
skole.Takkoffer: Kirkens By-
misjon Bergen. * Dan 9,15-19
Gal 5,16-24; Matt 3,7-12

4. november Allehelgensdag
11.00 Gudstjeneste m natt-
verd v/Eiel Holten. Søndags-
skole. Takkoffer: Menighets-
arbeidet. Matt 5,1-12 Jes 49,8-
10; Åp 7,9-17

4. november, Sædalen
11.00 Gudstjeneste på Natt-
land skole v/Leidulf Øy

4. november, Øvstun kapell
16.00 Minnegudstjeneste i 
Øvstun kapell v/Eiel Holten

Har du tid til overs?
Har du tid til andre?
Kanskje besøkstjeneste 
er noe for deg?

Birkeland Menighet ønsker å
starte en besøks- og kontakt
tjeneste. Vi opplever at mange
får bedre dager når de får be-
søk og vi tror det er mange
dere ute som kan gjøre litt for
andre. 

Tjenesten kan omfatte både
besøk hjemme hos folk, men
også tilknyttes sosiale møte-
punkter i menigheten. Det vi
trenger er personer som har
tid og trives sammen med an-
dre. Ditt lille bidrag kan gjøre
livet mye bedre noen. Det kan
være et ettermiddagsbesøk,
en liten luftetur eller å følge
noen til et arrangement. Et lite
nærvær kan ha stor betydning. 

Dersom du har ledig tid og li-
ker kontakt med mennesker
er det mulig at dette kan være
tjeneste for deg. Du vil få opp-
læring og vil også bli tilbudt
veiledning underveis.

For nærmere informasjon 
Kontakt diakon Tone Totland
55 36 22 85 / 915 32323

             gudstjenester

døde

 vigde

døpte
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