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Kirkevalget
er ditt valg!

12. september er det kommune- og fylkestingvalg. Men alle
statskirkemedlemmer kan i tillegg også stemme på
kandidater til menighetsråd (bildene over), bispedømmeråd 
og utsendinger til Kirkemøtet. Side 2-5, 8-9 og midtsidebilaget.

’’Jeg vil gi dere 
fremtid og håp’’
JER. 29:11

22. juli 2011.   Side  4-6

Elias Blix 175 år
I år er det 175 år siden den
store salmedikteren og
nynorskpionéren Elias
Blix ble født. Side 10-11

Statsrad i Sædalen
Hordaland AP hadde i mai
besøk av statsråd Rigmor
Aaserud, og turen gikk
blant annet til Sædalen
skole. Side 14-15
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Helge Flesland (49) 
HMS-leder

Har vært nestle-
der i menighets-
rådet siden 2009.
Er medlem av
arbeidsutvalget
som forbereder

saker for menighetsrådsmø-
tene og har vært involvert i
strategiprosessen. 

Jeg ser at menighetsarbei-
det og kirken betyr mye for
mange, også utenom mile-
pælene i livet. Ansatte og
frivillige i menigheten får
veldig gode tilbakemelding-
er. Jeg vil bidra til at plan for
trosopplæring, et breddetil-
bud for alle døpte,
gjennomføres. Det er også
viktig for meg å jobbe for et
åpent og terskelfritt felles-
skap både i kirken og ut mot
nærmiljøet. Det er avsatt
penger til å bygge kirketun
ved kirken og jeg ønsker å
jobbe for at dette gir vekst
og utvikling i menigheten. 
I den nye kirkeordningen,
skal kirken gradvis bli mer
uavhengig. Dette bør forbe-
redes med gode strategi-
prosesser og prioriterte fo-
kusområder, som også må
sikres finansielt. Her kan vi
lære av andre bla frimenig-
heter.

Eva Taule (62) 
Etatssjef for hjemme-
sykepleien i Bergen

Har vært med i
Birkeland Me-
nighetsråd de to
siste årene og
sitter i medar-
beiderutvalget

og Bergen Kirkelige Fellesråd. 

Medarbeideroppfølging er et
område som interesserer
meg spesielt. Det er viktig at
vi får til en god samhandling
med alle våre frivillige med-
arbeidere, og at alle kjenner

at de betyr noe i menighe-
ten. Ellers må vi få den tradi-
sjonelle te-festen tilbake,
både fordi vi trenger alle inn-
tektene til menighetshuset,
men også fordi den skaper
samhørighet og glede. Fra
sommeren 2012 skal jeg
pensjonere meg og vil gjer-
ne bruke noe av tiden min på
menighetsarbeidet i Birke-
land. Jeg er en praktiker
som like å organisere saker
og ting. På dette feltet kan
jeg bidra ekstra.

Tor Magne Madland (49)
Lege

Jeg har vært ak-
tiv i Birkeland
menighet som
barn og ungdom.
Seinere har jeg
vært leder i fre-

dagsklubben og med i hussty-
ret for menighetshuset.
Gjennom det kjenner jeg en del
av aktivitetene i menigheten. 

Jeg håper å kunne bidra med
videre drift av menighetshu-
set og at menighetsrådet
kan være pådriver for at vi
skal få nytt kirketun. Vi ser at
oppslutning om forskjellige
aktiviteter i menigheten vari-
erer over tid, for eksempel
har KRIK og nattkafè for
ungdom gitt menighetstilk-
nytning for mange unge. Jeg
tenker at menighetsrådet
kan være med å tilrettelegge
også for nye aktiviteter i en
inkluderende menighet for
alle aldersgrupper. 

Liv Bente Hals Aurlien (46)
Helsesøster

Jeg har vært i
menighetsrådet
i Birkeland i to
år. Tidligere har
jeg vært med i
søndagskolear-

beidet og ellers deltatt i det fri-
villige arbeidet i menigheten. 

Jeg har et engasjement for
nettverksskapende arbeid
generelt, og for barn og
unges oppvekstvilkår spe-
sielt. I nåværende menig-
hetsråd har jeg hatt mitt
hovedengasjement i “Tros-
opplæringsutvalget” som
har utarbeidet en plan for
trosopplæring fra 0-18 år.
Jeg ønsker å være med på å
videreføre dette og ivrer for
de faste aktivitetene vi
allerede har for barn og
unge. 
En annen viktig sak er det
planlagte kirketunet ved
kirken vår. Birkeland kirke
har vært et naturlig sam-
lingspunkt i både glede og
sorg. Jeg kjenner tilhørig-
het gjennom engasjement i
aktiviteter som drives i dag.
Kirke og menighet har en
viktig funksjon i samfunnet
og jeg ønsker å bidra posi-
tivt i det arbeidet som dri-
ves her i vårt lokalsamfunn. 

Marit Serine Robbestad
Skeie (46 år). Lege 

Jeg har vært
medlem av me-
nighetsrådet i to
perioder tidli-
gere, i tiden
1998-2005. I

begge periodene var jeg med-
lem av menighetsrådets ar-
beidsutvalg. Jeg har ellers
deltatt i forskjellig frivillig ar-
beid i menigheten. 

Jeg ønsker at Birkeland skal
være en aktiv og inklude-
rende menighet for alle al-
dersgrupper. Det er spesielt
viktig å satse videre på det
allerede gode arbeidet som
drives for barn og unge i me-
nigheten. Videre synes jeg
det blir spennende å arbeide
med planene for fremtidig
kirketun rundt kirken, noe
menigheten har ønsket seg
og arbeidet for i lang tid. 

MILJØMERKET

241    Trykksak    6
99

Stem på den 
kirken du 
drømmer om!
12. september vil vi for andre
gang arrangere kirkevalg samme
dag som andre offentlige valg.
Bruk din demokratiske rett og gi
din stemme - også i kirkevalget. 

AV ELI HEGGDAL

Gi din støtte til det kirkelige demokrati og
til frivillige som engasjerer seg i menig-
hetsarbeidet. Slik kan du være med på å
skape den kirken du drømmer om. 

Mange lurer nok på hvorfor de skal stem-
me. Kirken er der uansett og gjør det noen
forskjell egentlig? Det gjør det. Hver stem-
me forteller at noen ønsker en demokra-
tisk kirke. En kirke der et råd bestående av
frivillige er menighetenes juridiske enhet.
De er altså med på å forme menigheten og
legger til rette for ulike aktiviteter som vi
alle kan nyte godt av. Mens det offentlige
dekker drift av bygninger og de fleste stil-
linger er alle aktivitetene menighetsrå-
dets ansvar. Også økonomisk. For eksem-
pel har menighetsrådet i mange år valgt å
satse på diakoni; kirkens sosiale omsorgs-
arbeid. Det samles inn midler for å dekke
en diakonstilling. Vår egen diakon arbei-
der tett med frivillige medarbeidere slik at
kirken kan være der for mennesker som
trenger omsorg. 

En stemme i kirkevalget er en tillitser-
klæring til de som engasjerer seg og som
vil noe mer. At det skal være noe for alle.
En av våre medarbeidere sier det slik: Og
så har jeg en drøm... «Det skal bli kø i Bir-
keland; for å få være distributør av Menig-
hetsbladet!» På den måten får alle vite om
de gode aktivitetene menigheten kan tilby,
og flere og flere vil delta!

I Birkeland skal det velges 10 personer
som skal utgjøre et nytt menighetsråd. 15
personer har sagt seg villig til å stille til
valg. Her kan du lese mer om hva de bren-
ner for! 

Kandidater til Birkel
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Frode Høyte (45) 
Prosjektleder

Jeg har vært med i
menighetsrådet i tre
perioder og har da
vært engasjert i me-
nighetsbladet, både
som fotograf og som

sekretær i styret for menighetsblad
i prostiet. Dette er et arbeid jeg
gjerne vil være med på videre. 

Solveig-Elin Ruud (22) 
Student

Jeg har jobbet som
helgekirketjener i Bir-
keland kirke. Jeg liker
å jobbe med mennes-
ker og er fast ved
Skjoldtun Sykehjem

hver tredje helg. 

Jeg brenner for at folk som går i
Birkeland kirke, skal få bli bedre
kjent med Jesus, ikke bare i det
store fellesskapet, men også et
mindre. Jeg ønsker at det skal
være lett å bli med i en bibelgrup-
pe, og at bibelgrupper kan være
en del av menighetsarbeidet. 

Magne Stenersby (58) 
Lærer

Jeg har vært med i
kristent ungdoms-
arbeid, vært leder i
sorggruppe og i 
Alpha-kurs og sittet i
menighetsrådet i 

Birkeland menighet.

Jeg synes nærhet til kirken er
viktig, derfor vil det være fint å
ha alt i et kirketun. Det å få byg-
ge opp noe nytt er spennende og
det kan jeg tenke meg å delta i.
Inkluderende fellesskap syntes
jeg er viktig og samarbeid er
nødvendig og gir store mulighe-
ter. Gjennom livet vil alle komme
i situasjon der vi trenger andre.
Vi er alle sårbare og trenger om-
sorg fra våre medmennesker.
Alle mennesker trenger å bli
møtt med nestekjærlighet både i
glede og sorg. 

Britt Helga Eidsheim (46) 
Ergoterapeut

Jeg har alltid sunget i
kor og har vært med i
Birkeland kantori siden
vi kom hit for 9 år siden.
Vi er med i bibelgruppe,
som er en cellegruppe i

nabolaget med godt fellesskap for
voksne. Barna går i søndagsskolen.

Jeg vil arbeide for er nettverks-
bygging med små grupper der
mennesker kan møtes og som en
lavere terskel inn i menigheten.
Jeg er opptatt av det diakonale ar-
beidet med sosiale treffpunkter
utenom gudstjenesten. Det er vik-
tig å gjøre kirken synlig og ha et
fellesskap der hverdagsliv og kir-
keliv ikke er adskilt. Korsveibeve-
gelsen står hjertet nært og er en
viktig inspirasjon. 

Gjermund Sveinall Øgaard (19)
Student

Har vært aktiv i barne-
og ungdomsarbeidet i
Birkeland hele livet; fra
søndagsskole og fre-
dagsklubb til pianist i
Bobla tensing og styre-

leder i KRIK Nesttun. Var også med
på å starte Nattkafé for ungdom og
har jobbet litt som kirketjener.

Min hjertesak er ungdomsarbei-
det, men et ungdomsarbeid fun-
gerer ikke over tid uten å ha en
velfungerende menighet i ryggen.
Det er en stor fordel for ungdoms-
arbeidet når vi har en kjerne av
deltakere som både har en tydelig
tro og kjenner menigheten godt.
Disse ungdommene kommer sjel-
den av seg selv. De kommer først
og fremst på grunn av ildsjeler i
foreldregenerasjonen som skaper
et godt miljø og gode aktiviteter
for i barnehage-/barneskolealder.
For å få fram flere ildsjeler treng-
er vi et større og bedre tilbud for
de unge voksne, noe som gjør at
det å drive menighetsarbeid for de
små er givende i enda større grad
for de som leder arbeidet. Da kan

vi og få inn flere småbarnsfamilier
til å fylle opp kirkebenkene på en
helt vanlig søndag. Jeg mener det
er her vi må begynne for å kunne
drive en helhetlig menighet, fort-
sette med alt det gode arbeidet
som drives og kunne komme opp
med nye ideer og nye tilbud.

Anne Kari Hersvik Aarstad (51)
Sykepleielærer 

Medlem Birkeland
menighetsråd og dia-
koniutvalg 2009-11.
Tidligere leder søn-
dagsskol og fredags-
klubben 5.-7. klasse.

Jeg ønsker å senke terskelen til
kirken for folk som kjenner seg
fremmede der, men som likevel
ønsker å motta kirkens tjenester.
– Og i forlengelsen av det kanskje
kan finne et møtested/en pas-
sende form for kristent fellesskap
sammen med andre travle men-
nesker?

Kasper Vejen (43) 
Bibliotekar. 

I de siste to år har jeg
vært med i menighets-
rådet, og har vært en-
gasjert i utvalget for
menighetshuset. Jeg
føler at dette har vært

givende, og har lyst til å fortsette en-
gasjementet mitt i menighetsrådet. 

Jeg er interessert i at alle skal tri-
ves, og føle seg velkommen i kir-
ken. Dette kan et kirketun (menig-
hetshus og kirke vegg-i-vegg)
være en katalysator for. Kirkekaf-
fe, bibelgrupper og søndagsskole
kan være andre innganger. 

Mona Boge (46) 
Lærer i ungdomsskolen

Jeg har tidligere vært
med i menighetsrådet
i Birkeland kirke og
med den erfaringen
blir det kjekt å gå inn i
et ny periode. 

eland menighetsråd 2011-2015
Jeg brenner blant annet for sang og
musikk og ønsker å ha egne sang-
kvelder i kirken, der hele menighe-
ten synger, f.eks 2 ganger hvert se-
mester. Ellers mener jeg at det er
viktig at alle finner sin plass i menig-
heten, unge som gamle. Det er
mange forskjellige grener på kirke-
treet som vi alle, på hver vår måte
kan være med på å fylle. 

Dagny Helene Ekberg (57)
Lektor

Har vært med i Birkeland
menighetsråd i årene
1998 - 2005, med arbeid i
misjonsutvalg og AU for
menighetshuset. En av
klokkerne i menigheten

og medlem i Bibeltimekomiteen i me-
nigheten siste halvannet år. Har vært
flere perioder i styret for Bergen Felles-
forening for NMS, en periode for Fana
fellesforening.

Jeg vil arbeide for Trosopplæring for
voksne. Mye er på gang for barn og
ungdom, og jeg ønsker å arbeide
med hva vi kan gjøre for voksne som
ønsker å lære mer om kristendom-
men, og styrke troslivet. I dette lig-
ger også et misjonsengasjement ut
over vår lokale kirke.

Kolbjørn Lystad Gunnarson (38) 
Avdelingsleder, Kirkens Bymisjon
i Bergen

Jeg har vært prest i Sørei-
de menighet og gateprest
i Kirkens Bymisjon. Ulike
verv i kirken/kirkelige or-
ganisasjoner bl.a. diako-

niutvalget i Bjørgvin bispedømme,
kretsstyret Bjørgvin KFUK/KFUM, styret
KRIK Hordaland, verv i presteforening-
en. Har også hatt flere verv i styrer/refe-
ransegrupper/ressursgrupper utenfor
kirken. 

Jeg ivrer for diakoni generelt og for
arbeid for barn og unge. At mennes-
ker som sokner til Birkeland, kjen-
ner at Birkeland er deres kirke og
menighet. 
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AV MARTIN A. E. ANDERSEN 

Men slik blir det altså i sep-
tember, da vi skal velge
hvem som skal «sitte» i rå-
det for Birkeland menighet,
og så til samme tid og på
samme sted gjøre et poli-
tisk valg om hvilke personer
som skal styre Bergen
kommune og Hordaland fyl-
ke de kommende fire år.

Stor spenning vil det være
omkring begge valgene,
men siden du nå leser om
høstens valg i menighets-
bladet, så er det valget til
nytt menighetsråd som på
mange måter vil føre med
seg de største forventning-
er til hva du vil gjøre! Og
kanskje også hva du bør
gjøre?

Valg, sier du? 
Ja, selv om det forelig-

ger bare én liste, vil det
være flere navn på listen
enn antall medlemmer i
menighetsrådet, så her
blir det muligheter til
både å stryke et navn

eller flere, og å legge til et
navn eller to, som ikke
allerede fins på listen.

Nå skal kirken snart lø-
ses fra det statlige oversty-
ret, og da må vi vise at det er
mange som bryr seg om
kirken sin. Og det er langt,
langt flere enn de som tro-
fast eller i ny og né møter
opp ved søndagens guds-
tjenester, eller står i kø ved
kirkedøren foran julens
høytidskveld. Tenk bare på
oppmøtet i Birkeland kirke
noen lørdager og søndager
tidlig i mai! 

14 konfirmasjonsgudstje-
nester på rad med full kirke

i løpet av tre helger er ett
av mange klare tegn på
at kirken betyr noe og
har en plass i svært
manges tilværelse,
ikke bare som en tra-
disjon og nødvendig
formalitet for å
markere overgang 

til en mer 
voksenpreget

tilværelse, men også som
en markering av at kirken
og dens budskap er en kon-
takt og en ballast som det
kan være verd å ta med seg
videre ut i det voksne liv
med alle dets valg og mulig-
heter - og kanskje også med
mange av dets farer og pro-
blemer.

Nå skal kirken styre seg
selv i langt større grad enn
noensinne tidligere, og me-
nighetsrådet vil nettopp
være kjerne i det som etter
hvert vil ta form i hver en-
kelt menighet. Kanskje blir
forskjellene etter hvert så
store at vi nesten ikke vil
kjenne oss igjen fra det som
var til det som vil komme?
Eller når vi går i en annen
kirke og opplever oss som
fremmede, for her «driver
de jo gudstjeneste på en an-
nen måte» enn hva jeg er
vant til?

Et valg står foran oss, og
de vi velger skal hjelpe oss
til fortsatt å finne vår plass i
kirken og føle tilhørighet
der. Og de skal også sørge
for at Birkeland menighet
ser mulighetene i de mange
som hver søndag hører
klokkene i Birkeland kirke
kalle til samling, og de enda
flere som får Birkeland me-
nighetsblad hver annen
måned i postkassen. 

Fakta: Kirkevalget

I august vil alle stemmeberetti-
gede får tilsendt valgkort med
informasjon om valget. I tillegg
er det lagt ut informasjon på
menighetens nettsider: 
kirken.bergen.no/birkeland 

På kirkerådets side om valget,
www.kirkevalg.no, finner du
bakgrunnsinformasjon om val-
get samt utfyllende opplysning-
er om alle kandidatene. (Søk på
Birkeland sokn). 

I Birkeland menighet vil fire
valglokaler bemannes kl. 09-21
på valgdagen: Hop skole, Kring-
lebotn skole, Ulsmåg skole og
Midtun skole. I tillegg ligger fire
valgkretser delvis i Birkeland og
delvis i nabomenighetene. Bir-
keland vil ikke være til stede i
disse valglokalene: Lonehallen,
Sædalen skole, Apeltun skole
(Skjold valgkrets) og Kaland
skole. Stemme kan avleveres
dersom en tar med stemme-
seddel for Birkeland. 

Medlemmer i Birkeland som bor
i valgkretsene vil få tilbud om å
stemme i et av de fire åpne valg-
lokalene. Dette innebærer at
ikke alle kan stemme på kirke-
valg og kommunevalg på sam-
me sted. Vi håper likevel mange
finner veien et av våre valgloka-
ler der de vil bli vel tatt i mot. 

I tillegg vil det være gode mu-
ligheter for å forhåndsstemme:

• Tirsdagene 30/8 og 6/9: Birke-
land menighetshus (Øvsttun
veien 29) kl. 11-15 i for-
bindelse med Nabokaféen. 

• Uke 36 (mandag 5.9. tom 
fredag 9.9.) kl. 9-15 på Menig-
hetskontoret i Hardanger
veien 5b. 
Torsdag 8.9 til kl. 19. 

• Søndag 28. august: etter 
gudstjenesten, på menighets-
kontoret,  kl. 12.30-14.00. 

Ta kontakt med oss dersom vi
kan hjelpe deg med noe: 
Menighetskonsulent 
Eli Heggdal 55 36 22 81 eller 
birkeland.menighet@bkf.no  

Du har et valg! 
Velg to ganger!
Det er nesten en selvmotsigelse! Du står foran et valg, og så skal 
du velge to ganger? 
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Enno er vi sterkt prega av
bombeattentatet i regjerings-
kvartalet og likvideringa av
ungdommane på Utøya. 

REFLEKSJON AV PROST PER BARSNES

Vi har frykta at bombe-
attentat kunne skje.
Men den botnlause tra-
gedien på Utøya ligg
langt utanfor det nokon
kunne drøyme om. Alt
utført av ein mann.

Biskop Monrad Nord-
erval skal ha sagt ved eit høve han ikkje
fann ord for smerten han følte: «Ein kunne
gråte blod». Det er eit uttrykk som høver
godt også med tanke på det som hende 22.
juli. Ein kunne gråte blod! 77 menneske
miste livet. Ein hjartelaus tragedie. Vi har

gått i blomster- og fakkeltog, og vore på
minnekonsertar. 

Det vanlege gudstenestelivet vårt har vore
farga av medkjensle, uttrykt i song og mu-
sikk, talar, forbøn og lystenning. Ein heil
nasjon har vore i djup og sjokkarta sorg.
Det som har hendt er så dramatisk i heile
sin fylde, at vi ikkje maktar heilt å ta det inn. 

Gravferda i Fana kyrkje 10. august for 18 år
gamle Monica Iselin Didriksen, som vart
skoten på Utøya, vart ei sterk og gripande
oppleving. Eit sprudlande og idealistisk
ungdomsliv fekk ein brå og meiningslaus
slutt. Men midt i meiningsløysa var det
godt å vere i lag, dele smerten og dele posi-
tive og framtidsretta tankar. 

Sitatet frå AUF-jenta som sa: «Om en mann
kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlig-
het vi alle kan vise» er eit omkvede som ly-
ser opp og gir framtidsvon. Det ligg ein

enorm styrke i å ville tenke positivt og bryte
den vonde sirkel med positive mottiltak. 

Mange har i reaksjonane etter 22. juli fått ei
ny oppleving av krafta i Jesu ord om å snu
det andre kinnet til. Det er ikkje snakk om å
legge seg verjelaust flat for djevelskapen,
men vi svarar ikkje djevelskapen med same
mynt. Jesu Kristi kjærleik er vår inspira-
sjonskjelde og vårt verdimål. 

Når statsministeren seier om det norske
folk: «Vi er sønderknust, men vi gir oss
ikkje» og «ondskap kan drepe et menneske,
men aldri beseire et helt folk», så får det meg
til å tenke på desse orda av Paulus: «Alltid er
vi utsette, men ikkje kringsette, rådville, men
ikkje rådlause, forfølgde, men ikkje forlatne,
nedslegne, men ikkje ihelslegne». 

I det unisone reaksjonsmønster som har
teikna seg i vårt folk etter 22. juli har mange
gode kristne verdiar kome til uttrykk. ●

Kulturkalender
Storetveit, hver onsdag kl. 19:
«Kveldstoner i en åpen kirke».
Ved Carsten Dyngeland, Barbro
Husdal og Ruth Bakke.

Bønes kirke, 6.sept. kl. 21. 
Tirsdagkonsert med Jan Kåre
Hystad og Carsten Dyngeland

Birkeland, menighetshuset:
Undringsstunder 6. og 20.
september, 4. og 18.oktober 
og 1.november.  Kl. 13 -14

Slettebakken, annenhver 
tirsdag kl. 12.00-14.00 fra 
13. september: Kurs i skrive-
kunst.Ti samlinger under 
ledelse av pensjonert lektor
Odd Sætre.

Fana kirke, 15. september kl.
18. Konsert med barnekoret
Watoto. Se nede på denne siden.

Storetveit kirke, 21. sept. kl 20.
Gjest på onsdagssamlingen
denne kvelden er Eyvind Skeie.
Tema: «Et liv med salmer».

Søreide kirke, 27. september
kl. 19: Foredrag ved pensjonert

høyskolelektor Eva Fidjestøl:
«Forpliktende handling i møte
med menneskeskapte miljø-
problem og kriser». 

Søreide kirke, 16. oktober fra 
kl. 11: Eldres kirkesøndag.

Birkeland: Menighetsweekend
lørdag-søndag 15.-16.oktober,
Wallemtunet på Kvamskogen. 

Kontaktinformasjon,

Fana prosti
Prostikontoret utfører sentralbordtje-
neste for menighetene, kirkebokføring,
samt administrasjon av dåp, vigsel og
gravferder.
Fanaveien 320, 5244 Fana
E-post: fanaprosti@bkf.no

Prost Per Barsnes
55 59 32 55 • per.barsnes@bkf.no
Prostileder Edvin Stenhjem Bratli 
55 59 71 81 • edvin.bratli@bkf.no
Personal og økonomikonsulent 
Liv Bente Nilsen
55 59 32 57 • liv.bente.nilsen@bkf.no
Prostisekretær Kari Rydland 
• 55 59 71 82 • kari.rydland@bkf.no
Servicesekretær Inger Helene Jæger
55 59 71 83 • inger.helene.jaeger@bkf.no

Kulturtipset: Afrikansk i Fana
Ikke gå glipp av barnekoret Wa-
totos konsert i Fana i september!

Watoto Child Care Ministries (WCCM) er
en humanitær lokalkirkelig organisasjon
som jobber med foreldreløse barn i Ugan-
da. Drømmen er å hjelpe barn over hele det
afrikanske kontinentet. Per i dag gir de om-
sorg til rundt 2000 barn i egne landsbyer.
De fleste av disse barna har blitt foreldrelø-
se på grunn av HIV og AIDS. 

– En av våre metoder for å skape opp-
merksomhet er å sende flere barnekor fra
landsbyene på turné verden over hvert år,
sier organisasjonens norske turnékoordi-
nator, Kristian Børsheim. 

Watoto-korene, som tidligere har besøkt
Norge flere ganger, holder holder høy
standard og har blant annet sunget for

dronning Elisabeth og den australske
statsministeren.  ●

Fana kirke, tors. 15. september kl 18.00.
Gratis adgang. Kollekt ved utgangen,
mulighet for å kjøpe afrikanske smykker
og suvenirer. Mer info: www.watoto.com
og www.watotochurch.com. Du kan også
finne opptredener med koret på Youtube. 

Etter terrorangrepa 22. juli
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18-åringen ble et av de mange ofrene for
drapsmannens kuler på Utøya i sommer.
Både den amerikanske popstjernen Chris
Medina og statsminister Jens Stoltenberg
møtte opp i begravelsen, som ble en både
vakker og gripende ramme rundt den full-
stendig meningsløse tragedien. 

Håpets såpebobler
– Når vi opplever noe som truer virkelighe-
ten vår så grunnleggende som det som skjed-
de på Utøya i sommer, trenger vi slike rom
som får oss til å se utover. Å møtes i kirken er
da en invitasjon til at Gud må være der sam-
men med oss, sier sokneprest Gunnar Nesse.

Det å tenne et lys for håp kan i slike stunder
være en viktig symbolhandling. Fra begra-
velsen i Fanakirken er det derimot et annet
symbol som kommer til å bli husket. 

– Gravfølget minnet avdøde ved å blåse en
sky av såpebobler over kirkegården, fortel-
ler Nesse.

– Monica Iselin Didriksen elsket å blåse
såpebobler, og kalte gjerne seg selv for Såpe-
boblepiken. Så vi lot de være med som et
symbol på det å ha svevende tanker og store
drømmer. Og på håp.

– Kanskje også på livsglede?
– Ja, og ikke minst på livsutfoldelse.

I Guds hender
Avdøde var fra Sund menighet, men faren
er fra Fana. Hun ble døpt i Fana kirke, også
da ved sokneprest Gunnar Nesse.

– Det skal ikke være sånn, sier han stille. 
– Vi tenker langt frem i dåpen, og ønsker

at de små skal få et godt, rikt og langt liv. I
begravelser sier vi at vi overlater den døde i
Guds hender. De samme ordene brukes i
dåpshandlingen. Disse ordene får dermed

en slags dobbelt betydning. Både livet og
døden er i Guds hender. 

– Men dette er ikke Guds vilje?
– Nei, selvfølgelig ikke. Gud tar minst like

mye avstand fra disse grufulle handlingene
som det vi gjør. 

En verden uten ondskap
– Hvor er Gud når slike tragedier skjer?

– Jeg tror at Gud var hos ungdommene på
Utøya da dette skjedde. Han må ha vært der
med de som led, de som var redde, og de
som ble drept. Det må ikke bli sånn at det
blir så fælt at Gud ikke kan være der. Men
dette betyr ikke at Gud på noen måte har
tillatt at dette skulle skje.

– Kunne Gud grepet inn?
– Det er et av de store og vanskelige

spørsmålene knyttet til troen på en allmek-
tig Gud. Hvis Gud skulle grepet inn, måtte
han gjort det ved alle slike onde handling-

GRIPENDE AVSKJED: – Monica
elsket å blåse såpebobler, og

kalte gjerne seg selv for Såpebo-
blepiken. Så vi lot de være med
som et symbol på det å ha sve-

vende tanker og store drømmer.
Og på håp, sier Gunnar Nesse.

FOTO: CHRIS RONALD HERMANSEN/
FANAPOSTEN

–Det er mye mer godhet
enn  det er ondskap i verden
– Såpeboblene ble et symbol på håp, sier sokneprest Gunnar Nesse. Han forrettet da
drapsofferet Monica Iselin Didriksen ble stedt til hvile i Fana kirke onsdag 10. august.
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er. Da måtte vi tenke oss en verden uten
ondskap. 

– Dette er store ord?
– Ja, og en utopi. Gud kan gripe inn

gjennom måten han påvirker oss på. Han
kan bare stoppe ondskapen ved å overbevi-
se oss om at vi skal gjøre godt mot andre.
Det er her samvittigheten vår kommer inn. 

Guds stemme
– Er samvittigheten på en måte Guds
stemme i oss?

– Hvis vi først har lært oss å kjenne Gud,
så kan han tale til oss gjennom samvittig-
heten. Samvittigheten er et slags organ inne
i oss som påvirker oss i positiv retning og
forteller oss hvordan vi skal være mot an-
dre mennesker. Dette er det samme enten
du er muslim eller kristen. Det gir oss en
glede å følge samvittigheten og gjøre det
som vi er overbevist om er det rette. Jeg kan
si det slik at vårt innerste verdigrunnlag
kommer til uttrykk gjennom vår samvit-
tighet. 

– Tror du at alle mennesker har en sam-
vittighet?

– Dersom man ikke har fått en grunnleg-
gende forankring i et livssyn, så har man
nok dessverre en samvittighet som i veldig
liten grad kan være til hjelp i konkrete situ-
asjoner. 

Livet eter døden
– Mange i dag tror på et liv før døden, at
det ikke ligger noe utenfor vuggen og gra-
ven?

– Jeg har møtt mange ateister som ikke vil
innrømme noen tro på et evig liv. Agnosti-
kerne er mer moderate; de sier at det  ikke
er mulig å vite noe om dette. Avstanden fra
en agnostiker til en kristen er ikke så lang;
vi vet heller ikke hvordan evigheten ser ut.
Men vi må stole på det vi har i Bibelen. Mye
av det er knyttet til foreldete forestillinger
om perleport og gullgater. Da blir det litt
sånn at luksus og himmel henger sammen.
Det er nok ikke helt i tråd med vår tro i dag.

– Amerikanske herlighetsteologer liker
vel å tro at det er slik?

– Ja, det finnes en del ekstreme menighe-
ter som vil gjøre luksus og velstand til tegn
på at Gud er med i livene deres. Det motsat-
te blir da et uttrykk for at de ikke har åpnet
seg for Guds velsignelse. For meg blir dette
dobbelt feil.

På midten av 80-tallet så flere slike me-
nigheter på aids som Guds straff til de
homofile. Homofile ble betraktet som syn-
defulle. Siden denne sykdommen rammet
denne gruppen først, ble det dessverre alt-

for lett å trekke en slik konklusjon. Gunnar
Nesse mener at dette ikke er god teologi.

Jobs opprør
– Slike livssyn prøver å avlese Guds velsig-
nelser og forbannelser i livshendelsene våre.
Det har vi ingen holdepunkter for å hevde.
Jobs bok er i bunn og grunn et opprør mot
en så skjematisk måte å tenke om Gud på,
utdyper han.

– På en måte er dette en slags lignelse over
de dype og grunnleggende forhold mellom
Gud og mennesker.

– Jobs bok ender i forsoning etter alle
prøvelsene?

– Ja. Job får en slags oppreisning. Men det-
te er ikke en historisk fortelling, mer en slags
parabel. Hvis boken stoppet med at Job ble
fratatt alt, hadde vi ikke fått noe svar. På en
måte kan dette sammenlignes med Jesu li-
delseshistorie. Hadde denne historien slut-
tet på langfredag, ville vi vært helt i villrede.
Svaret får vi når Gud reiser Jesus opp igjen
på påskedag. Da skjønner vi at Gud hadde
rett. 

Gud er sint
Nå har vi sittet lenge og snakket inne på det
lille kontoret hans i Fana menighetssenter.
Det er tydelig at soknepresten har gjort seg
mange tanker etter sommerens uforståelige
tragedie på Utøya.

– Vi sitter igjen med mange spørsmål, sier
han. 

– Gud kan ikke svare på alle disse. Men
han gir oss likevel et svar som er for alle; at
det er en fremtid som Gud bestemmer over. 

– Blir Gud sint når slike ting skjer? 
– Gud er enda mer sint enn oss på de som

gjør det onde. 
– Job var veldig sint på Gud?
– Ja. Han så alt som skjedde som et uttrykk

for Guds vilje, og nektet derfor å underkaste
seg. Det var umulig for Job å se Guds godhet
i dette. Derfor protesterte han. 

Jobs bok
Soknepresten henter Bibelen, tar på seg bril-
lene og leser høyt. Her møter vi Job etter at
han er fratatt alt av familie, venner, ære og
jordisk gods: «Men jeg vet at min gjenløser
lever; og som den siste skal han stå fram på
jorden. Når det ikke er noe igjen av min hud,
og mitt kjøtt er tæret bort, da skal jeg skue
Gud. Jeg skal se ham med egne øyne, jeg selv
og ikke en fremmed. Å, jeg fortæres av leng-
sel!» (Job. 19:25-27)

– Dette er sterke ord?
– Enormt sterke.
– Leste du dette i begravelsen?
– Nei, jeg leste fra brevet profeten Jeremia

sendte til folket som Nebukadnesar hadde
ført bort fra Jerusalem til Babylonia.

Ordet «håp»
Nok en gang åpner han den velbrukte Bibe-
len sin og leser: «For jeg vet hvilke tanker jeg
har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke
ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp».
(Jer. 29:11)

– Dette er jo nesten som å høre Jens Stol-
tenberg?

– Den allmenne betydningen av ordet
«håp» ligger ikke så langt fra det som vi kal-
ler håp i kristen mening. Men det er likevel
en viktig forskjell. Under begravelsen sier vi
at «av jord skal du gjenoppstå». Dette betyr
at Gud har et neste skritt når vi har tatt vårt
siste. Samtidig vet vi jo at det er mye mer
godhet i verden enn ondskap. Deri ligger det
allmenne håpet.  Den norske måten å takle
denne nasjonale sorgen på blir nå hyllet over
hele verden. «Vårt svar er mer demokrati,
mer åpenhet og mer humanitet», sa Jens
Stoltenberg i en tale samme kveld som ek-
splosjonen i Regjeringskvartalet og massa-
kren på Utøya. Det er ord med historisk sus
over seg.

Mer åpenhet
– Det er ikke tvil om at Stoltenberg er en le-
der som tolker både sorgen vår og hvordan
vi skal komme oss videre, sier Nesse.

– Den eneste måte å møte dette på er ved å
vise grunnleggende positive verdier
gjennom et åpent samfunn preget av kjær-
lighet, ikke hat. 

Noe av det aller sterkeste var kanskje de
ordene som ble sagt på CNN av Helle Gan-
nestad, en ung AUF-er fra Møre og Romsdal
som hadde overlevd skytedramaet: «Om én
mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye
kjærlighet vi alle kan vise sammen».

– Det er dét det handler om. Det vil alltid
finnes flere som elsker enn som hater, av-
slutter Gunnar Nesse. ●

– Det vil alltid finnes flere som elsker enn som hater  

SER FREMOVER: – Den eneste måte å
møte dette på er ved å vise grunnleggende
positive verdier gjennom et åpent samfunn
preget av kjærlighet, ikke hat, sier Gunnar
Nesse.  
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Forrige valg på menighetsrådene var i
2009. Valgdeltagelsen var da på 13
prosent av de stemmeberettigede, en
tredobling sammenlignet med valget
i 2005. For det samtidige bispedøm-
mevalget var det tilsvarende 10 pro-
sent som avga stemme i 2009.

Kirken er viktig
60 prosent av de som stemte ved Kir-
kevalget 2009 stemte for første gang.
Et bredere utvalg av Den norske kir-
kes medlemmer lot seg dermed enga-
sjere i 2009, både som kandidater og
som velgere. Forskningsrapporten
«Når alle stemmer teller», som ble
overlevert Kirkerådet i fjor, kan for-
telle at 88 prosent av disse velgerne
avga stemme fordi de ser på Den nor-
ske kirke som «en viktig institusjon i
vår kultur», mens 49 prosent oppgir
muligheten for å stemme på lekfolk til
bispedømmeråd og Kirkemøtet som
en viktig grunn. Når det gjelder de
som ikke avga stemme, sier 61 pro-
sent at de lot være fordi de ville over-
late til de mer kirkelig aktive å stem-
me.

Ikke reelle  valgalternativer
Arbeidet med rapporten ble ledet av
forsker Ulla Schmidt (Kifo) og pro-
fessor Sverre D. Mogstad (MF) i sam-
arbeid med forskere fra Institutt for
samfunnsforskning.

Sammen har de analysert og drøftet
hvorvidt Stortingets krav til demo-
kratireformen i Den norske kirke er
oppfylt. Forskerne har her kommet
frem til at tre av fire krav er innfridd
med Kirkevalget 2009. Kritikken ret-
ter seg særlig mot i hvilken grad Kir-
ken har maktet å etablere reelle valg-
alternativer.

– Kirkeforliket forutsetter at Den
norske kirke gjennomfører en demo-
kratireform i og med to kirkevalg i

2009 og 2011. Vi er godt i rute, kon-
kluderer Kirkerådets direktør Jens-
Petter Johnsen til Kirken.no.

Er i rute
Johnsen sier i likhet med forskerne at
demokratireformen i Den norske kir-
ke må forstås som noe annet og mer
enn de fire forutsetningene Stortinget
la til grunn i forliket.

– Evalueringen er her til stor hjelp i
det videre arbeidet med reformen. Li-
kevel må vi holde fast på at det er dis-
se fire kravene politikerne har bundet
seg selv og oss til, og som vi skal måles
på, understreker Johnsen.

Samtlige partier på Stortinget inn-
gikk våren 2008 en avtale om at rela-
sjonen mellom stat og kirke skal en-
dres. Som del av avtalen ble en enige
om å samarbeide med Den norske
kirke om å gjennomføre en demokra-
tireform.

Fire forutsetninger
Denne reformen har fire forutset-
ninger: Det skal etableres reelle valg-
alternativer, kirkelige valg skal holdes
sammen med offentlige valg, bruken
av direkte valg skal økes og det skal
gjennomføres forsøk med med ulike
ordninger. Johnsen mener at forsker-
nes analyse av hvorvidt kirken har
maktet å etablere reelle valgalternati-
ver er lærerik og viktig, samtidig som
han understreker at det er nødvendig
å skille mellom evalueringen av me-
nighetsrådsvalget og valget til bispe-
dømmeråd og Kirkemøte.

Reglene må endres
– Vår konklusjon er at vi må endre
valgreglene for menighetsrådsvalg,
slik at velgerne får økt sin reelle inn-
flytelse. Dette vil bidra til å imøte-
komme kravet om reelle valgmulig-
heter på en bedre måte, mener han.

Når det gjelder valg til bispedøm-
meråd og Kirkemøte har Den norske
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«ALLE STEMMER TELLER»: Forskerne Sverre D. Mog-
stad (til venstre) og Ulla Schmidt overleverte i fjor vår
evalueringsrapporten av demokratireformen i Den nor-
ske kirke til Jens-Petter Johnsen. FOTO: KIRKEN.NO

Flere stemmer, få  
En forskningsrapport Stiftelsen kirkeforskning (Kifo)
og Det teologiske menighetsfakultet (MF) har utført
på oppdrag fra Kirkerådet slår fast at folk er økende
engasjert i kirkevalget. Men kunnskapen om
enkeltkandidatene er fortsatt liten.

JORUNN M. JOHNSEN - GEISTLIG KANDIDAT FRA FANA:
– Jeg er oppvokst i speiderarbeid og i diakonalt arbeid i Blå
kors, dette preger meg og mitt fokus på at kirken skal være
åpen for alle som vil være med, svarer sokneprest Jorunn
M. Johnsen på spørsmål om sine kirkelige røtter. Videre er
hun opptatt av alt felleskapsbyggende arbeid, og mener at
kirken som møteplass på tvers av generasjoner er svært
viktig i vår tid. ARKIVFOTO
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kirke endret valgregler og gjort formelle
grep som imøtekommer kravet om reelle
valgalternativer. Muligheten for supple-
rende nominasjon blir av forskerne vur-
dert som svært vellykket. 29 kandidater
ble tilleggsnominert i 2009. Av disse ble 19
også valgt inn i rådene, på fast plass eller
som vara.

Hvem er kandidatene?
– Samtidig ser vi at vi at vi må imøtekom-
me velgerens behov for god informasjon
om valgalternativene på en bedre måte,
fortsetter Johnsen.

– Vi må se nærmere på måten preferan-

sevalgordningen ble gjennomført på. Vi
må forbedre kandidatpresentasjonen og
sørge for at den er tilgjengelig og forståelig
for velgeren. Vår viktigste informasjons-
oppgave ved Kirkevalget 2009 var å infor-
mere medlemmene om at det var valg, at
de hadde stemmerett og hvor og når de
kunne delta i valget. Oppgaven nå er å få
frem informasjon om hva rådene gjør og
hvem kandidatene er. ●

Mer informasjon om valget:
www.kirkevalget.no (bokmål)
www.kyrkjevalet.no (nynorsk)
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 vet på hvem
IVAR BRAUT - GEISTLIG KANDI-
DAT FRA FANA: – Jeg står i en
klassisk teologisk tradisjon med
bakgrunn i lokalmenighet og lags-
bevegelsen, med luthersk identitet
som er åpen utover. Jeg vil at kir-
ken skal være utpreget folkekirke-
lig og misjonal, svarer sokneprest i
Birkeland, Ivar Braut, når nomina-
sjonskomiteen spør ham om hans
kirkelige røtter. Når det gjelder kir-
kens debattsaker, ønsker han å
«gå sakte og nøkternt fram i stat-
kirke-prosessen, vil motarbeide
alle frikirke-tendenser, og ønsker
at det alltid skal være en særlig til-
knytning mellom folk og kirke.
Derfor bør prestene være statsan-
satte som nå». Ellers går han inn
for kompromiss og samhold i kir-
kens spørsmål om samlivsformer.
«Da vil jeg selv være tydelig på det
kirken med god grunn har stått for:
Ekteskapet mellom mann og
kvinne er gudgitt, og er eneste
samlivsform kirken har velsignel-
sesliturgi for. Men alle døpte og
troende hører med i «underet»
Guds menighet», skriver han. 

ARKIVFOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Din stemme avgjør
Seks av de nominerte leke kandida-
tene til bispedømmerådsvalget er fra
Bergen kommune. Ingen disse er fra
Fana, men to av sokneprestene våre
og en kirkelig tilsatt står likevel på
valg.

Listen over nominerte kandidater til bispe-
dømmerådsvalget i Bjørgvin er nå klar. To-
talt er det nominert 19 leke kandidater
(ingen fra Fana), fem prester (to fra Fana)
og fem kirkelig tilsatte (en fra Fana).

De nominerte fra Fana prosti er Monica
Ugulsvik fra Skjold (assistent i Skjold me-
nighetsbarnehage), sokneprest Ivar Braut
(Birkeland) og sokneprest Jorunn M. John-
sen (Slettebakken). Selve valget gjennom-
føres i to omganger. Første del holdes 12.
september, samme dag som stortingsval-
get og menighetsrådsvalget. Alle kirke-
medlemmer over 15 år kan her avgi stem-
me på leke kandidater til Bispedømmerå-
det. Andre valgrunde blir senere i høst.
Prestene og de kirkelig tilsatte skal da velge
hver sin representant. Monica Ugulsvik fra
Skjold og de to lokale sokneprestene våre er
da blant kandidatene som kan bli valgt.

Bispedømmerådet i Bjørgvin har til sam-
men ti medlemmer, inkludert biskopen
(ikke valgbar). Størst spenning knytter det
seg uansett til valget av de syv lekfolkplas-
sene. Lekfolket har majoritet i de norske
bispedømmerådene, med totalt 77 av de
115 rådsmedlemmene som utgjør Kirke-
møtet. Og her er det du som avgjør utfallet.
Husk bare å rangere kandidatene på stem-
meseddelen. Dersom stemmeseddelen
ikke skal forkastes, må du rangere minst
en kandidat. Mer informasjon om frem-
gangsmåten og de enkelte leke kandida-
tene finner du på innstikket som er satt inn

12. september 
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Gi kirken gode råd!
Valgpresentasjon fra valgrådet i Bjørgvin bispedømme

 DEN NORSKE KIRKE
Bjørgvin bispedømmeråd

Hvem vil du skal sitte i bispedømmerådet 
og på Kirkemøtet, kirkens «storting»?
Alle kirkemedlemmer som er 15 år eller eldre kan være med på å bestemme dette direkte. 
Ved å stemme under bispedømmerådsvalget, er du med på å bestemme hvilken retning 
Den norske kirke skal gå i.

På de neste sidene får du en kort presentasjon av kandidatene til bispedømmerådsvalget. 
Mer informasjon om kandidatene og svarene deres på aktuelle kirkelige spørsmål finner du på: 
www.kirken.no/bjorgvin
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Nils Dagestad
68 år. Bonde/pensj. rektor. Voss,
Hardanger og Voss prosti.

Bakgrunn: 
Men. råd, kommunestyre, fylkes-
ting. Leder for flere utvalg, store
prosjektarbeider og forhand-
linger med sentrale styresmakter. 

Satsingsområder: 
• Fornyet og vitalisert forkynnelse
• Rekruttering, engasjere frivillige
• Skape glede og entusiasme
• Tenke «hele mennesket»

Berit Nøst Dale 
59 år. Høyskolelektor. 
Meland, Nordhordland 
prosti.

Bakgrunn: 
Menighetsråd, Normisjon
(landsstyret og regionsstyre). 
Leder gudstjenestelag.

Satsingsområder: 
• Trosopplæring for voksne
• Frivillig arbeid i kirken
• Barnas plass i gudstjenesten

Eivind E. Elseth 
27 år. Student. 
Fridalen, Bergen domprosti.

Bakgrunn: 
KFUK-KFUM (leder vinterfestival,
kretsstyre), men. råd, ungdoms-
rådet i Bjørgvin (leder og nestle-
der), repr. skap Kirkens SOS
Bjørgvin, vik. kateket i Olsvik.

Satsingsområder: 
• Trosopplæring, barn og 

unge
• Utvikle diakonale tiltak

Sigbjørn Grønås 
72 år. Professor emeritus. 
Os, Midhordland prosti.

Bakgrunn: 
Leder menighetsråd, tekstleser,
medlem av gruppa for miljø, for-
bruk og rettferd i Bjørgvin, Natur-
vernforbundet, Besteforeldreak-
sjonen for ansvarlig klimapolitikk. 

Satsingsområder: 
• Dåpsopplæring, konfirmanter
• Kreativt gudstjenesteliv
• Vår jord, forbruk, rettferdighet
• Offentlig debatt

Terje Roald Halsnes 
51 år. Hjelpepleier/bonde. 
Fjaler, Sunnfjord prosti.

Bakgrunn: 
Leder men.råd, leder fellesråd,
styre for menighetshus, vara
kommunestyre, leder grendelag. 

Satsingsområder: 
• Trosopplæring
• Ny gudstjenesteordning
• Inkluderende kirke
• Ungdomsarbeid
• Diakoni

Cathrine Waaler 
Halstensen 
33 år. Enhetsleder. Bergen
domkirke, Bergen domprosti.

Bakgrunn: 
Medlem bispedømmerådet, pro-
stileder og daglig leder ulike men.
i Bergen, Kirkens bymisjon, sty-
remedl. Norges huseierforbund.

Satsingsområder: 
• Diakoni, inkludering, omsorg
• Ungdomskulturkirken St. Jakob
• Barn og unge 
• Unge voksne i kirken

Bjarte Hetlebakke 
21 år. Student. 
Salhus, Arna og Åsane prosti.

Bakgrunn: 
Leder KRIK-lag, konfirmant-
lærer, styremedlem Hordvik 
indremisjon, fritidsforkynner
Nordhordland Indremisjon.

Satsingsområder: 
• Ungdomsarbeid
• Smågrupper
• Forholdet kirke/bedehus
• Liturgi 

Ingmar Ljones 
68 år. Pensjonist. 
Arna, Arna og Åsane prosti.

Bakgrunn: 
Medlem Bjørgvin bispedømme-
råd. Leder menighetsråd og
Bergen kirkelige fellesråd. Ord-
fører, stortingsrepresentant, m.m. 

Satsingsområder: 
• Barne- og ungdomsarbeid
• Gudstjenestefellesskap
• Diakoni
• Samarbeid andre lag/org.
• Frivillige medarbeidere

De leke kandidatene i alfabetisk

Terje S. Edvardsen 
66 år. Adm.dir. 
Fridalen, Bergen domprosti.

Hildur Heie 
57 år. Pleie- og omsorgsleder. 
Tysnes, Sunnhordland prosti.

Bakgrunn: 
Leder for etabl. av Kirkens bymisjon
Bergen, styreleder bymisjonen, men.
råd, Åpen kirke, Haraldsplass diako-
nale sykehus/høgskole, Garnes U-
senter, Diakoniledermøtet m.m.

Satsingsområder: 
• Trosopplæring • Kirkeoppslutning
• Stat-kirke reform • Diakoni
• Ungdomsarbeid

Bakgrunn: 
Leder menighetsråd, politiske
verv. Representantskap Bergen 
diakonissehjem.

Satsingsområder: 
• Gudstjenester
• Diakoni
• Trosopplæring
• Misjon
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Egil Morland 
61 år. Førstelektor. Fjell, 
Vesthordland prosti.

Bakgrunn: 
Bjørgvin bispedømmeråd, 
rektor NLA, Ulike prestestil-
linger, leder presteforeningen,
leder bedehus, kommunestyre,
varaordfører m.m.

Satsingsområder: 
• Dåpsopplæring/foreldre-

ansvar
• Gudstjenesten, innføring av 

ny liturgi
• Avvikling av statskirken 

Kari Synnøve 
Muri 
46 år. Fysioterapeut og 
folkehelsekoordinator. 
Olden, Nordfjord prosti.

Bakgrunn: 
Menighetsråd, fellesråd, Nor-
misjon, Leder veiledningstje-
neste i Oase. Innvik Fjordhotell
Misjonsheimen, Norsk Fysiote-
rapeutforbund, Indre Nordfjord
Turlag (DNT) m.m. 

Satsingsområder: 
• Levende gudstjenester
• Bønnearbeid
• Trosopplæring for alle
• Medarbeiderskap
• Diakoni lokalt og globalt

Inger Helene 
T. Nordeide 
50 år. Utviklingsleder.
Førde, Sunnfjord prosti.

Bakgrunn: 
Bj. bispedømmeråd, Senter for
Livsmestring, leder kirketun, søn-
dagsskolelærer, menighetsblad.

Satsingsområder: 
• Åpen og tydelig kirke
• Diakoni
• Trosopplæringsreformen
• Arbeidsvilkår for prester
• Stat-kirke spørsmålet

Arnt Erik Nordheim 
29 år. Rådgiver. 
Stedje, Indre Sogn prosti.

Bakgrunn: 
Jurist. Nestleder ungdomsrå-
det i Bjørgvin, Indremisjonen.

Satsingsområder: 
• Bibeltro lære
• Konfirmantarbeid
• Diakonale tjenester
• Trosopplæring
• Samhandling

Ruth Ingrid 
Skoglund 
46 år. Førsteamanuensis.
Fjell, Vesthordland prosti.

Bakgrunn: 
Styringsgruppe trosopplæ-
ringen i Fjell, søndagsskole. 
Forskingsprosjekt tilknyttet 
Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO).

Satsingsområder: 
• Trosopplæring
• Familiearbeid

Aud Marie Stundal 
60 år. Studieleder. 
Kaupanger, Indre Sogn prosti

Bakgrunn: 
Leder men. råd, fellesråd, kirke-
blad, frivilligsentral, bedehus,
skole- og ungdomskorps m.m. 

Satsingsområder: 
• Barne- og ungdomsarbeid
• Ta i bruk den nye liturgien
• Samarbeid mellom kirken og

andre kristne organisasjoner

Vemund Atle 
Øiestad 
63 år. Tannlege. 
Nordsida, Nordfjord prosti

Bakgrunn: 
Leder menighetsråd, felles-
råd og prostiråd, diverse 
prosjektarbeid tannhelse. 

Satsingsområder: 
• Trosopplæringsreformen
• Gudstjenestereformen
• Én arbeidsgiverlinje i kirken
• Grønn menighet
• Vedlikehold kirkebygg

Julie-Ane 
Ødegaard 
28 år. Stipendiat. 
Løvstakksiden, Bergen 
domprosti.

Bakgrunn: 
Kretssekretær Bjørgvin 
KFUK-KFUM, medlem av
kretsstyret, menighetskonsu-
lent, frivillighetskoordinator,
studiekonsulent, ungdoms-
arbeider, kordirigent m.m. 

Satsingsområder: 
• En folkekirke å være glad i
• Forbruk og rettferdighet
• Lokalsamfunn og menighet
• Kultur
• Medarbeiderskap

e i alfabetisk rekkefølge

Marta Onstein 
52 år. Lærer. 
Etne, Sunnhordland prosti.

Bakgrunn: 
Leder menighetsråd, 
prostiråd, speiderleder i 31 år,
Leder Forteljarfestival i Etne. 

Satsingsområder: 
• Barne- og ungdomsarbeid
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Hva er bispedømme- 
rådsvalget?
11. - 12. september er det kirkevalg, i tillegg til kom-
mune- og fylkestingsvalg. Denne dagen skal tre av de
leke medlemmene til Bjørgvin bispedømmeråd velges.
De blir også utsendinger fra Bjørgvin til Kirkemøtet.
Kirkemøtet vil ha en viktig rolle i å bestemme hvordan
Den norske kirke skal organiseres etter hvert som
båndene til staten løsnes. 

Ytterligere fire medlemmer til bispedømmerådet blir i
november valgt av de nye menighetsrådene. I tillegg
skal prester og andre ansatte i kirken velge to medlem-
mer. Biskopen er fast medlem av bispedømmerådet.

Slik stemmer du ved valget
• Som kirkemedlem kan du stemme på den eller de 

personene du helst vil ha inn ved å sette tall foran 
navnet (se eksempel på stemmeseddel til høyre).

• Stemmeseddelen er alfabetisk. Kandidatene har 
derfor like store sjanser til å bli valgt, uavhengig av 
hvor de står på listen. 

• Stemmesedler uten tall blir forkastet. Du må merke 
minst én kandidat med ett tal, men kan markere
rekkefølgen for så mange du vil, opp til 19. Disse skal 
da merkes fra 1 til 19, der kandidaten som er 
merket nummer 1 er den du helst vil ha inn.

Kirkevalget oppsummert
• Eksempler på korrekt utfylt stemmeseddel blir lagt 

ut i valglokalet.
• Valgdagene er 11. og 12. september, de fleste 

steder kun 12. september. 
• Forhåndsstemming er mulig fra 10. august.
• Kandidatene blir valgt for fire år.
• Alle medlemmer av Den norske kirke har stemme-

rett fra det året de fyller 15.
• I august vil alle stemmeberettigede få et valgkort i 

posten med informasjon om hvor og når de kan 
stemme.

• Storsatsingen på årets kirkevalg er et resultat av 
kirkeforliket i Stortinget i 2008.

Valgpresentasjon fra valgrådet 
i Bjørgvin bispedømme
Adresse: Bjørgvin bispedømme, postboks 1960, 5817 Bergen
Telefon: 55 30 64 70
Telefaks: 55 30 64 85
Internett: www.kirken.no/bjorgvin

Rangering Kandidatar

Minst éin av kandidatane skal rangerast. Du kan rangere så mange 

kandidatar som du ønskjer. Røystesetlar med manglande  

rangering vert forkasta. Marker rangeringa av kandidatar med  

tal i ruta til venstre for namnet på kandidaten.

BRETTAST HER MED TEKSTEN INN

Tala skal skrivast slik: 
 Einsifra tal skal skrivast slik:  Tosifra tal skal skrivast slik: 

Det skal veljast 3 representantar til bispedømerådet og  

Kyrkjemøtet. Kandidatlista er uprioritert og sett opp  

i alfabetisk rekkjefølgje.

Val av leke medlemmer til 

BJØRGVIN BISPEDØMERÅD / KYRKJEMØTET

11.–12. september 2011 (direkte val)

Dagestad, Nils, gardbrukar/pensjonist, Voss sokn, 68 år

Dale, Berit Nøst, høgskulelektor, Meland sokn, 59 år

Edvardsen, Terje Steen, adm. dir., Fridalen sokn, 66 år

Elseth, Eivind, student, Fridalen sokn, 27 år

Grønås, Sigbjørn, professor em., Os sokn, 72 år

Halsnes, Terje Roald, hjelpepleiar/bonde, Fjaler sokn, 51 år

Halstensen, Cathrine, einingsleiar, Bergen domkirke sokn, 33 år

Heie, Hildur, pleie- og omsorgsleiar, Tysnes sokn, 57 år

Hetlebakke, Bjarte, student, Salhus sokn, 21 år

Ljones, Ingmar, pensjonist, Arna sokn, 68 år

Morland, Egil, førstelektor høgskule, Fjell sokn, 61 år

Muri, Kari Synnøve, fysioterapeut og folkehelsekoordinator, Olden sokn, 46 år

Nordeide, Inger Helene Thingvold, utviklingsleiar, Førde sokn, 50 år

Nordheim, Arnt Erik, rådgjevar, Stedje sokn, 29 år

Onstein, Marta, lærar, Etne sokn, 52 år

Skoglund, Ruth Ingrid, førsteamanuensis høgskule, Fjell sokn, 46 år

Stundal, Aud Marie, studieleiar høgskule, Kaupanger sokn, 60 år

Ødegaard, Julie-Ane, stipendiat, Løvstakksiden sokn, 28 år

Øiestad, Vemund Atle, tannlækjar, Nordsida sokn, 63 år

 DEN NORSKE KIRKE
Bjørgvin bispedømmeråd

Bli bedre kjent med de leke 
kandidatene til bispedømmerådet
Hvem er kandidatene? Hva står de for og hva mener
de om ulike spørsmål? Les mer i brosjyren du får på
kirkekontoret eller på www.kirken.no/bjorgvin. Der
finner du bl.a. et utvidet oversyn over kandidatenes
bakgrunn og svarene på følgende spørsmål:

• Oppslutningen om gudstjenestene går tilbake. Hva kan og 
bør kirken gjøre for å snu denne trenden?

• Hvordan ser du for deg at ressurser knyttet til trosopp-
læringen kan styrke ungdomsarbeidet med utgangspunkt i 
konfirmantarbeidet?

• Distriktsprestene tjenestegjør i flere menigheter i prostiet. 
Hvordan vil du sikre at menigheten kan forholde seg til én. 
lokalt tilknyttet prest?

• Bør Bjørgvin bispedømme si ja til å ansette homofilt 
samlevende prester? Mener du Den norske kirke bør 
vedta en liturgi for vigsel av par av samme kjønn?

• Hva er den viktigste utfordringen for kirken akkurat nå?

Brosjyren med den utfyllende presentasjonen sendes 
kirkekontorene før forhåndsstemmingen starter 
10. august. Noen av kandidatene vil også være å finne på 
Facebook, se lenke på www.kirken.no/bjorgvin
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AV LISE MCKINNON

I registeret til en eldre salmebok har Blix fått
en biografi på 2 linjer: «f. i Gildeskål på Hålo-
galand 1836, d.1902, professor i hebraisk i
Oslo, salmediktar». Til gjengjeld fyller num-
rene på salmer han har skrevet eller oversatt
mer enn en halv side i registeret. Det er et
langt sprang mellom et fiskebruk på en øy i
Nordland og et professorat i Oslo, et mye
lengre sprang på attenhundretallet da Norge
skulle prøve å «finne seg selv» som nasjon. 

Faren omkom
Elias Blix Christoffersen ble født i Gildeskål i
Nordland 24. februar 1836. Blix-navnet tok
han i bruk som etternavn «efter mine Foræl-
dres Ønske» som han senere forklarte. Faren
var fisker og bonde som så mange andre i
landsdelen. Da Elias var tre år omkom faren
i en ulykke. Lillebroren Ole Pareli var da
bare ni måneder gammel. I 1842 giftet mo-
ren seg med sin fetter og de fikk tre barn
sammen. I tillegg til sine etter hvert økende
plikter med dyrepass, gårdsarbeid og lokalt
fiske, har nok Elias som den eldste i barne-
flokken også måttet fungere som «barneha-
gestyrer» hjemme. 

Til «Samaritanen»
Elias ble tidlig en lesehest. Moren var nok
hans første lærer og den som sikkert ga ham
en grundigere innføring i lesekunsten enn
det barn fikk på omgangsskolen noen få
uker i året. Boken ble med over alt, til stefa-
rens ergrelse når Elias forsømte arbeidet han
var satt til å gjøre. Historien sier at en gang

da han skulle bære en stamp med rogn opp
fra båten og mistet hele børen, utbrøt en ka-
merat: «Når du ikkje klarer å bere ein stamp
rogn, kan du like gjerne reise på Samarita-
nen». Og til «samaritanen», det vil si lærer-
seminariet i Tromsø, var det Elias dro etter at
han var ferdig med folkeskolen og hadde
stått konfirmant.

Likhetstanken
Mens han var i Tromsø døde moren etter
lengre tids sykdom. Familien hadde ingen
mulighet til å hjelpe Elias. Økonomisk støtte
fikk han derfor via stipendier og pengehjelp
fra velhavende personer som kjente til gut-
tens gode evner. Det er ikke meningen å gå
inn på de religiøse og politiske sakene som
var oppe til debatt på Blix sin tid, men jeg vil
trekke frem to emner som hadde betydning
for ham på det personlige plan. I Grunnlo-
ven av 1814 står det at ingen personlige, eller
blandede, arvelige forrettigheter må «til-
staaes Nogen for Eftertiden», og i 1821 ble
alle adelige titler og privilegier opphevet.
Det var likevel noen som følte seg hevet over
slike likhetstanker. 

Dette gjaldt særlig representanter for em-
betsstanden. De så med ublide øyne på en
type innvandrere eller «invaderere» på deres
enemerker. Slik skriver historieprofessor L.
L. Daae om sin studietid på 1850-tallet: «Til
al Lykke var Bondestudenteriet dengang end-
nu kun i sin Begyndelse, men allerede for
lengst var det jo givet, at Studerende af ringe
Dannelse og ringe Herkomst fortrinnsvis søg-
te til Theologien». I juni 1866, 30 år gammel,
reiste Blix som nybakt cand. theol. hjem til

Gildeskål. Siden sist han hadde besøkt
hjemstedet var det kommet en ny sokne-
prest, en onkel av L.L. Daae som nok var av
samme mening som nevøen. Det kom da til
en konfrontasjon mellom ham og Elias Blix. 

Fikk ikke preke
Det ble fortalt at Blix hadde spurt sokne-
presten om å få preke i Gildeskål kirke, men
at Daae nektet ham det. Blix har ikke selv
omtalt episoden skriftlig, heller ikke Daae,
men det fins et sitat fra et brev skrevet av en
tjenestejente på hjemmegården: «Da Chan-
didaten, som Tiden her paae Vaag har vært
Glad og Utadvendt, kom Hiæm fra Præste-
gaarden efter Konfirmations-Hælgen var
Han knust af Sorg. Han drog aldrig mere til-
bake til Kirkestedet. Sognepræsten hadde
nemmeligen givet ham Beskied om at det icke
sømmet sig et Almuens Barn at bestige Kir-

10 august 2011                      

Elias Blix 175 år:

«Lat folket
som brøder 
saman bu»
I år kan vi feire at det er 175 år siden Elias Blix ble født. 
Ikke et av de store jubileene altså, men et påskudd til å
trekke frem noen flere sider ved denne mannen som vi
oftest møter via salmeboken.

FAMILIEN: Fra sommerhuset ved Slependen
på sølvbryllupsdagen 19. juli 1896. F.v.: Einar,
Hans, Marie, Emma, Elias, Ivar, Ragnvald,
Borghild og Helge. FOTO: DET NORSKE SAMLAGET
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Fakta: Elias Blix
• Født 24. februar 1836 på 

Sandhornøya i Gildeskål. 
• Blant de aller fremste for frem-

veksten av det nynorske språket, 
og ingen andre har som han 
bidratt til nynorskens suksess 
som kirkespråk.

• Blix var med på å stifte Det 
Norske Samlaget i 1868, og satt i 
det første styret. I 1869-1891 fikk 
han her utgitt flere samlinger 
med salmene sine.

• Kjente verk: «No livnar det i 
lundar», «Med Jesus vil eg fara», 
«No koma Guds englar» og 
«Kling no klokka», «Å, eg veit 
meg eit land» og «Gud signe 
vårt dyre fedreland».

• Professor i hebraisk ved  univer-
sitetet i Oslo, bibeloversetter, 
leder for Det norske Videnskaps-

akademi og kirkestatsråd i Sver-
drups regjering ved innføringen 
av parlamentarismen i 1884.

• Sammen med Emma (f. Hansen) 
fikk han ni barn. Syv levde opp. 
Mest kjent er karikaturtegneren 
Ragnvald Blix.

• Døde i Kristiania 17. januar 1902.
• Mer info: www.elisasblix.no 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

INNFØRINGSKURS 

SOS-CHAT 
Kirkens SOS i Bjørgvin 

starter innføringskurs 

for nye medarbeidere 26
. september. 

For ett år siden starte
t vi en ny krisetjenest

e, 

SOS-chat, og trenger de
rfor frivillige medarbe

idere 

både til SOS-chat og ti
l telefontjenesten. 

Som medarbeider skal du
 ikke finne løsninger e

ller 

gi råd, men være et med
menneske for den som 

trenger noen å dele sin
 smerte med.

Kontakt Kirkens SOS i B
jørgvin for mer informa

sjon. 

E-post:bjorgvin@kirkens
-sos.no - tlf: 55 32 58
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kens Predikestoel. Gud Give Chandidaten videre Kraft til
at bære saadan Uforstand. Bedre var nog icke at vente fra
Daae».

Folkets språk
Det var ikke bare «almuens barn» som var uønsket på
datidens prekestoler. Heller ikke dens språk ble sett på
som passende til å uttrykke noe som var hellig eller opp-
høyd. Blix ble tidlig målmann. I en takketale han holdt
på en stor fest arrangert til hans ære sa han: «Det var i 50-
aari eg vart maalmann, etter at eg hadde fenge fat i Aa-
sens grammatikk og derav klaart sét, at dette maal var det
same som mitt eige morsmaal, berre sét i vitskapeleg ljos
og samanheng». Det var etter at han begynte å skrive på
«maalet» at han kom på glid med salmediktingen. Hans
første samling, «Nokre salmar, gamle og nye», kom ut i
1869. Som den lærde og språkmektige mann han var,
ble det naturlig at han også tok del i oversettelsen av
Bibelen til nynorsk. Noen fullstendig oversettelse av den
kom likevel ikke før på 1920-tallet.

Kirkestatsråd
Blix ble ikke prest, kanskje passet han best til å være vi-
tenskapsmann. Han studerte mange språk og ble pro-
fessor i hebraisk. Venstre-mannen Blix var også kirke-
statsråd i perioden 1884-1888, og hadde mange oppga-
ver og verv i årenes løp. Et gammelt ord sier at «om hun-
dre år er allting glemt». Noen hendelser er likevel for
viktige til at vi skal glemme dem. Også i dag bør vi tørre
å bruke ordet «uforstand» når det trenges, slik som tje-
nestejenten på Våg i Gildeskål gjorde. Blix selv må ha
tenkt likedan mange ganger, ikke minst i forbindelse
med motstanden mot «maalet» som kirkespråk. ●

Kilder: Anders Aschim: Elias Blix: Ein betre vår ein gong
(Samlaget, 2008) og Egil Elseth: Elias Blix - 
Verk og virke (Verbum, 1989)

SALMEDIKTEREN SLAPPER AV: Elias Blix med ettermiddagsavisen og pipen,
slik sønnen Ragnvald Blix så (og tegnet) ham. ILL: DET NORSKE SAMLAGET
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Bok & Media Vestbok

Tlf 55 13 15 00
www.dbeg.no

Begravelsesbyråkjeden Jølstad

AVD. BERGEN
Teatergt. 20
5010 Bergen
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for pårørende som ønsker å gjøre noe selv

AVD. BERGEN VEST
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Tlf: 55 21 44 50
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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

Begravelsesbyrået for ���� og ����	�
���
������� � �� �� �� ��

nt: Man-tirs-ons-fre 8 - 16 • Tors 8 - 20 • Lør 11 - 15
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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 ste-
de blir telefonen satt over til sen-
tralen, der det er mulig å legge
igjen en beskjed. 

Besøksadresse: 
Hardangerveien 5 B, Nesttun

Menighetshuset - Øvsttunveien 29
Best. av lokaler .......... 55 36 22 81
.......... birkeland.menighet@bkf.no

Spørsmål om gravstell?
Telefon ...................... 55 59 32 00
e-post................ kirkegard@bkf.no

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

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

Kapellan:
Kjersti G. Norheim .... 55 36 22 92
e-post: kjersti.norheim@bkf.no

Menighetspedagog Sædalen
Sigrid T. Fahlvik..........55 36 22 91
e-post: .................... sfah@bkf.no

Seniorprest:
Rune Joar Kysnes........ 55 36 22 83
e-post ............ rune.kysnes@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 Ø. Søfteland ... 55 36 22 88
e-post .... carina.softeland@bkf.no

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

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

Kirketjener: ................ 55362289

Menighetsrådsleder
Åse Madsen ................ 55 10 47 77

Frivillighetskoordinator/ungd.arb.
Hilde Karin Wolter ...... 55 36 22 90

Ungdomsarbeider 
Ingrid Aurlien .............. 473 91 976

Søndagsskole Randi Vangen
Tlf. ............ 55 12 14 49/909 77 065
e-post: ............ randi.hv@online.no

KRIK- Nesttun
Kjetil Madland ............ 909 75 354

KORgøyt fra 4-6 år. 
Hver man. kl.17.30-18 i kirken. 

KORkult fra 1. kl og oppover
Hver mandag kl.18.10-18.50
Spørsmål og påmelding til 
birkeland.menighet@bkf.no

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

Bobla Tensing 
Hilde Wolter ................ 55 36 22 90

Birkeland I. KFUK-speidere:
Lise Strøm Nilssen...... 97 63 63 32

1.Øvsttun speidergruppe NSF:
Bjørn Erik Liland ........ 907 10 880

Birkeland Y’s Men’s Club 
Sigmund Aarvik ........ 55 91 13 57

Nesttun mannsforening 
for Det Norske Misjonsselskap
Stein Wivestad ............55 13 46 44

Gave til menigheten?
Kontonummer......1644.32.89430

Vil du motta nyheter fra Birkeland? 
Meld deg på menighetens 
e-postliste: 
mailman.uib.no/listinfo/birkeland

Hvem-hva-hvor i Birkeland menighet 
Tlf.: 55 36 22 80 - E-post: birkeland.menighet@bkf.no - Faks: 55 36 22 99 - Boks 152, Nesttun, 5852 Bergen - www.kirken.bergen.no/birkeland

Birkeland menighet
har flere tilbud til
ungdommer:

Nattkafé på menighetshuset
annenhver fredag fra 1930-
2300. Åpen kafé med salg av
pizza, brus og diverse godsaker.
Playstation, bordtennis og di-
verse brettspill. Bowlingturer
og annen moro! Oppstart etter
ferien blir
fredag 26.
august. Følg
oss på face-
book; Natt-
kafé for
ungdom! 

KRIK-
Nesttun,
vårt eget
lokallag
som mø-
tes hver
fredag fra
1900-
2100 på Ulsmåg skole. Fra
høsten 2011 på Midtun skole
fra 1800-2000. Alle er velkom-
men! Alle får være med, og

ingen treninger er helt
like. Leker, ballspill, sta-
fetter, turer. Ledet av
ungdommer som vet
hva som er gøy! Du kan
finne mer info på
www.nesttun.krik.no

KRIK-Sædalen
trener på Nattland
skole hver onsdag
fra 1700-1800.
Sjekk ut hjemmesi-
den på www.seda-
lenmenighet.no

Bobla ten sing, ungdomskor
der det også er konfirmanter
som øver på menighetshuset
hver torsdag fra 1900-2100.
Har eget band, og driver med
dans og drama i tillegg til syng-
ing. Leirer og opptredener,
samt en stor konsert hver vår
står alltid på programmet.
Sjekk facebook-gruppa «Bo-
bla ten sing».

Lyst til å bli speider?
Birkeland har to ulike speider-
grupper; Birkeland 1. KFUK
(Lise Strøm-Nilssen 97636332)
og 1. Øvsttun speidergruppe
(Bjørn Erik Liland 90710880)

Mer info om ungdomsarbeidet:
Kontakt frivillighetskoordinator
Hilde Wolter på 411 41 346, el-
ler hilde.wolter@bkf.no

Ved J.Teigland og A. Løvenholdt, Jonsvollsgt. 1

Ferdig som konfirmant?

Det er ikke slutt på tilbudene!
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Dagen startet med besøk i Sædalen for å se
på oppbyggingen av en ny menighet i et ny-
byggerstrøk. Samtidig var det viktig å få fram
det fine samarbeidet med idrett, velforening,
skole og andre. Statsråden var tydelig begeis-
tret for det gode samarbeidsklimaet, og Sæ-
dalen hadde alle grunn til å være stolt over
gode tilbakemeldinger. 

På bildet statsråd Rigmor Aaserud og ord-
førerkandidat Marte Mjøs Persen (Ap). De gode
smilene er det Sædalen barnegospel som kal-
ler fram! Nede t.h.: Sædalen-prest Leidulf Øy
ønsker statsråd og gjester vel møtt i amfiet på
Sædalen skole, der det bl.a. holdes gudstjenes-
ter i Sædalen menighet. FOTO: YNGVILD SØREBØ

14 august 2011                      

Hvorfor 
eie når 

du kan dele? 
Idéen bak bildeling er at en gruppe
går sammen om å eie eller leie biler.
Utnyttelsgraden stiger, utgiftene
synker og alle disponerer moderne,
sikre biler med og god drivstofføko-
nomi. I tillegg frigjøres areal satt av til
langtidsparkering. En bevisst bruker
sparer både tid og penger på å samle
flere ærend til samme tur. Kostna-
dene ved bilhold er knyttet til bruken
av bilen, og det gjør det lett å
sammenligne med annen transport.

Bildeleringen har femten års erfaring
med bildeling, og organiserer bilhol-
det for rundt 670 husstander og be-
drifter i Bergen. Bildeling finnes i
mange land, og interessen rundt bil-
deling deles av mange.

Det er nå plassert biler på Nesttun. 
Er dette noe for deg? www.dele.no

Statsråden på be

-Da vil vi gjerne få ønske deg
hjertelig velkommen til
konfirmasjonstid i Birke-
land! Vi gleder oss til å bli
bedre kjent med deg og dele
opplevelser og gode stunder. 

I Birkeland holder vi på å
bygge opp en systematisk
«Trosopplæring» som etter
hvert skal bli et tilbud barn og
unge får hvert år fra 0-18. Hos
oss kaller vi trosopplæringen
«0-18 SAMMEN OM SKAT-
TEN».

Du skal få høre mye om denne
«Skatten» i løpet av året, og du skal
også få bli kjent med en helt spesiell
perlekrans… 

Tilbudet til 14-åringer (konfirmasjonsti-
den) i Birkeland har også tittelen «Skatten og
perlene». -Håper du har lyst til å finne mer ut om
hva som ligger bak denne tittelen, og ser frem til en tid
med nye bekjentskap, undring og spørsmål rundt tro og tvil,
gudstjenester og mange fine, nye opplevelser! 

Gratulerer med valget om å la deg konfirmere i  kirken, og lykke til !  
Hilsen alle konfirmant-lærerne i Birkeland v/ Ingunn Myklebust (Kateket I) 

Det var festdag på Sædalen
skole sist i mai. Hordaland
arbeiderparti hadde besøk av
statsråd Rigmor Aaserud. 

NY SOM KONFIRMANT ?
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Undringsstunder 
En invitasjon til å stoppe opp i
hverdagen, til å ta seg tid til å være
åpen for refleksjoner og tanker om
vår tro. Undringsstunden er lagt til
peisestuen i Menighetshuset, og
er på tirsdager kl. 13 -14 
En av menighetens prester innle-
der til tema hver gang .

Datoer for første del av høsten:
6. og 20.september; 4. og 18.okto-
ber og 1.november. 

Nye brudestoler
For en tid tilbake ble det annonsert
at brudestolene i Birkeland kirke
skal fornyes. De trenger nytt trekk
og full overhaling etter at noen tu-
sen brudepar – og noen til – har
brukt stolene gjennom et par ge-
nerasjoner. Slikt koster, men det
skal bli bra. Vi inviterte lag og en-
keltpersoner til å gi gaver til bru-
destolene. Et par gode bidrag kom
straks, men så har det vært stille
lenge.  Nå utfordrer vi igjen lag og
enkeltpersoner: Gi en gave til et
konkret prosjekt i din egen kirke –
et prosjekt som varer. Og blir det
penger til overs, så går vi løs på
forloverstolene også.

Kom innom kontoret eller send gave
på menighetens konto, nummer
1644.32.89430, merk: Brudestoler. 

Nabokafé
Nabokafeen er
åpen hver tirs-
dag kl 12-14 i
Birkeland me-
nighetshus. Her
kan du få kjøpt sup-
pe, rundstykker og vafler til en bil-
lig penge. Kafeen og undringstun-
den er i samarbeid og på samme
dag, og det er mulig å få med seg
begge deler hvis det er ønsket. 

15                    august 2011

besøk iSædalen

Tros-
opplæring

for voksne
- Folk pleier å bli ganske

inspirert når de ser og
hører hva som skjer i 

andre land.

Det er Dag Kjær Smemo som sier dette.
30.august var han på besøk til bibeltimen –
trosopplæring for voksne – i Birkeland me-
nighetshus. De siste årene har Smemo brukt
mye av sin tid som internasjonal fotojourna-
list for De Forente Bibelselskaper. 

Dette året er han dessuten prosjektleder
for lanseringen av Bibelselskapets nye over-
settelser, bokmål og nynorsk, som skal lanse-
res 19.oktober i år. Utover høsten har vi flere
slike samlingskvelder for voksne. 

Vi oppfordrer samtalegrupper om å legge
noen av sine samlinger hit. Og ellers er dette
viktige samlingspunkt for alle som vil bore
dypere i hva kristen tro betyr i dag.

Program for bibeltimene i 
Birkeland høsten 2011

Tirsdager kl.19.30 i Birkeland menighets-
hus, Øvsttunveien 29.:

• 27. september: Hvordan ble egentlig 
Bibelen til? Utgangspunkt i Lukas 1, 1-4
Ved seniorprest Rune Joar Kysnes.

• 25.oktober: Tema: Kong Salomo. 
Hvem var han egentlig? Ved Knut Sørum,
aktiv i Skjold menighet og «bibelkjenner».

• 29.november: Medarbeiderskap til glede. 
2.Korinterbrev 1,24. Ved biskop Ole D. 
Hagesæther. 

Gjest på bibeltime:
Dag Kjær Smemo.

Foredragsholder: 
Ole D.  Hagesæther
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Offentlig informasjon fra
Birkeland menighet
Postboks 152
Nesttun, 5852 Bergen B
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VELKOMMEN 
til SKOLESTART

gudstjeneste 
for 6 ÅRINGER

Søndag 4. september kl.11  (oppmøte 10.45) markerer vi overgangen fra
barnehage til skole med en gudstjeneste der seksåringene får sin egen
barnebibel. Bibelen deles ut ganske tidlig, deretter følger vi søndags-
skolen over i «Det gule huset» (Sesam), og har opplegg for barna der,
med bibelfortellinger, sang og lek. Etterpå blir det også saft og kaker.

Ta med skolesekken – så går vi med den på i inngangsprosesjonen!
Kontaktperson: carina.ostensen.softeland@bkf.no

Alle seksåringer er HJERTELIG VELKOMMEN!

Emma Nordgaard
Riina Helene Karikoski
Mia Sæther
Marcus Wang Vognstølen
Erle Grytten Øen
Johanne Ygre Kosmo
Marius Helgesen Lyngvær
Marius Hansen Synnevaag
Joakim Smelvær
Mathias Milde Samdal
Agnes Cecilia Sandvik
Gard Solberg Saunes
Ingrid Nybø Johannessen
Pernille Nybø Johannessen
Olava Lunde Midttun
Andrea Storebø Koh
Amund Duaso Larsen
Emilie Fagerås
Sophia Sætre Heggen
Johan Lepsøe Bagelien
Theodor Emil Stokke Justesen
Kristoffer Underdal Vik
Liam-Nathaniel S.Holmelid
Mats Wiig Vatne
Gabriel Meltevik
Mathias Sandnes
Nikolas Kolbeinsen Knudsen
Maya Vikøren
Elise Aardal Fjeldberg
Ellie Barikmo Stuhr
Helene Bøe Pytte
Ulrik Martinus Holmefjord
Leonard Korsen Brekke
Ulrik Teigen Røed
Fabian Bauer-Furnes
Madeleine Lønne Dyngeland
Karoline Strand Jensen
Johan Brynjulfsen Overaa
William Henriksen Røstbø
Dina Brown-Sørheim
Mie Skromme
Linus Nygård
Madelen Glesnes Frogner
Rebecka Glesnes Frogner
Sebastian Frogner Olsen
Elena Natalie Frogner Olsen
Filip Langenes Petersen
Oliver Reed Husebø
Tilde Valde-Reed
Edvard Leonardo Kan Selvik
Levi Jansrud Hammer
Elida Klepsvik

21.05. Sandra Sigvathsen og 
Svein Ove Balle

21.05. Britt Trude Buene og 
Stig Anders Lunde

28.05. Therese G. Gjerde og 
Torstein Sande

04.06. Aina Mellingen og 
Thomas Karstad

04.06. Susanne Hjelmeland og 
Anders Mjelde

04.06. Hilde Thorstensen og 
Trond Arild Klever

18.06. Henriette Thomsen og 
Truls Rokne Hanestad

18.06. Therese Benedicte Rye 
og Mads E. Mikkelsen

18.06. Svanhild Oppistov og
Magnar Nilsen

18.06. Maya Kongsbakk og 
Jørn Stien

02.07. Anette Naustvåg og 
Ørjan Andre Øksnes

02.07. Celine Landaas Sunde 
og Thomas Teige

16.07. Hilde Støle og Hans 
Christian B. Pettersen

16.07. Monica Kvammen og
Stig Are Knoph

30.07. Ina Helene Forland og 
Karl Strømsnæs

13.08. Birgitte Bakke og 
Tor-Helge Skarstein

Joachim Faannessen
Randi De Lange
Kjellaug Olsen
Odd Karlot Moldestad
Joachim Lund Madsen
Helge Horne
Ada Fagerholt
Henninge Viktoria Hatlebrekke
Tor Erik Løkken Cools
Otto Gjøstein
Håkon Andersen
Ingvill Tollefsen
Arne Aga
Henning Wilhelm Troye
Ingeborg Josefine Myrdal Matre
Torborg Losnedahl
Magne Berge
Jens Fredrik Rane
Christian Gjerding
Egil Kyrkjebø
Ingebjørg Marie Kyrkjebø
Else Marie Hægland
Solveig Bratland
Anne Kathrine Bruland
Ingeborg Solberg
Bjarne Tangenes
Elsa Johanne Nilsen

Edith Aalerud
Iris Sæbø
Sigrunn Judith Haugland
Ellinor Midtun
Wenche Petra Walle
Sakarias Sandvik
Oddlaug Nystad

Søndag 4.september
11.00: Gudstj. m/nattverd. 6-
åringer er invitert, se nederst
denne siden. Kap. Kjersti G. Nor-
heim og sokneprest Ivar Braut.
Takkoffer til menighetsarbeidet. 

Kl.11: Gudstjeneste med skole-
startmarkering. Sædalen skole.

Søndag 11.september
11.00: Gudstj. m(dåp og nattverd.
Søndagsskole. Seniorprest Rune
Joar Kysnes. Offer: Kirkens Sosi-
altjeneste/ Kalfarkollektivet.

Søndag 18.september
11.00: Gudstj. for små og store.
Dåp og konfirmantpresentasjon.
Kap. Kjersti G Norheim  Offer:
Norges KFUK/M

Kl.11 Gudstj. på Sædalen skole.

Onsdag 21.september kl.19: 
Pres. av Ny gudstjenesteliturgi.
En kveld om ny liturgi v. kantor
Harald J. Holtet og sokneprest
Ivar Braut. Åpent for alle.

Søndag 25.september
11.00: Gudstj. m/nattverd. Søn-
dagsskole. Konfirmantpresenta-
sjon. Kjersti G. Norheim. Takkof-
fer til menighetsarbeidet.
13.00: Dåpsgudstjeneste

Søndag 2.oktober
11.00: Gudstj. på diakoniens dag.
Nattverd. Konfirmantpres. Søn-
dagsskole. Ivar Braut.  Nytt me-
nighetsråd blir presentert. Kir-
kekaffe på menighetshuset.

KL.11: Gudstj. på Sædalen skole.

Søndag 9.oktober
11.00: Gudstjeneste med dåp og
nattverd. Rune Joar Kysnes.

Søndag 16.oktober
11.00: Gudstjeneste med dåp og

nattverd. Utvidet forbønnsliturgi.
Ivar Braut. Takkoffer til misjons-
prosjektet i Mali. 
13.00: Dåpsgudstjeneste

Kl.11.00: Sædalen. Gudstjeneste
på Sædalen skole. 

Søndag 23.oktober
11.00: Gudstjeneste for små og
store. Kjersti G. Norheim. Høst-
takkefest og Barnas kirkebok til
4-åringer født andre halvår 2007.  

Søndagsskolen
Møt opp i kirken til kl.11, så går
søndagsskolen samlet til Det
gule huset rett over veien for kir-
ken. Det er søndagsskole de
fleste søndagene når det ikke er
«gudstjeneste for små og store»
eller skoleferier.
I høst er det søndagsskole 
4., 11. og 25.september; 
2. og 30.oktober; 
6., 13. og 20.november. 

Høsten i Sædalen
Skolestartgudstjeneste den 
4. september blir starten på
høstsemesteret i Sædalen me-
nighet. Gudstjenesten foregår på
Sædalen skole, og etter kirken
avholdes den tradisjonelle Sæ-
dalendagen. Her får ulike aktø-
rer og fritidstilbud i nærområdet
presentert seg, og det blir kafè,
kassabilløp og andre aktiviteter
for små og store. På www.seda-
lenmenighet.no  finnes oppda-
tert informasjon om hva som
skjer i menigheten utover høs-
ten. Siste nytt er en nystartet
speidergruppe for 1. og 2. klas-
singer som har sitt første møte
torsdag 1. september.

Menighetsweekend
Lør-søn 15.-16.oktober til Wal-
lemtunet på Kvamskogen. Mer
infor. på menighetskontoret.
Åpent for alle.

Te-festen og basar
Vi melder allerede nå: Te-festen
og basar lørdag 5. november
kl.15-18.
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