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i Birkeland
MENIGHETSBLAD NR 4/09 ÅRGANG 46 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

Sædalen oppsummerer
Tre år etter at Sædalen
tok de første steg på
veien til å bli en egen menighet er arbeidet i god
gjenge.
Side 2-3

På sporet av
Oxford-bevegelsen
Oxford-bevegelsen var
en høykirkelig «motstandsgruppe» i den anglikanske kirken. Frode
Hjertnes fra Slettebakken har i sommer studert
de katolskvennlige akademikernes «opprør» i
universitetsbyen.
Side 8-9

Kirkevalg!
Hva slags kirke vil du ha? 14. september kan du gi din
stemme ved valg til menighetsråd i Birkeland. Nytt av
året er direkte valg til representanter til Kirkemøtet.
Les mer på side 5-7 og 13-15.

Ordinert av den
nye biskopen
Arne Braut ble 16. august
ordinert til prest av Bjørgvins nye biskop, Halvor
Nordhaug.
Side 16

Kontaktinformasjon side 15 • Kalender side 16
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Side 2

La oss gi menighetsrådet skikkelig fullmakt!
Så nærmer vi oss endelig mandag 14. september! Da skal vi velge våre representanter til Stortinget for de kommende fire årene, og samme dag har vi anledning til å delta i valget av hvem som skal representere oss i Birkeland menighetsråd og i Bjørgvin bispedømmeråd i de kommende to årene.
KOMMENTAR AV MARTIN A. E. ANDERSEN

Partiene ønsker sine
kandidater inn på Stortinget, og derfor har de
lenge drevet en valgkamp, som er blitt intensivert i de siste ukene.
Selvsagt har partiene nå
like før valget lagt ekstra
stor vekt på å beskrive konkrete oppgaver
som kandidatene vil søke gjennomført,
dersom de blir valgt inn på Stortinget.
De femten nominerte kandidatene til
Birkeland menighetsråd har vi hørt lite
fra, og de 23 nominerte til bispedømmerådet er vel helst nokså fjerne for oss, når
vi ser bort fra tidligere ordfører i Bergen,
Ingmar Ljones. Yrke, hjemsted og alder
sier oss noe om de foreslåtte, men slett
ikke særlig mye. Vi går ut fra som en selvfølge at alle kandidatene har en meget
positiv grunnholdning til kirken og det
kristne budskapet, men for øvrig har vi
manglet direkte informasjon om hva de
enkelte vil stå for, når prinsipielle og konkrete saker skal behandles. Flere aviser
har undersøkt nettopp dette forholdet på
landsplan, og de mener at rådskandidatenes generelle taushet er et vesentlig
problem, selv om mange av landets vel
16.000 nominerte kommer fra relativt
små kirkesogn, der folk flest vil ha noe
bedre kjennskap til sine kandidaters
holdninger.
Om kjennskapet til rådskandidatenes
syn og vurderinger kan være mangelfullt,
så vet vi en hel del om hvilke sentrale saker de skal ta stilling til i kommende periode. Aldri tidligere har menighetsråd og
bispedømmeråd stått foran større utfordringer og vanskelige saker enn de gjør
nå, samtidig som de har fått større makt
og myndighet enn noen gang tidligere.
Slik sett kan det bli svært spennende å
følge rådene i årene fremover. La oss
derfor ganske kort se på fire av de sentrale sakene som også Birkeland menighetsråd skal ha en mening om:

- Gudstjenestereformen, hvor mangfold skal oppmuntres og hver menighet
kan gi gudstjenesten et lokalt preg med
flere trukket inn i gudstjenestearbeidet.
Et mulig problem: Skal en besøke andre
menigheter og fortsatt føle seg hjemme i
kirken, bør vel ordning og innhold i gudstjenesten være noenlunde den samme?
- Kirkemusikken, hvor orgel, klaver,
band og gospelkor kan dele på oppgavene og rytmisk musikk forventes å få
større plass. Et mulig problem: Kirkefremmede - og dem er det etter hvert blitt
mange av - bør kjenne igjen sang- og musikkelementer fra sine tidligere gudstjenester, når de møter opp i kirken bl. a. ved
dåp, konfirmasjon, giftermål og begravelse.
- Salmeboken, hvor en ny utgave er på
trappene, der mange eldre og tradisjonelle kjernesalmer er luket ut og flere
sanger tatt inn, som til nå ikke har vært
regnet med å høre til i kirke og gudstjeneste. Ser DU noe problem her?
- Trosopplæringen, som skal rette opp
svikten i kjennskap til kristen tro og lære
som følge av en lovendring i 1969, da kristen trosopplæring ble tatt ut av den pliktige skolen, der den hadde vært en sentral
del i 432 år. Et reelt problem: Hvordan nå
ut med allsidig trosopplæring til mange
generasjoner barn, unge og voksne?
Det nyvalgte menighetsrådet vil også få
en rekke andre saker til behandling, og i
noen tilfeller må sakene legges frem for
menigheten før endelig avgjørelse.
Men la oss nå først se frem til valgdagen,
da 10 av de foreslåtte 15 kandidatene skal
få våre stemmer. På landsplan vil nær 3
mill. ha stemmerett ved årets kirkevalg,
og valgforskere ser ut til å samle seg om et
gjennomsnitt på 15 prosent fremmøte,
mot 4,2 prosent for hele landet ved forrige
menighetsrådsvalg. Skal Birkeland nå
prognosen på 15 prosent, eller kanskje få
et enda større fremmøte, kan det muligens bli antydning til kø i stemmelokalet.
La oss gi Birkeland menighetsråd en skikkelig fullmakt denne gang! ●

Helg i Birkeland nr 4, 2009. Utgiver: Menighetsrådet i
samarbeid med BKF og de andre menighetene i Fana.
Bladet er et informasjonsorgan som sendes alle hjem i
menigheten og regnes ikke som uadressert reklame.
Levering av stoff: Leveres menighetskontoret
eller på e-post: birkeland. menighet@bkf.no.
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Digitalfoto: Benytt høy oppløsning.
Lokalredaksjon: Martin A.E. Andersen, Astrid Dalehaug Norheim, Frode Høyte og Ivar Braut.
Sentralredaksjon: Kun henvendelser angående fellesstoff til bladet (side 5-12). 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

Sædalen
Rundt 100 husstander er jevnlig i
kontakt med menighetsarbeidet i
Nattland/ Sædalen.
ASTRID DALEHAUG NORHEIM

I høst er det tre år siden et spedt menighetsprosjekt i nybyggerområdene på Nattland og i Sædalen inviterte til første barnekorøvelse. Knappe tre år senere har Sædalen menighet egen
prest og prosjektleder i halv stilling, gudstjeneste en gang i måneden, barnekor, friluftsgruppe
og KRIK. Til sammen er rundt 160 barn og
voksne fra rundt 100 husstander i jevnlig kontakt med menigheten.
– Gledelig. I tillegg kommer kulturkvelder,
voksenkoret SoundsLikeUs som er startet i
samarbeid med Slettebakken menighet, og 41.
Bergen KFUK-KFUM-speidere som eksisterte
før menighetsarbeidet begynte.
– Menighetsarbeidet har utviklet seg gledelig
på disse tre årene, sier sogneprest Ivar Braut i
Birkeland menighet, som var en av initiativtagerne til menighetsprosjektet i Sædalen.
– Det er ekstra fint å se hvordan barna er blitt
inkludert og trives. Likedan synes jeg at gudstjenestene er godt planlagt og har fått et moderne
preg. Samtidig er det ekte vare og klar forkynnelse med Jesus i sentrum.
Braut minner om at arbeidet er helt avhengig
av at en god del familier og enkeltpersoner stiller trofast opp i praktiske oppgaver.
– Slik har det vært til nå, og en av oppgavene er
å engasjere enda flere til å ta ansvar. Jeg tror nå at
arbeidet skal inn i en fase av konsolidering der
en bygger sterkere det som finnes framfor å starte nye tiltak. En oppgave for prostiet og bispedømmet er å gi trygge og forutsigbare rammer
om en fast prestetjeneste og at det gis trosopplæringsmidler eksplisitt til Sædalen/Nattland.
50 voksne

– Jeg gleder med over å lese det som skjer i Sædalen menighet, sier Oddbjørn Stangeland ved
Senter for menighetsutvikling ved Misjonshøgskolen i Stavanger.
– Det jeg har hørt disse tre årene bekrefter

Annonser, lokalsider: Kontakt lokalredaksjon.
Annonser, fellessider (side 5-12): Kjell-Erik
Wiborg - mob: 977 58 695, e-post: kje-wi@online.no
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 5. oktober
Utgivelsesdag neste nummer: tirsdag 20. oktober
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Side 3

en – etter tre års innsats

Det store bildet: Barn tenner lys under forbønnen under gudstjeneste i gymsalen på Nattland skole. Over, til høyre: Grilling erstattet kirkekaffen
etter friluftsgudstjeneste på Helgeseter 2. påskedag. I midten: Sædalen barnegospels to kor har 101 medlemmer fra 71 husstander. Her er det
sommeravslutning. Nederst: Utendørs kirkekaffe etter gudstjeneste i gymsalen på Nattland skole.
ALLE FOTO: ASTRID DALEHAUG NORHEIM

overbevisningen om at dette er liv laga. Erfaringer fra menighetsplanting viser at det ofte
er en kritisk masse på 50 voksne som må til
for å gjøre en menighet levedyktig over tid og
skape videre vekst mot 100 voksne. Det virker
som om de har funnet en balanse på å ivareta
de tre dimensjonene gudstjeneste, fellesskap
og misjon. Men hva med et internasjonalt utblikk: har de et globalt misjonsprosjekt? Hvis
ikke, så må de komme i gang. Misjonsbefalingen gjelder både lokalt og globalt!
– Hva er vanligvis utfordringene på dette
stadiet av en nyopprettet menighet?
– Nye menighetsdannelser med familie-

profil i Den norske kirke har de fleste steder i
landet en entusiastisk oppstartsfase med
mye glede og begeistring. Hva skjer når den
første entusiasmen legger seg? En menighet
som vokser «tvinger» fram ønske og behov
om flere aktiviteter. Det kan virke som om de
allerede ligger i overkant av det som kan
være sunt over lang tid, så vær obs på at ikke
alt trenger å leve evig og lytt etter slitasjefaktorer, sier Stangeland.

om at menigheten ble startet for å være med
å skape et godt nærmiljø og fordi Jesu budskap ikke er forbeholdt få mennesker:
– Menigheten må aldri bli seg selv nok.
– Er det slitasjefaktorer i menigheten?
– Terskelen er lav for å spørre folk i menigheten om å bidra. Vi ser også at faren er der
fro at noen tar på seg for mye frivillig arbeid.
Vi må hjelpe hverandre til at vi ikke blir brukt
opp. Samtidig er det mange som har ubrukte
ressurser som fortjener å komme frem i lyset.

Slitasje

Leidulf Øy er prest i Sædalen menighet i halv
stilling i en treårig prosjektfase. Han minner

Les mer om Oddbjørn Stangelands råd og
vurdering på www.sedalenmenighet.no ●

september 2009
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UNG I BIRKELAND
Full rulle igjen. Fredag 28. august starter nattkafé for ungdom opp igjen.
Etter en lang ferie vil kafeen på nytt holde
åpent annen hver fredag på menighetshuset utover høsten. Tradisjonen tro blir det
bowling tur i september og i høstferien har
vi filmkveld. Kafeen holder åpent fra 1930
til 2300. I kaféen er det salg av pizza, brus
og diverse andre godsaker. Vi har playstation, bordtennis, og mye annet gøy dere kan
finne på! Eller dere kan selvfølgelig bare
slappe av i peisestuen sammen med venner.

PLAN FOR HØSTEN 2009
• 28. august • 11. september
• 25. september (Bowling på Sandsli)
• 9. oktober • 23. oktober
• 6. november • 20. november
• 4. desember • 18. desember ●

Bobla!
For sangglade kan Bobla
Ten Sing være det rette alternativet. Bobla øver
hver torsdag kl. 19-21 på
menighetshuset. I tillegg
til kor-øving er det en god
blanding av dans, drama
og mye lek og moro. Ekstra
kjekt blir det når noen baker
boller eller brownies og tar
med. Kvelden avsluttes med
en felles andakt. ●

ledes av ungdommene selv. De fredagene
det er nattkafé avsluttes gjerne treningen
noen minutter tidligere slik at de som ønsker det kan skifte klær og gå rett til kafeen.
Da gjenstår det bare å ønske alle ungdommer velkommen til de ulike aktivitetene våre. Spørsmål kan rettes til frivillighetskoordinator for ungdom Hilde Wolter
på tlf nr 55 36 22 90 eller 411 41 346. ●

Ludoturnering
Tradisjonen tro vil Birkeland Y’s Men’s Club også i år arrangere: Ludoturnering for «store og små» i menighetshuset søndag 11. oktober kl.
17. (møt opp litt før). Alle er velkommen, gjerne familielag. Det blir turnering med premiering for lag og enkeltpersoner og vafler, brus/ kaffe ●

Krik
Idrett, Jesus, lek og moro er
stikkord for KRIK Nesttun
sine treninger på Midtun skole. De samles hver fredag kl. 1820 og har en kombinert trenings- og lekeøkt. Alle er med
hele tiden og det er høy stemning
med musikk som gjaller i veggene.
Treningen og andakten i midten

Deltakeravgift kr. 20.pr person
Vi ønsker
alle vel
møtt!

Er du ny konfirmant i høst?

r

-Da vil vi få si
HJERTELIG
VELKOMMEN!
Vi er veldig glad for at du tok dette
valget. Noen av dere brukte lang
tid på å bestemme dere, andre visste fra år tilbake at «selvfølgelig
skal jeg konfirmere meg!» Blant
grunnene for å begynne, nevnes
vel ganske ofte «den store festen».
Men konfirmasjonstiden varer i

e
å
prtn

u
–
n

ca 9 måneder, og det kan nok være
lite tilfredsstillende å bare vente på
selve dagen..?
Derfor ønsker vi du skal få mest
mulig ut av konfirmasjonstiden !
Som du vet fra info og påmeldingsskjema har vi mange tilbud
og aktiviteter, men det er ikke fordi vi først og fremst vil gjøre det så
utrolig gøyt, kult og underholdende og være konfirmant (selv
om vi gjør masse for at du skal tri-

ves!). Det viktigste er at du opplever tiden som meningsfull.
For hvis det stemmer at det finnes en Gud som kjente deg og var
glad i deg helt fra starten, hvis det
er sant at han så deg «allerede den
gang du var et foster» (som det
står i Bibelen), - så er det vel verdt å
undre seg, stille spørsmål og finne
ut om dette har betydning for deg?
-Og da blir konfirmasjonstiden
langt mer enn en ventetid!

-Finn ut hva du tror på, diskuter
med andre hva som er viktig i livet, våg å satse på noe som du kanskje ikke skjønner, men som utfordrer deg til å se tingene på en ny
måte! ●
Vi ønsker deg en flott og meningsfull konfirmasjonstid!
Med hilsen kateket Ingunn og alle
de andre konfirmantlærerne .

Ved J.Teigland og A. Løvenholdt, Jonsvollsgt. 1
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Bispedømmerådkandidat Karl Johan Kirkebø:

– Viktig med
respekt for
ulike syn
STILLER TIL VALG: – Jeg oppfatter meg som
trygt plassert på de vedtak som er gjeldende
for Den norske kirke på alle sentrale
områder, sier Karl Johan Kirkebø,
som stiller til valg som lek kandidat
ved årets bisperådsvalg.

Karl Johan
Kirkebø (59) er
lek kandidat til
Bispedømmerådet, og er den
eneste fra Fana
prosti som du kan stemme på
under valget 14. september.
TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

– Det var enighet i Fana prostiforum om å
samle seg om en kandidat, sier Kirkebø, og
forteller at han meldte seg selv som kandidat.
– Jeg har lyst til å være med, sier han.

Ny valgordning
Karl Johan Kirkebø arbeider som salgsdirektør for Onsoft Computer Systems. I
2002 ble han valgt som leder i Bønes menighetsråd, etter å ha vært aktiv der siden
1984. Han er glad for at Bjørgvin bispedømme har endret reglene i mer demokratisk retning foran årets valg.
– Valgene til Bispedømmerådet har tidligere vært svært udemokratiske, der alle
menighetene hadde like mange stemmer.
Dette betyr at en liten menighet i Sogn og

Fjordane har hatt like mange stemmer som
Fana menighet, med rundt 20.000 medlemmer.
– Dette er nå endret, slik at hvert medlem
i menigheten har en stemme.

Folkekirkemann
Tre av de syv leke kandidatene skal velges
slik. Resten av kandidatene velges av de nyvalgte menighetsrådene i november.
– Hvis alle i Fana prosti stemmer, blir jeg
valgt. Så det er viktig at folk nå stiller opp,
oppfordrer han, og minner om at Fana
prosti ikke tidligere har hatt en egen kandidat i Bispedømmerådet.
– Hva går du til valg på?
– Jeg er en typisk folkekirkemann. Dette
betyr at jeg ønsker meg en bred folkekirke,
med mangfold, respekt og mye kjærlighet.
I en slik kirke skal det også være rom for
ulike syn.
– Vi er flinke til å slåss med hverandre.
Det lager barrierer, slik at folk føler seg utestengt. Den brede folkekirken skal ha lav
terskel og stor takhøyde.
Sokneprest Ivar Braut i Birkeland menighet, geistlig kandidat til Bispedømmerådet, har markert seg som motstander av
kjønnsnøytralt ekteskap og homofilt samlevende i vigslede stillinger. Kirkebø har et
annet syn i denne saken, men gir likevel
Braut honnør for respekten han viser sine
meningsmotstandere.

– Ivar Braut går foran som et glimrende
eksempel på hvordan det kan være. Dette
burde være en ikke-sak. Vi kan leve, og leve
godt, med ulike syn.
– Du har selv det motsatte synet?
– Ja, men jeg vil heller ikke dytte homofile prester på dem som ikke vil ha det. Men
om menigheten er klar for det, ser ikke jeg
noe stort problem med det. Det viktigste er
at så mange som mulig skal få møte Jesus.

Kirkens kjerne
Kirkepolitisk betyr dette at han er tilhenger
av en åpen kirke med en sterk folkekirkelig
profil, som samtidig er tydelig i sin forkynning. Kirkebø tror at dette er enklere å få til
innenfor statskirkeordningen.
– Men jeg er redd for at det er en tapt
kamp.
– Hva er kirkens største utfordringer i tiden fremover?
– Å engasjere medlemsmassen, kommer
det spontant.
– Et stikkord er samarbeid. Vi må gjøre
vårt for å styrke samspillet mellom frivillige og ansatte, samt inspirere og legge til rette for det frivillige arbeidet. Noe av kjernen
i kirkens virksomhet ligger her. ●
14. september kan du
stemme på Karl Johan Kirkebø
dersom du er medlem av
statskirken, men ikke ansatt der.

september 2009
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Din stemme avgjør!
Tre av de nominerte
kandidatene til
bispedømmerådsvalget er hjemmehørende i Fana
prosti.
TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Listen over nominerte kandidater til bispedømmerådsvalget i Bjørgvin er nå klar. Totalt er det nominert 23 leke kandidater, fem
prester og fem kirkelig tilsatte.

Tredelt valg
De nominerte fra Fana prosti er menighetsrådsleder i Bønes Karl Johan Kirkebø (59),
sokneprest i Birkeland Ivar Braut (53) og diakon i Birkeland Tone Therese Totland (52).
Selve valget er en rakett med tre trinn. Første
del gjennomføres 14. september, samme dag
som stortingsvalget og menighetsrådsvalget.
Alle kirkemedlemmer over 15 år har her
stemmerett ved valget av leke kandidater til
Bispedømmerådet, der altså Karl Johan Kirkebø er nominert fra Fana prosti.
Valg for kirkens ansatte
Andre valgrunde blir i november, da soknerådene skal velge ytterligere fire leke medlemmer. Siste del av valget skal være avgjort
innen 1. desember, som er fristen prestene og

LEK KANDIDAT: – Jeg ønsker meg en tydelig
og modig kirke som verner om menneskets
verd lokalt, nasjonalt og internasjonalt, sier diakon Tone Therese Totland (51). Hun er en lek
kandidat du kan stemme på om du er kirkelig
tilsatt i minst 15 prosent stilling. Totland er
opptatt av at utviklingshemmede skal finne sin
plass i menighetene, og at alle blir møtt med
respekt og likeverd uansett forutsetninger.
– En åpen, lyttende kirke er viktig. Vi må våge å
være tydelige og ærlige når troen møter åndelig lengsel og mange åndelige strømninger.

GEISTLIG KANDIDAT: – Forkynningen skal
være riktig, klar og frimodig, sier Ivar Braut
(53), sokneprest i Birkeland menighet og
kandidat for geistlig ansatte. Han mener at
kirken skal holde fast på at bare ekteskapet
mellom mann og kvinne er gyldig i kirkelig i
kirkelig mening. – I homofili-spørsmålet arbeider jeg for kompromiss og samhold, sier
han. – Selv vil jeg ikke stemme for tilsetting
av homofilt samlevende i bispedømmet. Og
jeg vil stemme mot alle forsøk på å lage en
velsigningsliturgi for likekjønnet samliv.

Kjønnsnøytralt ekteskap: Velg en farge
Kirkevalget er ikke som stortingsvalget, der forskjellen på de ulike
kandidatene er hjemlet i ideologi
og politiske partier.
TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR
FOTO: BJØRGVIN BISPEDØMME

Organisasjonen Nordisk nettverk for ekteskapet har derfor gjort kirkevalget enklere
for deg, og delt kandidatene til alle landets
bispedømmeråd inn i fire fargekoder.

Gult eller rosa?
Nordisk nettverk for ekteskapet er en kampanjeorganisert aksjon med formål å hindre
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at de skandinaviske landene innfører kjønnsnøytrale ekteskapslover. I forkant av kirkevalget har de derfor sendt ut et spørreskjema
til alle kandidatene, der de ber hver av dem
om å utdype sitt syn på kjønnsnøytral liturgi
i kirken. Kandidatenes svar ligger nå tilgjengelig på nettet. Organisasjonen har tatt seg den
frihet å markere tilhengerne av dagens liturgi
med gul farge, mens de som vil åpne for
kjønnsnøytrale ekteskap har fått rosa farge.

Mangler rosa
I tillegg er det lagt en lyseblå fargetone over
de som er nøytrale eller uklare i sitt svar, og
en lysebrun sjattering på de som ikke har
svart på henvendelsen. For Bjørgvin bispedømme sin del kan det se ut som om de gule

er i stort flertall, mens de rosa glimrer med
sitt fravær. En gjennomgang av presentasjonen på bispedømmets egen side tyder på
samme resultat. Årsakene til dette kan være
mange. Kanskje oppleves det som vanskelig
å stå frem med synspunkter for kjønnsnøytralt ekteskap innenfor kirkens vegger.

Ikke inkludert
Skal vi tro sokneprest Jens Linde i Ytre Sogn
prosti, er det heller omvendt. Han er motstander av kjønnsnøytral ekteskapslov, og
oppsummerer sitt svar slik: «Jeg vil arbeide
for at vi som opplever det vanskelig å støtte
homofile i partnerskap sin rett til vigslede stillinger fortsatt kjenner oss inkluderte i kirkens
fellesskap». Etter resten av svarene å dømme,
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STEMMESEDDEL: Husk å
rangere inntil fem kandidater
når du stemmer på leke medlemmer til bispedømmeråd og
Kirkemøtet. Karl Johan Kirkebø er kandidat fra Fana prosti.

betyr at du skal velge og rangere inntil fem kandidater på
stemmeseddelen. Du setter ett
kryss i kolonnen «mitt førstevalg», ett i «mitt andrevalg» og
så videre. Dersom stemmeseddelen ikke skal forkastes,
må du rangere minst en kandidat. Også ved valg av menighetsråd skal kandidatene
rangeres, men på en litt annen
måte. Kandidatene er her satt
opp i prioritert rekkefølge,
men du har mange muligheter til å endre på denne.

de kirkelig tilsatte har fått til å velge sine representanter. Bispedømmerådet i Bjørgvin
har til sammen ti medlemmer, inkludert biskopen (ikke valgbar). Størst spenning knytter det seg til valget av lekfolkplassene. Lekfolket har majoritet i de norske bispedømmerådene, med totalt 77 av de 115 rådsmedlemmene som utgjør Kirkemøtet.

Kumulering og stryking
Når du setter et kryss eller
skriver «kum» ved et navn,
kalles dette for å kumulere.
Da får denne kandidaten en
ekstra stemme. Skal kumulering ha virkning,
må de kumulerte kandidater stå på den øverste delen av listen. Du kan også føye nye navn
til listen, endre nummereringen på kandidatene eller stryke navn. Leveres listen urettet,
vil de 15 (eventuelt 13, 11 eller 9) første navnene på listen telle med ved opptellingen.
Resten av navnene telles ikke med. Dersom
de fem første navnene på listen er kumulert,
utgjør disse ti stemmer. ●

Kandidatene skal rangeres
Valget til Bispedømmerådet/Kirkemøtet 14.
september foregår som preferansevalg. Dette

Mer informasjon om valget finner du på
www.kirkevalget.no (bokmål) og
www.kyrkjevalet.no (nynorsk).

Bruk stemmeretten dykkar!
Kyrkjevalet denne gongen skjer
etter ny ordning. Den nye ordninga
vart vedtekten av Stortinget i
tilknytning til det såkalla tverrpolitiske kyrkjeforliket i 2008.
AV PROST PER BARSNES

Stortinget si målsetjing var å auke oppslutninga om ulike kyrkjeval. Auka oppslutning er for Stortinget ein avgjerande
føresetnad for å gi Den norske kyrkje
større sjølvstende og fridom i forhold til
staten, t.d. ved å la kyrkja sjølv få utnemne
sine prostar og biskopar. Det er sjølvsagt
ikkje å vente at målsettinga til fulle blir
nådd dette året. Men eg håpar at oppslutninga om kyrkjevalet blir så god, at den
retning utviklinga no har, vil forsterke
seg. Difor oppmodar eg alle kyrkjemedlemer om å bruke stemmeretten, både i
kyrkjeval og i Stortingsval 14. september.
Godt val! ●

Prost Per Barsnes.

De fleste kandidatene i Bjørgvin bispedømme
sier klart nei til kjønnsnøytral ekteskapslov (gult).
Av de leke kandidatene, er det kun Cathrine Halstensen, Karl Johan Kirkebø, Henny Koppen og
Ivar Ådnanes som har fått lyseblå farge (nøytral/uklar), mens ingen av Bjørgvin-kandidater
har fått rosa (ja til kjønnsnøytral ekteskapslov).
Tre kandidater besvarte ikke spørsmålet.

skulle ikke akkurat det være noe stort problem i Bjørgvin bispedømme. ●
Mer informasjon:
www.bevarekteskapet.no/kirkevalget
www.kirkevalget.no
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Oxford-bevegelsen:

Høymesse
for sansene
– Jeg har aldri forstått hvorfor kirker må kalles opp etter
stedet der er bygget, sier Frode Hjertnes (49), redaktør i
Slettebakken menighetsblad.
TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Når menighetsbladet treffer ham, er han nettopp kommet hjem fra Oxford - etter å ha
brukt en del av sommerferien til å studere en
viktig del av den anglikanske kirkehistorien.
– Forbindelsen mellom kirken og historien er sterkere i England, sier han, og mener
at dette avspeiles gjennom vakre og poetiske
kirkenavn.
– Vi har noen hederlige unntak her i Bergen, som Mariakirken, Johanneskirken, St.
Jacobs kirke og St. Markus kirke, men det er
jo gamle kirker.
- Ønsker du å få snudd denne tradisjonen?
– Det hadde vært helt fantastisk. Men den
norske tradisjonen har nok en begrunnelse
som jeg ikke er helt innforstått med.

Tractarians
Hjertnes er lærer ved Bergen tekniske fagskole. Sommerkurset i Oxford meldte han
seg på etter en helgetur til byen tidligere i år.
– Jeg ble fascinert av det jeg fikk høre om
Oxford-bevegelsen, forteller han.
Denne høykirkelige bevegelsen reagerte
på det de mente var en tiltagende sekularisering av den anglikanske kirken.
– Da jeg kom hjem, gikk jeg inn på nettsiden til Universitetet i Oxford. Der fant jeg et
sommerkurs om Oxford-bevegelsen, og da
var veien kort til å trykke «bestill».
Oxford-bevegelsen sprang ut fra byens
universitetsmiljø, der de begynte å gjøre seg
gjeldende i 1830-årene. De ble også kalt The
Tractarians, et navn de fikk etter å ha publisert en rekke teologiske artikler («tracts»),
der de utdypet sitt syn.
Kraftsenter
Sentrale navn i bevegelsen var John Henry
Newman, John Keble og Edward Pusey. De
mente at både den anglikanske, romersk-ka-
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tolske og ortodokse kirken «nedstammet»
direkte fra den opprinnelige kirken, slik den
ble grunnlagt av apostlene.
– I artiklene sine hevdet de at liturgien, seremoniene og ritualene i den anglikanske
kirken hadde fjernet seg fra den opprinnelige kirken. Oxford-bevegelsen ønsket seg tilbake til røttene, for å si det slik.
Oxford var den gang som nå et intellektuelt, teologisk og akademisk kraftsenter
innenfor den anglikanske kirken. Oxfordbevegelsen ble derfor regnet som toneangivende, og ble lyttet til.
Men de hadde også mektige motstandere.

Evangelikerne
Den anglikanske kirken på 1800-tallet var
dominert av «The Evangelicals», en mer lavkirkelig og folkelig retning. Etter reformasjonen hadde kirken gått i en veldig anti-katolsk
retning. Roma var suspekt. Dette preget både
liturgi, arkitektur og interiør i kirkene. Hjertnes mener dette minner om konflikter konflikter han ser i dagens norske kirke.
– Avstanden mellom bedehuskulturen og
de mer høykirkelige delene av statskirken er
jo ganske stor.
– Går dette også på lære?
– Det vet jeg for lite om. Jeg tenker mer på
skillet mellom liberal og konservativ teologi.
Det har påvirket konfliktnivået i Den norske
kirke, for å si det litt forsiktig.
Ytterpunkter
Oxford-bevegelsen er ikke lenger aktiv, men
hadde stor innflytelse på utviklingen og
bredden i dagens anglikanske kirke.
– Både arkitektonisk og teologisk er det et
stort spenn innenfor den anglikanske kirken, sier han, og forteller om to svært forskjellige kirker han besøkte i Oxford under
sommerens studieopphold.
– Den spartansk utstyrte St. Alldates og

CHRIST CHURCH COLLEGE: – Jeg traff nok ikke
Humlesnurr, sier Hjertnes etter studieoppholdet.
Deler av Harry Potter-filmene ble spilt inn her.

den rikt utsmykkede St. Barnabas representerer ytterpunktene i Oxford.
– Hvilken av dem foretrekker du?
– Jeg må innrømme at det gir en helt annen følelse av høytid å tre inn i St. Barnabas.
Denne kirken appellerer åpenbart til mange,
siden bare en tredel av dem som går til gudstjeneste der kommer fra selve menigheten.
Resten kommer fra andre deler av Oxford.
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IDEOLOG: Presten John Henry Newman var en sentral figur i utviklingen
av Oxford-bevegelsen. Senere konverterte han til katolisismen. Portrett
malt av John Everett Millais i 1881.

Oxford-bevegelsen
– Hadde sitt utspring blant høykirkelige anglikanere, de fleste av dem
tilknyttet Universitetet i Oxford.
– Var også kjent som «Tractarianbevegelsen», siden bevegelsen
gjorde seg kjent gjennom en rekke
«tracts» eller artikler de publiserte
i perioden 1833-1845.
ORD IKKE NOK: – Høykirkelig musikk, arkitektur og utsmykking gir en følelse av noe større bak, spesielt når
du opplever dette i fellesskap med andre, sier Frode
Hjertnes. – Ord kommer ikke like langt alene.

– De mest fremstående personene
var prestene John Keble og John
Henry Newman og professor i hebraisk Edward Bouverie Pusey.
– Bevegelsen søkte tilbake til katolisismen, og mente at både den anglikanske, romersk-katolske og ortodokse kirken var direkte etterkommere etter den tidligste kirken.
– De reagerte også på verdsliggjøringen av kirken, og polemiserte
mot liberal teologi.
– I bevegelsens 90. og siste «tract»
argumenterte John Henry Newman
for at den romersk-katolske kirkens doktriner var sammenfallende med den opprinnelige læren i
den anglikanske kirken. Like etter
konverterte han til katolisismen.

HØYKIRKELIG: Utsmykking fra
St. Barnabas-kirken i bydelen Jericho.

LAVKIRKELIG: : Langt mer spartansk innredning i St.
Katherine's, en annen evangelisk kirke litt utenfor Oxford.
FOTO FRA OXFORD: FRODE HJERTNES.

En engel gikk forbi
– Er du selv litt katolsk i din legning?
– Det kan man ikke være som redaktør i et
luthersk menighetsblad, smiler han.
– Men du kan godt skrive at arkitektur, utsmykking og liturgi i mange katolske kirker appellerer mer til sanseapparatet og representerer
en større kontrast til verden utenfor kirkerommet. Det gjør inntrykk.

– Hvordan er din Jesus?
Hjertnes tar seg til haken, ser opp mot taket
og blir stille en stund. «En engel gikk forbi»,
tenker jeg.
– Jesus er mild, rettferdig og kompromissløs.
Det ligger imidlertid ikke for meg å snakke om
Jesus i slike hverdagslige termer. For meg er
Han en veldig opphøyet skikkelse, og et stort
mysterium. ●

– Mange biskoper nektet å gi stillinger til Oxford-prester, og flere av
dem endte derfor opp som prester i
slummen. Dette gjorde at de etter
hvert ble sterkt kritiske til britisk
sosialpolitikk, som de nå fikk se
konsekvensene av på nært hold.
– Mer informasjon:
www.anglicanhistory.org,
www.ccel.org,
www.anglocatholicsocialism.org og
www.chch.ox.ac.uk
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Menighetsbladet og Midtøsten

De senere år har menighetsbladet hatt flere artikler knyttet til
Midtøsten-problematikken og
med dette berørt ømtålige
tema. I nr. 3/09 ble det gitt en
presentasjon av den arabiske
biskopen i den gresk-melkittiske kirke i Midtøsten, Elias Chacour. Han ser for seg opphør av
staten Israels eksistens og jødiske karakter. I stedet skal
denne omformes til en multikulturell sammenslutning. Slik
setter man en strek over det
svært mange oppfatter som
kjernen i saken, nemlig at etableringen av jødestaten i 1948
for internasjonal jødedom innebar oppfyllelsen av drømmen
om tilbakevendelse til «Eretz
Israel» og Jerusalem.
Helt siden jødenes fordrivelse
fra Palestina i år 70 e. Kr. har det
kontinuerlig eksistert lommer
av jødiske samfunn over hele
Midtøsten. Statsdannelsen i
1948 innebar den endelige slutten på nær 1300 år med jødisk
«dhimii»-status
(beskyttet)
under islamsk styre. For etter
arabiske erobringer fra det 7.
århundre ble både jøder og
kristne underlagt «dar al-Islam» – verden som adlyder Allah. Disse ble kun under strenge
vilkår tillatt å praktisere sin tro.
Under muslimsk styre hvilte
en pakt, en «dhimma», over
«Bokens folk», som araberne
kalte dem, og som tilsa at deres
tro ble erkjent som mindreverdig. Den langvarige undertryk-

Erkebiskop Elias Chacour ser for
seg en felles stat der kristne, jøder og muslimer kan leve sammen. For vår leser betyr dette
opphør av staten Israels eksistens.
FOTO: JENS OLAV MÆLAND

kelsen var imidlertid av en slik
art at store deler av levende og
åpne samfunn av kristne og jøder over tiden forsvant.
Det var derfor bemerkelsesverdig at det fremdeles var mindre jødiske og kristne samfunn
ved inngangen til det 19. århundre – da europeiske staters
sterkere tilstedeværelse i Midtøsten for første gang tilbød disse samfunn en form for reell beskyttelse. Å skape et inntrykk av
en uavbrutt gullalder av toleranse under muslimske herskere, er derfor helt uriktig.
Chacour og arabiske kirker
kaller seg «levende steiner»,
som kontrast til den døde arkeologi – jødenes historie – som
de søker å unndra seg. I tillegg
mener de seg å være rette
etterkommere etter de første
kristne – med den viktige for-

skjell at dagens arabiske kristne er ytterst selektive ved bruk
av Det gamle testamentets
skrifter.
Vestlige kirker blir forledet til
å mene at Israel av i dag forfølger både disse «levende steiner» og muslimske arabere, og
at «Det Hellige Land» (Israel
må ikke nevnes) således blir
tømt for kristne. Slike utsagn
fra Chacour er også uttrykk for
de kristne araberes ettergivelse
overfor den arabiske majoritetskulturen. De ser dermed
ikke at den anti-sionisme de
forfekter i sin basis er anti-kristen og vil kunne slå tilbake på
dem selv.
Av en like alvorlig karakter er
det faktum at biskopen og hans
likesinnede får Vestens kirkeledere med på en stadig fordømmelse av Israel. Sjelden opplever man identifikasjon med de
mange nasjonaliteter underlagt
arabisk og muslimsk styre –
også kristne – som forgjeves
har aspirert for uavhengighet.
At jødene skulle oppnå sitt
hjemland er dermed et viktig
signal til andre undertrykte folk
i regionen.
Kristne medier i vest må utvise åpenhet og ærlighet ved behandlingen av ulike samfunnsforhold i Midtøsten – især de religiøse. Det skylder vi vårt jødiske «stebroderfolk» – som Henrik Wergeland kalte dem! ●
ARVID DAASTØL HØY, SØREIDE

Var Gud tilstede på Eidsvoll i 1814?
Spørsmålet i tittelen har kun ett
og entydig svar: JA. Det er derfor
en forbrytelse mot GUD og Norge å gjøre endringer i grunnloven. Gå inn i ditt hjerte. Spør
hvorfor du vil ha endring? Jeg vet
at det svaret du finner er hunger
etter makt og dominans.
La makten være der den skal
være, nemlig hos GUD. Dersom
du er sannferdig når du går inn i
ditt indre for å finne svaret, la
deg da heller ikke påvirke av
verslige argumenter, men følg
dine ekte følelser. Du vil da
finne svaret! La STATSKIRKA
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BESTÅ slik grunnloven av 1814
sier.
Den endring av grunnloven
det skal stemmes over etter valget, er en endring gjort med
hjertet og Gud har vært med og
styrt de menneskene som har
laget forslaget. Den føles derfor
god. Det er bare Gud og Jesu

lære som gir oss den riktige retningen. Vær særlig aktsom
overfor makt. Vi er disipler som
må søke det mesteren vil, ikke
det vi selv vil. Dersom statskirken forsvinner er vårt NORGE
åpen for islam. Statskirken er
vårt eneste og sterkeste forsvar
for å beholde et kristent NORGE.
Vi må heller ikke godta det
spill som humanetikerne driver.
Den humanetiske lære er menneskeskapt og et frø fra djevelen
er dens opphav. ●
BJØRN AKSEL JOHANNESSEN, RÅDAL

Kultur
• Storetveit kirke hver
onsdag kl 1900 – 1945:
Kveldstoner i åpen kirke.
V/Barbro Husdal og Carsten
Dyngeland. Gjester, onsdag 7
oktober: Ruth Bakke og Randi
Harila.
• Fana kirke, søndag 13.september kl 18.00: Innvielse av det
nye flygelet. Konsert ved Håvard
Gimse. Bill: kr 100,- ved inng.

SEMINAR: Sogneprest Bjarte
Holme er foredragsholder.

SORGSEMINAR
FOR ETTERLATTE
Fana Prosti inviterer til et
seminar om sorg.
Sorgen berører oss på mange
måter, og du er velkommen
enten det er kort eller lengre
tid siden dødsfallet.
Tid: Lørdag 31 oktober
kl. 10- 14. Sted: Birkeland
menighetshus, Øvsttunv. 29.
Program:
• Hva er sorg og hva gjør sorgen med oss . Ved sokneprest
i Storetveit, Bjarte Holme
• Lunch
• Samtale/ spørsmål
• Orientering om tilbud til
etterlatte i Fana prosti.
Påmelding eller spørsmål?
Diakon Tone Totland
Tlf. 55 36 22 85 / 915 32323
E-post: tone.totland@bkf.no
Diakon Linda Bårdsen
Tlf. 55 30 81 17
E-post: linda.bardsen@bkf.no
VELKOMMEN - også om du
ikke har fått meldt deg på.
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• Fana kirke søndag 20.sept.
kl 19.00: Konsert med Fana
Mannskor, Stemmene fra Stend
og Susanne Blindheim Heldal
(sang). Program: Norsk og russisk kirkemusikk, ballader mm.
Billetter kr 120-, ved inngangen
eller fra kormedlemmene.
• Fana kirke søndag 27.sept.
kl 19.00: Konsert med kantorene
Ruth Bakke Haug, Gjermund
Mildestveit og Jostein Aarvik,
korgruppe. Orgel- og vokalmusikk av 200-årsjubilanten Felix
Mendelssohn-Bartholdy.
Gratis adgang. Kollekt ved utgangen.

11:30
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• Landås kirke søndag 27. september kl. 19.00: I forbindelse
med kulturdagene i Årstad bydel
holder kirkekorene i bydelen og
Bergens Turnforenings
orkester konsert i Landås kirke.
• Fana kirke Søndag 11.oktober
kl 19.00: Konsert med Kor é Vi og
gjester. Koret presenterer sitt
program for konsertereisen til
York. Bill. kr 100,- ved inngangen.
• Søreide kirke, 11. oktober kl
11.00: Eldres kirkesøndag
• Fana kirke Søndag 18.oktober
kl 19.00: Høsttakkekonsert med

Fana Kyrkjekor, Fana Mannskor
og «Golden Accolade» (Moskva).
Kormusikk, sang og klavér. Gratis
adgang. Kollekt ved utgangen
• Storetveit kirke, 24 oktober kl
19.00: Konsert med Elverum damekor, jazztrioen Terz og gjester.
• Fana kirke, søndag 25.oktober
kl 19.00 «Lyset fra et annet hjerte».
• Skjold kirke, søndag 25. oktober
kl. 19.00:Foredrag med etterfølgende samtale. Tidligere sjefsredaktør i Stavanger Aftenblad,
Sven Egil Omdal drøfter religio-

nens plass og rolle i det offentlige
rom. Enkel bevertning
• Skjold kirke, mandag 2. november kl. 19.00: Fotball, Gud og
humor …eller var det omvendt?
En samtale med biskopen og
mannen Halvor Nordhaug om de
store spørsmål i livet, samt litt om
de mange små. Enkel bevertning.
Skjold kirke, søndag 8. november
kl 19.00: Vi feirer at Skjold kirkes
flygel er ferdig finansiert med en
festkonsert. Pianist Knut Chr.
Jansson m/musikervenner.
Enkel bevertning. Billetter, kr 100
ved inngangen.

Hvordan har jeg det – egentlig?
«Egentlig, hva betyr det?» Spørsmålet utfordrer til å kjenne etter. Til å
stoppe opp, puste, ha fokus på seg selv. Hvordan er det å være meg
akkurat nå?
AV DAGLIG LEDER KIRKENS SOS,
GRETA GRAMSTAD

Så kan vi få mange svar. Tanker, følelser, behov, kropp.
Noen ganger er det gode
ting som dukker opp. Takknemlighet, glede, latter, de
gode verdiene, håp. Andre
ganger er det de vonde følelsene, de udekkede behovene, sykdom og bekymring
som først dukker opp.
Alle opplever begge deler
i livet sitt. Det gode og det
vanskelige. Vi som tar telefoner og svarer på SOSmeldinger tåler å høre det vanskelige, vi tåler å være sammen med inn i det mørkeste. Vi tror på verdien av å
være sammen, sette ord på
og erkjenne det som er. Følelsesmessig førstehjelp
kalles det gjerne.

Heldigvis er det ikke bare
på Kirkens SOS at det gis følelsesmessig førstehjelp.
De gode samtalene er limet som gjør samfunnet
vårt godt å være i. De skjer
hver dag, mellom vanlige
mennesker. Dersom vi slutter å dele følelser får vi et
kaldt og ugjestmildt samfunn. Vi trenger fellesskap,
vi trenger respekt, vi trenger å bli lyttet til, at noen prøver å forstå oss. Samtidig
trenger vi også selv å prøve
å forstå andre, vi trenger å
føle at vi betyr noe for andre,
vi trenger gleden av dele det
som er viktig, både det gode
og det vanskelige.
Det er godt å ha noen å
dele med når livet er tungt.
Og det er deilig å ha noen å
dele det glade med. Sammen kan vi oppnå at det

«halvtomme» glasset endres til et «halvfullt» glass.
Å hjelpe er noe annet enn
å overta. Når vi lytter og deler med hverandre så bærer
vi fortsatt våre egne problemer. Den gode samtalen
skaper rom for refleksjon
og undring. Noen ganger
finnes ingen løsninger eller
svar. Men det kan være lettere å bære det vanskelige
når vi har delt tanker og følelser med den annen.
På Kirkens SOS sier vi ofte
at det er viktig og riktig å
snakke sant om seg selv. Vi
sier også at vi ønsker å lytte
til akkurat det – uten å fordømme eller justere.
Pust! Kjenn etter. Del
gjerne med en du stoler på.
Kanskje opplever du at det
halvtomme glasset er blitt
halvfullt. ●

Greta Gramstad , daglig leder i Kirkens sos.

VIL DU VÆRE FRIVILLIG PÅ KIRKENS SOS?
Det hjelper å snakke - når en har noen som vil lytte!
Vi trenger flere som vil prate med et medmenneske som har det vanskelig. Din oppgave er å lytte og tenke høyt sammen
med den som ringer eller skriver til Kirkens SOS. Du skal ikke gi råd eller løse den andres problemer. Du får
innføringskurs, veiledning og videre faglig oppfølging så lenge du er med som frivillig. Du går inn en ordnet
vaktturnus, tilpasset din hverdag. Kirkens SOS er en døgnåpen krisetjeneste. Du må være mellom 20 og 80 år, og du
må ha avstand til egne kriser.
Kursstart er 29. september. Interessert? Kontakt oss på 55 32 58 45/ 941 83 654,
bjorgvin@kirkens-sos.no eller www.kirkens-sos.no Velkommen til et lærerikt og givende felleskap!
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Hjelp oss
med skyss!
Kjære born og borneborn av
aldrande foreldre og besteforeldre utan bil!
Tverrsambandet i Fana er dårleg og oftast er bil einaste framkomstmiddel. Det fører til at sjuke og gamle som ikkje disponerer bil eller
lenger køyrer sjølv blir sette utanfor, og at folk som før regelmessig
valde å gå på gudsteneste, ikkje kjem seg dit. Mange lengtar sårt etter
å få koma til kyrkje utan at dei set ord på det, i frykt for å gi dei dårleg
samvit. Slik fell dei mellom to stolar!
Kjære born og borneborn av aldrande foreldre og besteforeldre
utan bil! Ja kjære naboar også! Har de høve til å gi skysshjelp, t.d. ein
gong i månaden, om ikkje meir, og i høgtidshelgar? Skyss til butikken er fint. Men skyss til gudsteneste blir også sett pris på!
PER BARSNES, PROST

Perspektiv på livet
Som telefonvakt hos
Kirkens SOS kan du bidra
til at andre får det bedre,
samtidig som du får
perspektiv på livet.

Vi søker kvinner og menn over 20 år som har orden på livet, tid til å bry seg og
lyst til å utvikle seg. Les mer på www.kirkens-sos.no eller ring 55 32 58 45

Fana prosti: Oppgaver og
kontaktinformasjon
Prostikontoret har personalansvaret for dem som jobber i kirkene i Fana. Kontoret koordinerer fellesfunksjoner og samarbeidsprosjekter. Kontoret utfører sentralbordtjeneste for alle menighetene i Fana, utfører all kirkebokføring og administrerer dåp, vigsel og gravferder.
Prost Per Barsnes
Telefon: 55 59 32 55
E-post: per.barsnes@bkf.no
Prostileder Edvin
Stenhjem Bratli
Telefon: 55 59 71 81
E-post: edvin.bratli@bkf.no

Tlf 55 13 15 00 - www.dbeg.no
Begravelsesbyråkjeden Jølstad

Personal og økonomikonsulent
Liv Bente Nilsen
Telefon: 55 59 32 57
E-post:
liv.bente.nilsen@bkf.no

Prostisekretær
Kari Rydland
Telefon: 55 59 71 82
E-post: kari.rydland@bkf.no
Servicesekretær
Inger Helene Jæger
Telefon: 55 59 71 83
inger.helene.jaeger@bkf.no
Adresse:
Fanaveien 320,
5244 Fana
E-post: fanaprosti@bkf.no

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

Tlf.:
Fax:

Bok & Media Vestbok

55 11 80 10
55 11 80 11

Hver fredag:
Kunngjøring om
gudstjenester
i Fana Prosti.
E-post:
sylvi@fanaposten.no

12

september 2009

birkeland 4-09 BRUK:birkeland.qxp

26-08-09

12:07

Side 13

Valg!
September er valgmåned. Og nå også
kirkevalg sammen
med Stortingsvalg.
REFLEKSJON AV IVAR BRAUT

Det er bra at så mange stiller
opp og vil gjøre en tjeneste. La

oss gi dem et godt håndslag ved
å avgi stemme. Det er gledelig å
møte kirkemedlemmer som –
selv om de sjelden er på gudstjeneste – tydelig sier at de hører til i kirken. Nå vil de stemme.
Hver dag gjør vi våre valg for
hva vi vil med livet vårt. Verken
kirken eller regjeringen kan
bestemme over det. Vi bestemmer selv. Da er det om å gjøre å
velge det gode – som også tjener medmenneskene.
Mange tar et valg om å ta en

oppgave. Det kan være menighetsråd, men like viktig kan for
eksempel være en tjeneste
med å besøke syke og gamle.
Det å gå til gudstjeneste er
også et valg. Vi kommer for å få
noe for vår tro, men det er også
en tjeneste.
Det beste av alt er å vite: Gud
over himmel og jord har valgt
oss. Og vi kalles til å la vårt svar
være: Jeg tror på Jesus Kristus. Jeg vil leve til ære for Gud
og i tjeneste for andre. ●

Gi din stemme til et nytt menighetsråd
Den 14. september har du
muligheten til å stemme på nytt
menighetsråd i Birkeland
menighet. Dermed kan du være
med på å avgjøre hvem som blir
de 10 medlemmene i rådet.
Menighetsrådet er ifølge kirkelovens § 9 menighetens øverste organ og har ansvar for kirkens virksomhet; for dåpsopplæring, undervisning, kirkemusikk og diakoni. Hvilke ønsker og visjoner har de som stiller til valg i et
menighetsråd? Vi har stilt noen spørsmål til
våre 15 kandidater. Her kan du gjøre deg
kjent med dem.

Vi har en vakker kirke i Birkeland. Den
ligger sentralt til med bydelsadministrasjon, Midtun barneskole, handlegate, torg og
det kommende kulturhus som nærmeste naboer. Jeg har et ønske om at Birkeland blir en
tydelig «nærmiljøkirke». Jeg ønsker at Birkeland skal være en høytidskirke for de store
festdager i menneskenes liv, og at den er en
hverdagskirke som bidrar til meningsfulle
fellesskap der mennesker blir sett, inspirert
og berørt. Et tilbygg til kirken i form av et
«kirketun», står høyt på min ønskeliste. Her
vil vi kunne kombinere gudstjenester med
fellesskapsbyggende arbeid og aktiviteter av
ulike slag. Dette ønsker jeg at menighetsrådet
vil arbeide for og med i kommende periode.

2

høyskolelektor.

Jeg har vært medlem av menighetsrådet i
Birkeland menighet i inneværende periode.
På 1990-tallet var jeg leder av diakoniutvalget i
Birkeland menighet. Jeg har vært styremedlem/nestleder for styret i Kirkens bymisjon i Bergen i tiden 1997 – 2003. Dette var da bymisjonsarbeidet startet i Bergen. Det var inspirerende å
få være med i oppstarten av dette diakonale arbeidet i Bergen by. I perioden 1998 – 2007 ledet
jeg bymisjonens arbeid: Sorggrupper for etterlatte etter selvmord.

1

Jeg har vært med i menighetsrådet inneværende periode. Der har jeg vært engasjert i
drift og vedlikehold av Birkeland sitt menighetshus i Øvsttunveien. I disse årene har jeg blitt
kjent med alt arbeidet som foregår av frivillige,
og som gjør det mulig for Birkeland menighet å
ha et menighetshus.

1

2

HELGE
FLESLAND (47)

2. Er det særskilte oppgaver i menigheten eller andre forhold du er opptatt av?

Midtun,

Totland, rådgivende ingeniør
elektroteknikk.

Jeg ønsker å bidra til at det opprettholdes en
folkekirke, der alle er velkommen, og at tradisjoner blir videreført.

1. Nevn erfaringsbakgrunn som kan ha
betydning for arbeid i et menighetsråd.

ÅSE
MADSEN (63)

BJARTE
STØLSBOTN (48),

Rådal,
HMS-sjef.

Jeg har tidligere deltatt i menigheten som
søndagsskolelærer, leder for fredagsklubben og planlegger av menighetsweekend. I
den senere tid har jeg vært bidragsyter til
Kirken Nødhjelps innsamlingsaksjon. Av andre frivillige verv har jeg vært engasjert i
Bjarg i 10 år som lagleder, trener, styreleder
(håndball) og initiativtaker til BjargNatten –
et all-aktivitetstilbud til ungdom. Jeg jobber
innen helse, miljø og sikkerhet for offshoreprosjekter. Av utdannelse er jeg petroleumsingeniør og har en mastergrad i ledelse.

ANNE BERIT
LILLEGRAVEN
HELLAND (51)
Nesttun, spesialbibliotekar.

1

Birkeland kirke har vært vår menighet siden
1992 vår familie flyttet hit. Jeg stiller som
kandidat til menighetsrådet i Birkeland 2009 da
jeg ønsker å stille min kunnskap og erfaring til
rådighet for min lokale menighet.

2

Jeg har tidligere vært engasjert i KIA (Kristent Interkulturelt Arbeid) og mener at de
gjør et veldig viktig arbeid. Dessuten er det utrolig berikende å få være med i et internasjonalt fellesskap. Jeg jobber med flerspråklige bibliotektjenester som bl.a. innebærer å arbeide med litteratur på mange språk og tilrettelegge tjenester og
gjøre biblioteket tilgjengelig for minoritetsspråklige. I noen år var jeg leder i Norsk bibliotekforenings spesialgruppe for flerkulturelle
bibliotektjenester.

1

Jeg er opptatt av at menigheten skal være et
åpent, inkluderende og varmt fellesskap der
mennesker med ulik bakgrunn skal føle >>>

2
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seg velkommen. Jeg ble selv som innflytter tatt
vel i mot i en bibelgruppe i Birkeland for 25 år
siden og setter stor pris på å være med i en liten fellesskapsgruppe i tillegg til det store
gudstjenestefellesskapet. Diakoni-arbeidet er
et kjerneområde i menighetens liv som jeg
gjerne vil sette meg mer inn i. Ellers har jeg
tidligere vært med og drevet søndagskole i
Kringlebotn og hjulpet til i søndagsskolen i
kirken. Som mor til ungdommer og dessuten
idrettsinteressert, er jeg opptatt av det gode
ungdomsarbeidet som drives i menigheten,
bl.a. i KRIK.

12:07

fra Bergen Diakonissehjems Sykepleierhøyskole vil jeg også kunne bidra i diakonalt arbeid dersom det er behov for meg der. Birkeland kirke har vært et naturlig samlingspunkt
i både glede og sorg, og jeg har tilhørighet til
det arbeidet som drives i menigheten. Jeg
kjenner arbeidet både fra egen oppvekst og
gjennom frivilling engasjement i aktiviteter
som drives i dag. Jeg tror kirke og menighet
har en viktig funksjon i samfunnet og ønsker
å bidra positivt i det arbeidet som drives her i
vårt lokalsamfunn.

BRIGT
BOVIM (54)

BRITA TVEIT
SEIME (54)

Nesttun,
lege.

Midtun,
lærer.

Jeg har vært med i søndagsskolearbeid og har
vært med i menighetsrådet i to perioder. I det
inneværende menighetsråd har vi spesielt konsentrert oss om fire satsingsområder: Fornye
gudstjenestelivet, støtte opp om barne- og ungdomsarbeidet i menigheten, gi god støtte og ordnede forhold for frivillige medarbeidere, og sist,
men ikke minst, arbeide for at vi skal få utviklet et
kirketun, med nytt menighetshus i tilknytning til
kirken.

1

Jeg har lyst til å følge opp arbeidet med satsningsområdene. Ellers ønsker jeg å være med
på å utvikle Birkeland menighet på en måte som
gjør at alle som bor innen våre menighetsgrenser
kan merke at her har vi en tydelig og relevant forkynnelse og et fellesskap der det er plass for og
bruk for mennesker i ulike livssituasjoner og livsfaser.

2

Jeg har vært aktiv i Birkeland menighet som
barn og ungdom og også de siste 20 årene. Jeg
har vært med i speiderarbeid, har vært engasjert i
oppfølging av bibelgrupper og i arbeid med bibeltimer. De siste åtte årene har jeg vært med i
Birkeland menighetsråd, de siste fire årene som
leder. I menighetsrådet har vi bl.a. vært opptatt av
å 1) styrke ungdomsarbeidet, 2) få til bedre oppfølging av frivillige medarbeidere og 3) jobbe for
å utvikle et kirketun i tilknytning til Birkeland
kirke.
Jeg vil arbeide for at de 3 punktene nevnt
ovenfor må følges opp. Særlig er fortsatt styrking av ungdomsarbeid viktig og det må jobbes
videre med uvikling av kirketun. Et godt system
for oppfølging av frivillige er utarbeidet, det må
omsettes til konkret praksis. Jeg ønsker å være
med i menighetsrådet for bl.a. å følge opp dette,
men ser for meg at «nye koster» da kan overta lederfunksjonen.

2

Jeg har et engasjement for nettverksskapende arbeid generelt og for barn og unges
oppvekstvilkår spesielt. Dersom jeg blir valgt
inn i menighetsrådet ønsker jeg å bidra støttende i arbeidet for barn og unge som drives i
menigheten. Med bakgrunn som sykepleier

2
14
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FRODE
HØYTE (45)
Nesttun,
prosjektleder.

Jeg har vært med i menighetsrådet i to perioder og har da vært engasjert i menighetsbladet, både som fotograf og som sekretær i styret
for menighetsblad i prostiet. Dette er et arbeid jeg
gjerne vil være med på videre.

1

ANNE KARI
HERSVIK
AARSTAD (49)
Paradis, sykepleierlærer.

Mitt daglige arbeid består i utdanning av sykepleiere ved Høgskolen i Bergen. I tillegg er
jeg opptatt av forskning på helse og livskvalitet. I
menigheten har jeg deltatt i søndagskolearbeid,
vært leder i Fredagsklubben og kirkevert.

1

Jeg er opptatt av at folk i alle aldre skal oppleve
at de er velkomne til kirken og at kirkens totale virksomhet skal formidle evangeliet på en enkel måte. Kirkens Herre er tilgjengelig i hverdagen - langt utover gudstjenesten søndag klokken
11, høytider og ved livets store anledninger. Jeg
ser det viktig at barn, unge og eldre får tilrettelagt
aktiviteter som de kan trives med. Jeg kan tenke
meg å delta i menighetens diakoniutvalg.

2

SVANHILD SÆVIK
WIVESTAD (65)

Nesttun,
helsesøster.

Tidligere har jeg vært med i søndagskolearbeidet og ellers deltatt i det frivillige arbeidet i
menigheten. I dag jobber jeg full stilling som helsesøster knyttet til helsestasjon- og skolehelsetjenesten i Ytrebygda bydel, i deler av stillingen arbeider jeg med fagutvikling.

gudstjenesten, av dens form og innhold, som nå
er under revisjon (liturgireformen), og av forslaget til ny salmebok, der vår menighet er høringsinstans. Ønsket mitt er at liturgien og salmene
skal gi gjenkjennelse og opplevelse av tilhørighet
for alle aldersgrupper.

1

LIV BENTE HALS
AURLIEN (43)

1
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Nesttun,
pensjonert
høyskolelektor.

Min faglige bakgrunn er knyttet til fagene
kristendomskunnskap og musikk. Jeg har
undervisingserfaring fra lærerutdanning (musikklinjen) gjennom 34 år. I menighetssammenheng har jeg vært korleder, synger i Birkeland
Kantori, er med i bibelgruppe og deltar ved sangstunder for eldre.

BENTE
VANDESKOG
TUNSBERG (49)
Rådal, pedagogisk
leder.

1

Jeg ønsker å arbeide for å styrke musikkens
plass i gudstjenesten og i menighetens arbeid
forøvrig, bl.a. gjennom korvirksomhet for barn,
unge og voksne. Videre er jeg opptatt av selve

2

I den siste perioden har jeg vært vararepresentant i menighetsrådet. Her er jeg med i
økonomiutvalget og ser at økonomi er en viktig
forutsetning for alt. Jeg har vært med på noen av
møtene, men ønsker å ta en periode til på 2 år.
Det er interessant å følge med på arbeidet som
skjer i menigheten vår og få kontinuitet i arbeidet. Spesielt spennende er arbeidet med kirketun
og trosopplæring.

1
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Jeg vil nevne barnearbeid med alternative
aktiviteter slik at barn og unge skal føle seg
hjemme og lyst til å være med i menighetsarbeid. I en menighet skal det være rom for mangfold av mennesker. Noe av det som opptar meg
er omsorg i arbeidet: At noen har ser deg og har
tid til å lytte. Det å bli sett for den du er og oppleve at noen har bruk for deg er viktig for opplevelsen av tilhørighet.

2
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Nesttun,
sykepleier.

JOHAN
SELAND (68)
Nesttun,
pensjonert lege.

Jeg har bodd på Nesttun i to år nå. Jeg ønsker å være med i menighetsrådet fordi
det er viktig for meg å være engasjert i lokalsamfunnet. En god måte å bli kjent på er nettopp gjennom frivillig arbeid. I menighetsrådet vil jeg arbeide for at alle skal føle seg velkommen i kirken.

Nesttun,
helse- og
sosialrådgiver.

1

Midtun,
bibliotekar.

i

EVA TAULE (60)

Jeg vil arbeide for at det skal være gode aktiviteter for alle generasjoner i kirken.

KASPER
VEJEN (41)

1

Innen menighetsarbeid er hovedinteressen
sang og musikkliv, samt misjonsvirksomhet.

2

ODDHILD
WALDERHAUG
GODØY (50)

Aktiv i Birkeland Y’s men´s Club og Birkeland Kantori. Siden 2003 har han vært med å
bygge opp en øyeavdeling ved Haydom Luthean
Hopsital i Tanzania. Sykehuset var opprinnelig
et norsk misjonssykehus, men eies nå av den
Tanzanianske lutherske kirke.

1

Jeg har i mange år vært med i misjonsforening i Arna og har vært medansvarlig for
årlig basar med inntekt til Kyrkjelydshuset i
Arna, der jeg ennå er engasjert. Jeg var en av
fem som hadde matansvar i forbindelse med
GF for Det Norske Misjonsselskap, da 1500
personer fikk lunsj og middag i tre dager.

1

Jeg tror jeg kan brukes til en god del oppgaver, men min sterkeste side er nok organisering. I min daglige jobb driver jeg med all slags
oppfølging, både av ledere, systemer og organisasjoner. Medarbeideroppfølging interesserer
meg særlig.

2

Birkeland menighet vil bemanne valglokaler på Midtun, Kringlebotn, Hop og Ulsmåg skoler i 14. sept. kl. 09-21. Her vil det være
egne lokaler for kirkevalget. Forhåndsstemming: Mandag-fredag i perioden 1.-11.sept. kl. 10-14 i Birkeland menighetskontor.

• Valgkretsene og menighetsgrensene er ikke helt sammenfallende i Bergen kommune. De som bor i Kaland og Skjold valgkretser - og
som hører til Birkeland blir derfor henvist til Midtun skole, mens de som bor i Helldal valgkrets henvises til Kringlebotn skole.
• Det har vært noen spørsmål ang. plikt til å stemme: Det er helt frivillig å stemme, og en kan selvsagt være medlem i kirken uten å stemme. Men alle medlemmer oppfordres til å gi sin stemme til valg av menighetsråd og bispedømmeråd/ Kirkemøte.
• Kirkerådet har sendt ut valgkort til alle medlemmer i den norske kirke med informasjon om valget. Kirkerådet har lenge vært kjent med
at en del personer beklageligvis er feiloppført i registeret og ønsker at flest mulig benytter anledningen til å få dette rettet opp. Dersom du
ikke er medlem, men likevel har fått kort, kan dette rettes enkelt: Kryss av på slippen og legg i ferdig frankert konvolutt.
• Ta kontakt med menighetskontoret dersom du er medlem, men ikke har fått valgkort. Vi vil da korrigere listene. Du kan likevel stemme
uten valgkort. Ring 55 36 22 80 dersom du har spørsmål.

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 - www.kirken.bergen.no/birkeland

Kontoret er vanligvis bemannet, med
unntak av samtaler/møter. Da henviser vi til servicekontoret 55 36 22 80.
Ta gjerne direkte kontakt med ansatte. Hvis de ikke er til stede blir telefonen satt over til sentralen, der det er
mulig å legge igjen en beskjed.
Besøksadr: Hardangerv. 5b, Nesttun
Gave til menigheten?
Kontonummer ............3411.18.00822
Menighetshuset:
Best. av lokaler ................ 55 36 22 81
e-post ........ birkeland.menighet@bkf.no
Spørsmål om gravstell?
Kontakt 55 59 32 00 - kirkegard@bkf.no

Kapellan:
Eiel Holten........................ 55 36 22 83
e-post: .................... eiel.holten@bkf.no

Kirketjener:
Margrete Andreassen........ 90 99 25 23
e-post .... margrete.andreassen@bkf.no

Vikarprest/prosjektleder Sædalen
Leidulf Øy ........................ 55 36 22 84
e-post ..............................leoy@bkf.no

Frivillighetskoordinator/
ungdomsarbeid
Hilde Wolter .................... 55 36 22 90
e-post.................... hilde.wolter@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 Østensen Søfteland... 55 36 22 88
e-post ............ carina.softeland@bkf.no

Direktetelefoner til ansatte

Kateket:
Ingunn Myklebust ............ 55 36 22 87
e-post .......... ingunn.myklebust@bkf.no

Sokneprest:
Ivar Braut ........................ 55 36 22 82
e-post: ...................... ivar.braut@bkf.no

Kantor:
Harald Holtet ....................55 36 22 86
e-post .................. harald.holtet@bkf.no

Bobla Tensing
Jannicke Matre Nygård ...... 412 94 843
Birkeland I. KFUK-speidere:
Lise Strøm Nilssen .......... 55 10 06 14
1.Øvsttun speidergruppe NSF:
Tone Selenius .................. 55 10 26 33

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

KORgøyt 4-6 år: man 17.30-18.
Kor 6-9 man: 18.05-18.35
Karina H. Skeie ...... khskeie@gmail.com

Søndagsskole
Kontakt Grethe-Kristin L. Eckhoff
........................................55 10 10 55

Lyst til å synge i guttekor?
Harald Holtet .................. 55 36 22 86

Fredagsklubben (5-7. klasse)
Kristian Eckhoff ................ 55 10 10 55
KRIK- Fana
Lars Olav Hammer ............ 980 10 121
KRIK- Nesttun
Kjetil Madland .................. 55 10 04 72

Birkeland Y’s Men’s Club
Sigmund Aarvik .................. 55911357
Nesttun mannsforening
for Det Norske Misjonsselskap
Stein Wivestad ..................55 13 46 44
Vil du motta nyheter fra Birkeland?
Meld deg på menighetens e-postliste:
http://mailman.uib.no/listinfo/birkeland
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FULLDISTRIBUSJON

Offentlig informasjon fra
Birkeland menighet
Postboks 152
Nesttun, 5852 Bergen

B

Ny prest ordinert i Birkeland
For tredje gang de siste
årene har det vært
presteordinasjon i
Birkeland kirke.
Arne Braut ble ordinert til prest
av Bjørgvins nye biskop, Halvor

døpte
Thomas Sølvberg
Martin Elde-Gylseth
Aurora Heldal Schøndorf
Emmelin Heldal Schøndorf
Kristoffer Ø. Johannessen
Nora Øvreseth Økland Wold
Erik Haugland
Sverre Berge Hannisdal
Oliver Nordvik Takacs
Ingrid Meling Arnesen
Maja Bentzon Welde
Emil Duesund Sanne
Emma Gjøsund
Emilie Gjøsund
Sarah Gjøsund
Lea Sælemyr Carlson
Leander Bratli Eidissen
Theodor Midtun Bargård
Rune Underdal Vik
Herman Friestad-Ogne
Maren Friestad-Ogne
Emilia Sætre Heggen
Gunnhild Fedje Skeie
Nikolai Rekk Alsager
Daniel Gestsson
Amalie Langenes Petersen
Jacob Axelsen Tenold
Tobias Lilletvedt
Jan Sætveit
William Kjærgaard
Olea Mjelde Klæboe
Halvard Vaula Nesbø
Amalie Daltveit Skauby
Anders Behncke
Vincent Tjervaag
Demi Louise Ellingsen Eriksen
Emilie Josefine Hylland
Elias Hauge Holand
Sarah Andrea Vilde Lindström
Celine Fjærestad-Olsen
Sunniva Urne Haugse
Nathaniel Martinsen Vikøren
Colin Yndestad Bontveit
Tuva Lutro Kårdal
Malena Horn Trandal

vigde
Gunnhild Husebø Johnsen og
Kenneth Svendsen
Britt Kari Blom og Morten Nordås
Gunhild Liavaag og Ole J. Aarnes

Nordhaug. I en fullsatt kirke fikk
menigheten oppleve den høytidelige og samtidig livsnære
handlingen. Liturgien for ordinasjon er virkelig sterk. Blant annet taler det til flere sanser når
både lekfolk og biskop er med i
forbønn, legger hånden på den

Wenche Høyvåg og Henry
Karsten Dybvik
Wenche Holm og Rolf Stenhjem
Jade Hope og Frank Daltveit
Silje Aalen og Øystein L. Knutsen
Tone Midtun og Svein-Ole Sætre
Laila Skjæveland og Eirik Næss
Marit Handegard og Andre
Birkeland
Grete Molland og Jon Kristian
Kristensen
Cathinka Rosmer og Espen
Kaland Drevassbukt
Anette Charlott Mathiesen og
Jørn Tage Hereide
Veronica Nordstrøm og Helge
Martinussen

døde
John Fredheim
Hildur Sandven
Walborg Hegland
Rolv William Milde
Birger Sekkingstad
Gunvor Elida Håkonsen
Rune Michelsen
Kåre Hjelmeland
Olav Austevoll
Esther Bergitte Nesse
Olav Severin Bjørndal
Sigurd Elias Botnedal
Oddny Nilsen
Sigmund Lønningen

gudstjenester
14. s. e. pinse, 6. sept. kl. 11.00
Gudstj. m nattverd. Braut. Utvidet
forbønnsliturgi. Offer: Menighetsarb. Luk 10,25-37 3 Mos 19,16-18;
1 Joh 4,7-10. Søndagssk.
Kl.11.00: Gudstj. Sædalen/ Nattland på Nattland skole. Leidulf Øy.
15. s. e. pinse, 13. sept. kl.11.00
Gudstjeneste med dåp og nattverd v. Braut. Offer: Normisjon utland. * Sal 116,12-16 1 Tess 5,1524; Luk 17,11-19. Søndagsskole.
16. s. e. pinse, 20. sept. kl.11.00
Gudstjeneste for hele storfamilien
v. Eiel Holten. Dåp. Konfirmant-

nye presten og stolaen som bæres over prestedrakten for første
gang legges over skuldrene.
Og etter gudstjenesten arrangerte menighetsrådet «kirke-tapas» – åpent for alle. En feststund som også markerte starten
på et nytt semester. ●

presentasjon. Offer: Norges
KFUK/M. Matt 6,24-34 1 Kong
17,8-16; Gal 5,25-6,5
Kl.13.00: Dåpsgudstjeneste
17. s. e. pinse, 27. sept. kl.11.00
Gudstjeneste m. nattverd og konfirmantpres. L. Øy. Offer: Menighetsarb. Joh 11,17-27.37-44 Hos
6,1-3; 2 Tim 1,9-12a. Søndagssk.
13.00: Dåpsgudstjeneste
18. s. e. pinse, 4. okt. kl.11.00
Gudstjeneste med nattverd. Rune
Joar Kysnes. Offer: Kirkens sosialtjeneste/ Kalfarkollektivet. Rom
14,1-8 Jes 1,12-17; Mark 2,18-28
Kl.11.00: Gudstjeneste på Nattland skole for Sædalen/Nattland.
19. s. e. pinse, 11. okt. kl.11.00
Gudstjeneste for hele storfamilien
v. Ivar Braut. Dåp. Offer til misjonsprosjektet i Mali. Mark
12,28-34 Sal 73,23-28; 1 Kor 1,4-9
13.00: Dåpsgudstjeneste.
20. s. e. pinse, 18. okt. kl.11.00
Gudstjeneste med Diakoniens
dag. Nattverd og konfirmantpres.
L. Øy/T. Totland. Offer: Diakonien i
menigheten. Søndagssk. Mark
2,1-12 1 Mos 15,1-6; Rom 4,1-8
13.00: Dåpsgudstjeneste.
Bots- og bededag,
25. oktober kl.11.00:
Gudstj. med allment skriftemål.
Braut. Offer: Kirkens Bymisjon
Bergen. Søndagsskole. Jes 59,14.8-9 Gal 5,16-24; Matt 3,7-12

kalender
Søndagsskolen starter søndag
6.sept. Møt i kirken kl.11, så går
søndagsskolen over til Det gule
huset. Datoer videre: 13.sept.,
27.sept. 11.okt., 18.okt. og 25.okt.
KORgøyt (4-6år) og KORkult (fra
1. klasse og oppover) starter opp
igjen for høsten mandag 31. aug. i
Birkeland kirke og samles hver

mandag: kl. 17.30 for KORgøyt og
kl. 18.10 for KORkult. Ta gjerne
med en sangglad venn/ venninne.
Vi gleder oss til å treffe alle igjen
og synge og danse!
Fredagsklubben for deg som går
i 5.-7. klasse. Vi holder til i menighetshuset annenhver fredag fra
kl. 18-20. Første gang blir 4.sept.
Semesterplan vil bli delt ut og kan
lastes ned på kirken.bergen.no
Nabokafe hver tirsdag kl.12-14 i
menighetshuset. Rimelig mat og
sosialt samvær.
Bibeltimer i Birkeland menighetshus: Tirs. 29.sept., tirs.
27.okt. og tirs. 24.nov. kl.19.30.
Menighetsfest fredag 16.oktober
kl.19 i menighetshuset.

