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Unge til topps
ULF - Birkeland ungdomslederforum reiste på tur 
med 33 gamle og nye ledere - og kom hjem sånn passe 
bekymret og fulle av optimisme. Side 2

birkeland 4-16_birkeland.qxp  07.09.16  15:29  Side 1



2 • 4/16 

Helg i Birkeland
Utgis av 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 sendes 
birkeland.menighet@bergen.kirken.no

Lokalredaksjon: 
Eli Heggdal og Hilde Wolter.
birkeland.menighet@kirken.no

Annonser: 
Frode Høyte - hoeyte@gmail.com 

Sentralredaksjon: 
Redaktør Magne Fonn Hafskor 
922 94 877 - eyecu@online.no 

Kun henvendelser ang. «fellesstoff»
side 5-12. All annen kontakt: 
Se lokalredaksjon

Grafisk produksjon: 
Dragefjellet Media AS 
55 23 25 47 - post@dragefjellet.no 

Trykk:
Bodoni, Straume

Deadline neste 
nummer: 
Kontakt lokal-
redaksjonen

Utgivelsesdag 
neste nummer: 
Tirsdag 
15. november

MILJØMERKET

241    Trykksak    6
99

Etter en lang sommer
kunne ungdomslederne i
Birkeland endelig dra på
kick-off tur til Wallem-
tunet. 

TEKST OG FOTO: Andreas Weltzien 

Vi møttes på Bystasjonen, og reiste i
samlet tropp med buss til Kvamskogen. 

Målet med denne kick-offen var å
samles før høstsemesteret startet for å
bli enda bedre kjent, leke, gå på tur,
spise mat, høre fra Guds ord, og plan-
legge høsten både i felleskap og i de

ulike gruppene. Fjorårets konfirmanter,
som har vært med på lederkurs etter
konfirmasjonen, var også invitert med
på turen. Her fikk de en mulighet til å
velge hvor de ønsker å ha praksis i høst.
De har mulighet til å velge mellom
Bobla Tensing, Nattkafé, KRIK, Leir i
Birkeland, Leir i Sædalen, Tweensklubb
og Speider. 

I tilegg til tur, lek og felleskap har vi
fått både bibelundervisning og under-
visning i hvordan det er å være leder. Vi
har blitt utfordret gjennom ulike øv-
elser, og tatt opp viktige tema som
grensesetting og hvordan kommunisere
godt med de man er leder for.

MOBO ble den nye huskeregelen for
arbeidet vårt. Det handler om: 

1. Å sette mål 
2. Være optimistisk 
3. Være passe bekymret
4. Vise omsorg 

Disse punktene ønsker ungdoms-
lederne i Birkeland å ha som hoved-
fokus i oppgavene vi utfører som ledere
i menigheten.

Det er en fantastisk fin gjeng med nye
og gamle ledere. Vi gleder oss til å
komme i gang med høstens arbeid. 

Ungdomsleder-kick-off 

til Wallemtunet

Alle ungdomslederne samlet i solsteiken.
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TEKST: Marit Serine Robbestad
Skeie, menighetsrådleder 

Vi skal satse på ungdomsar-
beid og skape gode møte-
plasser i menigheten. Derfor
gleder vi oss også til at til-
bygget ved kirken en gang
skal stå klart. 

En skulle kanskje tro at
menighetsrådsmøter er
formelle og kjedelige, men
det er ikke tilfelle Birkeland. I
møtene er det både latter og
alvor, men også gode sam-
taler om hva vi kan få til.
Tenk å oppdage at det å sitte i
menighetsråd kan være in-
teressant! At det åpner seg en
helt ny verden og muligheter
til å forme noe. Kan Birke-
land bli en Grønn menighet
som tar kallet om å ta vare på
skaperverket og nestekjærlig-
heten på alvor? Hvordan kan
vi få voksne med og uten
barn til å kjenne seg hjemme
her i menigheten? 

Nye rom, nye muligheter. 
En annen drøm er at til-
bygget til kirken en dag skal
gi rom for alle aktiviteter.
Birkeland, som i mange år
har hatt ansvar for eget men-
ighetshus kan se fram til å
flytte inn i et anlegg som skal
driftes av Bergen kirkelige
fellesråd. Menigheten skal
likevel ha ansvar for ung-
domslokaler, og har etablert
en komité som skal samle
inn 2,6 millioner kroner.
Skal vi få det til trenger vi
mange gode hjelpere, givere,
engasjerte og dugnadsvillige.
Livet i en menighet er et fell-

eskap som løfter sammen. Vi
er glade og takknemlige for
alle frivillige i alle aldre som
bidrar til gode miljø. Mange
gir av sin tid og mange gir
penger til våre prosjekter.
Givermidler sørger for at vi
har en sosial omsorgstjeneste
og møteplasser og ledertren-
ing for ungdom, men vi
trenger å øke givertjenesten
for å nå nye mål. 

Trygge ungdomsmiljø
Rådet ble raskt enig om at
ungdomsarbeid er et viktig
satsningsområde. Det inne-
bærer blant annet at vi
samler inn lønnsmidler til
ungdomsarbeider Amund
Nyhammer Hosøy. Han
jobber 40 prosent og deler
tiden mellom Birkeland og
Sædalen. Vi gleder oss over et
levende miljø og ungdoms-
lederforum (ULF), Bobla
tensing, KRIK og speidere. 

Birkeland ønsker å skape
trygge rammer for ungdoms-
tiden. Derfor leverer ledere i
barne- og ungdomsarbeidet
politiattest. Like viktig er det
å drive forebygging i leder-
treningen. Vi vil legge vekt på
å styrke en kultur der respekt
for medmennesker er en
grunnleggende verdi som
favner om alle. Birkeland har
arbeidet med beredskap for
leir og har etablert et bered-
skapsteam som trer inn om
noe skjer der frivillige er in-
volvert. Vi er stolte over at
menigheten har etablert et 
så godt system med sam-
arbeid mellom ansatte og fri-
villige. 

lokalstoff 

Birkeland m
enighet: 

side 2, 3, 4, 21,22, 23 og 24

KONSERT 
Sammen for et varmere Nesttun! 

BBIRKELAND KIRKE 
TIRSDAG 27.SEPTEMBER KL.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• BARNESKOLENE APELTHUN OG 
STEINERSKOLEN PÅ SKJOLD • UNGDOM FRA 

PROSJEKTET «KOM NÆRMERE» • BIRKELAND 
KANTORI • BAND FRA MO-SENTERET   

•PROSJEKTKORET «KOR È DU», BESTÅENDE AV 
SANGGLADE MENNESKER M.FL 

KOMMER DU? 
KONTAKT: TORILL@SESAMIST.COM • INGFRID@SESAMIST.COM   

ELLER BARE KOM! 
 

-DET VAKRESTE ORDET JEG VET ER «BERØRING». 
BERØRING KAN OPPLEVES PÅ TO ULIKE MÅTER:                                                 

HUD MOT HUD. OG MED ORD HENTET FRA HJERTET. 
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Nytt fra 
menighetsrådet

For tredje året på rad er Amund Hosøy ungdomsarbeider i
Birkeland. Nå fast ansatt av menighetsrådet. 

Det nye menighetsrådet har jobbet
sammen et helt halvår og har allerede
skapt visjoner for Birkeland. 

Takk for gaver til felleskapet i Birkeland:
• Til menighetsarbeidet generelt og diakonstilling: kr. 143 010
• Til BU-arbeidet og ungdomslederstilling: kr. 45 200
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Denne gudstjenesten varer en liten
time, og vil preges av salmer, dikt, les-
ninger fra Bibelen, lystenning og mus-
ikk. Vi åpner for en stillfarende samling
som kan være med å samle tanker og
følelser denne dagen, og som gjerne
kan gi oss en følelse av ikke å stå alene.

Etter minnegudstjenesten innbyr vi til
kirkekaffe på Sesam (Det gule huset)
rett over veien for kirka. Der blir det

mulig å få seg litt kaffe, te og vafler.
Noen har gjerne lyst til bare å være
sammen rundt et bord, men det er også
mulighet for å snakke med noen av
kirkens ansatte dersom det er ønskelig.
I tillegg informerer vi litt om hvilke til-
bud vi har til etterlatte (sorggrupper,
sjelesorgsamtaler).

Vennlig hilsen Birkeland menighet 
v/kirkens prester og diakon 

Vi møtes på gudstjenesten kl. 11, og
etter at vi har sunget søndagsskole-
sangen går sammen over til det gule
Seasmhuset. Vi synger, ber og snakker
om ulike fortellinger i bibelen. Det er
også tid til aktiviteter og lek. Så går vi
samlet tilbake til kirken når nattverden
begynner. 

I desember avslutter vi med adventsfro-
kost, der vi øver inn et enkelt julespill.
Hold gjerne av 11. desember allerede!

Vi gleder oss til å se deg. Ta kontakt
hvis du lurer på noe: 55 36 22 80 -
birkeland.menighet@kirken.no 
Se også www.birkelandmenighet.no 

Barn som er døpt i Den
norske kirke vil få invita-
sjon til trosopplæring fra
de er 0 - 18 år. 

Bjørgvin bispedømme har godkjent
Birkelands plan «0-18 Sammen om
skatten». En gang i året vil disse ulike
tiltakene bli arrangert i Birkeland men-
ighet. Her er en liten oversikt over
tros-opplæringstilbudene vi har i høst: 

● Sammen om en nyfødt skatt, 0-1 år 
Dåpsmøte og dåpssamtale før dåp

● Sangskatten, 0-1 år. Babysang 
annenhver onsdag kl.10.30 – 12.00

● Fellesskapsskatten, 3 åringer. 
Familiegudstjeneste 23. oktober.
Se mer infomasjon under.

● Skatten i lys og mørke, 11 åringer
Lys våken. 26. – 27. november

● Skatten i krybben, 5-åringer
Adventsfrokost 11. desember.

● Sangskatten II, 2-åringer. CD og
krybbevandring 20. desember.

Vil du ha en CD?
Til alle 3 åringer: Velkommen på 
familegudstjeneste 23. oktober kl.
11.00. Denne søndagen flytter vi søn-
dagsskolen inn i kirkerommet!
Vi skal synge, leke, be og høre om
Gud. 3 – åringene vil få en CD med
sanger til bruk hjemme, og som de vil
kunne kjenne igjen på søndagskolen
ellers. VELKOMMEN! 

Minnegudstjeneste 
6. november:

Allehelgensdag
6. november kl. 17.00 blir det minnegudstjeneste i
Birkeland kirke kl. 17. 

Trosopplæring 
i Birkeland

Søndagsskole i Sesamhuset 
Hver søndag er alle barn velkomne til søndagsskole i Sesamhuset.
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Finn 5 feil Jesus lærte folket om Gud. Så dro han og disiplene over sjøen. 
Underveis ble det storm!
De to bildene er nesten like. Finner du de fem små feilene på bildet til høyre?

Tegninger: Trevor Keen

Navnet på ni dyr er gjemt inni rutenettet. 

Dyrenavnene står bortover og nedover. 

Finner du alle ni?

Jesus stiller stormen!

Han svarte
: «Du skal elske Herren din Gud av hele 

ditt hjerte og av hele din sjel og av all
 din kraft o

g av 

all din forstand, og din neste som deg selv.»

Krabber i a
ksjon, 

side 2

Pianisten Martin
.

Tårnagentene 

side 8

Supersetning
Lukas 10,27

12 
2015

4.-11. oktober

Jakob lurer Esau
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»»Supersetning
Superset

Lukas 10,27

Lukas 

4.-11. oktoberber

Jeg vil glede og fryde meg i deg. 

Jeg vil lovsynge ditt navn, du Høyeste.

Frida er sulten

              
 side 2

WWJD

       side 8

Supersetning
Salme 9,3

1 
2016

10.-17. januar

Jesus blir båret fram 

i templet

helehele 

2012001g i deg. 
du Høyeste.

111
201620201016

båbåbå
mpmpmp Legg din vei i Herrens hånd! Stol på ham, så griper han inn.

Mennesker på kroken?
               side 2

Sukai 
sier fra!

side 8

Supersetning
Salme 37,5

2 
2016

24.-31. januar

Peters 
 fiskefangst

            side 2

Og kongen skal svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: 
Det dere gjorde mot én av disse mine minste 
søsk har d gjort mot ’

Tilbake til Slottsøya 
side 2

Martin Dragedreper 
side 8

Supersetning
Matteus 25,40

13 
2015

18.-25. oktober

Jakob møter Esau 
igjen

Og kongeg konge
Det dere gjorde mot énet dere gjorde mot é di i i tav disse mine minste 
søsk har d gjortsøsk mot ’

p
Mattoktober

Jesus sier : «Jeg er veien, sannheten og livet. 
Ingen kommer til Far uten ved meg.»

Maximillian til unnsetning! 
side 2

Martin Dragedreper 
side 8

Supersetning
Johannes 14,6
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Jesus sier : «Jeg er veien, sannheten og livesannheten og livett
Ingen kommer til Far uten ved meg.»

Superupersetningersetning
Johannes 14,6nes 14 6r

Jeg vil glede og fryde meg i deg. Jeg vil lovsynge ditt navn, du Høyeste.

Skummel 
nykommer!
side 2

Modig tro
side 8

Supersetning
Salme 9,3

4 
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21.–28. februar

Mannen som var 
født blind

ide 2
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Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, 

og mine kjenner meg.
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7.–14. februar

Sauen og sølvmynten   som ble borte

Gruppeabonnement kun 239,- per barn

(privatabonnement 
 hjem i posten)
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== kkuunn 333999999,,- 
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Bibeltegneserier 
og gøyale aktiviteter!

Perfekt som 
faddergave!

å

Finn ni dyr!
J ill

Fargelegg!
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«Hvordan kan du huske, sier du
kanskje, «du som er revet ned

og død forlengst? Da må jeg smile
littegrann. Men ikke ta det fornærmelig
opp! For du har selvfølgelig helt rett i at
jeg ikke står der lenger. Men jeg må
likevel si at jeg lever i beste velgående!
Jeg kommer tilbake med nærmere for-
klaring; først har jeg bare lyst å fortelle
deg litt om livet mitt på Kirkebirkeland,
det var jo tross alt der jeg sto i mange
hundre år.

Et gammelt hus
Jeg er ikke så god på årstall og sånt,
men jeg tror jeg ble bygget for aller
første gang en eller annen gang mellom
år 1150 og 1300. Så du skjønner, jeg er
gammel! Vet du forresten at på den
tiden var Bergen (eller Bjørgvin, som de
sa) hovedstad i Norge? Jeg ble bygget
den gangen Norge var et katolsk land,
men det tenkte vi ikke så mye på - vi
visste ikke da at det gikk an å være
kristen på flere måter. 

Men Olav den hellige kjente alle til da
jeg så dagens lys, han kongen som hjalp
til at hele Norge etterhvert fikk høre om

Jesus, vet du (eller Kvitekrist, som
noen vikinger kalte Jesus). Etter Olav
den hellige kom det flere kristne
konger, og selv om landet vårt ble eid
litt av både Danmark og Sverige i peri-
oder, var heldigvis alle kongene opptatt
av at vi skulle ha kirker og være kristne. 

Kongen falt
Går du inn i en gammel kirke og ser en
trefigur med krone på hodet og en øks i
hånden, er det mest sannsynlig en
skulptur av Olav den hellige. Hvorfor
han holder en øks? Jo, det er nok for at
folk skal skjønne det er ham, øksen ble
kjennemerket hans; han døde nemlig i
kamp og «falt for sverdet», som det
heter (eller øksen), under slaget på
Stiklestad 29. juli 1030.

Men det var ikke det utrolige. Det
utrolige var at etter hans død begynte
nesten hele Norge å tro på Gud! Det
gikk mange sagn om at kong Olav var
hellig, og det ble bygget en kjempekirke
over der vi tror han ligger gravlagt:
Nidarosdomen i Trondheim. Dette er
Norges eneste «katedral», som betyr
stor kirke.

Selv kunne jeg ikke akkurat kalle meg
en katedral. Det hadde sikkert vært
plass til 15-20 sånne som meg inni
Nidarosdomen. Men jeg var glad og
fornøyd likevel. For selv i lille meg
kunne presten si akkurat de samme
ordene og gjøre de samme tingene som
prestene i Nidaros gjorde! 

Prestene, ja. De var jeg spesielt gode
venner med. De tenkte mange kloke
tanker og sendte mange fine bønner
opp til Gud inne fra kirkerommet og
alteret mitt. De behandlet meg så fint,
og klappet og strøk på utskjæringer og
trearbeid når de hadde sitt arbeid i
kirken. Jeg så også at de ofte kunne
trøste dem som kom til kirken for å få
hjelp i tunge stunder.

Mange soknebarn
Husker spesielt presten Erling. Eller
Sira Erling, som han ble kalt (på
gammelt norsk sa de «sira» istedenfor
prest. Sira betyr prest, overhode, eller
en som liksom er litt over de andre - i
slekt med det engelske Sir. Sira Erling
var jammen en hardtarbeidende prest!
Han måtte ha kontroll på alle sokne-

Gamlekirken 

forteller
Jeg husker godt den første våren jeg sto så ny 

og fin blant nyutsprungen bjørk oppe på 

Birkeland! Senere fikk stedet mitt navnet 

Kirkebirkeland, nettopp på 

grunn av at jeg sto der!

TEKST: Ingunn Myklebust, 

kateket i Birkeland menighet

NY KIRKE I 1878: Slik så
nye Birkeland kirke ut på

begynnelsen av 1900-
tallet, 20-30 år etter at

den ble bygget. 
Foto: C. Christensen 

Thomhav/Riksantikvaren
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barna sine helt fra Fyllingsdalen og År-
stad i nord til Søfteland i sør, og fra
Grimstad i vest til Arna i øst (sokne-
barn er alle mennesker som bor innen-
for et sånt kirkeområde, eller sokn, som
det heter). 

Sira Erling var flink til mye, og han er
den første Birkelands-presten det er
skrevet noe om. Vi kan lese i gamle,
historiske skrifter at han blant annet
måtte tale bøndenes sak da det ble en
krangel om hvem som hadde rett til
laksen i Oselven; Samdals-bøndene
(som bodde ved elven og hørte til
Birkeland) eller munkene på Lyse
kloster, som hadde bygget en sperring
midt i elven for å fange den verdifulle
fisken. Dette skjedde i 1329, husker jeg. 

Sira Erling var en pliktoppfyllende
prest. Skulle han på reise, måtte han
først døpe alle udøpte barn og gi «den
siste olje» til alle syke (presten strøk litt
olje på pannen eller hodet deres mens
han ba) i tilfelle noen av dem døde før
han kom hjem igjen. Jeg vet ikke helt
hvorfor de ikke slappet mer av og stolte
på at Gud er der med oss når vi ber
uansett, enten vi har rukket å bli døpt
eller få den siste olje, men de følte seg
nok mye tryggere når disse tingene var
ordnet. 

En vond tid
Sånn var det den gangen. Og selv om de
laget mange regler som de var livredde
for å bryte, var det mye god og fin guds-
tro blant folk. Hvis ikke alle disse fine
og gode kristne menneskene hadde levd
og fortalt om troen sin videre til sine
barn og disse videre til sine, så ville det
kanskje ikke ha vært kristne igjen her.

Men Sira Erling levde sannelig i en
vanskelig tid. Bare 20 år etter lakse-
krangelen, var Svartedauden over oss.
Huff, for en forferdelig pest! Det var
sannelig ingen spøk å være prest og gå
på sykebesøk den gangen. Folk skjønte
nok også litt for sent hvor utrolig smitt-
som denne sykdommen eller pesten
var, og at det var kjempeviktig å be-
skytte seg mot den - særlig ved å vaske

hendene og holde noe foran munnen. 
Etterhvert lå mange gårder øde, og de

som overlevde hadde et forferdelig slit
med å skaffe mat og klær og det som
var nødvendig. Jeg husker at spesielt
mange søkte til kirken da. De ba så in-
derlige bønner at jeg kunne kjenne
smerten deres langt inn i tømmerstokk-
ene mine.

«Den lille istiden»
Etter pesten fulgte vanskelige år. Ikke
nok med at folk ble syke, de frøs også
forferdelig på den tiden, husker jeg.
Vintrene var i mange år så kalde at det
gjerne omtales som «den lille istid».
Etterhvert ble det altfor få folk rundt
meg, og det var heller ikke lett å skaffe
prester, mange strøk med under de
harde tidene. Nei, disse vanskelige år-
ene ligger liksom i et mørke for meg -
jeg har sikkert fortrengt dem, som de
voksne sier - prøvd å glemme dem.

Men jeg ble ihvertfall bedre kjent
med min gode nabo Fana-kirken etter
denne tiden. Siden det var få menn-
esker og prester, ble våre to sokn slått
sammen, og jeg syntes bare det var
greit at storebror Fana tok de viktigste
avgjørelsene og bestemte litt over meg.
Fana var alltid opptatt av at jeg hadde
det bra, og vi delte også på prestene.

I denne tiden, sånn fra midten av
1500-tallet, kom reformasjonen. Da ble
prestene mye flinkere til å holde prek-
ener på et språk folk kunne forstå, og vi
sluttet å tilbe helgener og jomfru Maria. 

Ny tømmerkirke
Jeg syntes det var flott at prestene la
mer vekt på at det er Jesus som er vikt-
igst, og at når vi tror på ham, så be-
høver vi ikke gjøre en masse vanskelige
eller flotte ting for at Gud skal godta
oss. Vi får være Guds barn «av nåde»
(som egentlig betyr: helt gratis, uten å
fortjene det). Åpner vi hjertet vårt for
Jesus, kan ingenting skille oss fra Gud
og hans kjærlighet. Er ikke det fint? 

I 1660 var jeg blitt så gammel og slitt i
bjelkene og trevirket mitt at de bygget

meg opp igjen som en tømmerkirke. Og
vet du hva de spesielt måtte forandre
på når de bygget denne gangen? På
grunn av prestens lange prekener, fikk
de bygget mange nye kirkebenker, sånn
at folk kunne få sitte godt mens de
hørte! Det var nemlig ikke uvanlig at
folk stod i kirken før. Bare presten satt -
på sin «prekestol». Nesten akkurat
motsatt av i dag, der folk for det meste
sitter og presten for det meste står. 

Tømmeret de bygget meg av, var
hugget fra trær jeg kjente, og som sto
der oppe på Kirkebirkeland. Hoved-
huset mitt, det de kaller kirkeskipet, var
litt over 11 meter langt, og jeg var vel
åtte meter bred. I hver ende hadde jeg
et påbygg; et i vest der folk kom inn, og
et i øst der alteret og alterringen sto.
Tilsammen hadde jeg en lengde på om-
trent 25 meter. 

Klasseskille i benkeradene
Utvendig smurte de meg inn med tjære
så jeg ikke skulle bli ødelagt av vær og
vind. Innvendig ble jeg malt fin og rød
på benkene og nederst på veggene, og
lyseblå øverst mot taket - kanskje for at
det skulle se ut som himmelen en sol-
skinnsdag? Flinke snekkere laget ut-
skjæringer på benkene og på preke-
stolen, og jeg hadde et fint bilde, eller
alterskap, helt foran i den fremste delen
av kirken, i det påbygget som vi kaller
koret. Alterskapet sto fremme på
alteret. Det kunne åpnes og lukkes. Når
det sto åpent, kunne alle se et trekors
med Jesus på. Under stod to av venn-
ene hans. Jeg var veldig stolt av dette
skapet, og heldigvis har noen tatt vare
på det selv om det er veldig slitt og ikke
kan brukes lenger, det står nå på Hist-
orisk museum i Bergen. 

De forskjellige gårdene hadde hver
sin kirkebenk. Her satt alle gårdsfolk-
ene, unntatt tjenerne. De måtte finne
seg en plass nederst i kirken, eller oppe
på galleriet - «lemmen», som det også
ble kalt. Var ikke det en merkelig for-
skjellsbehandling? Men sånn var det
den gangen - de rikeste og gjeveste satt

KIRKENE
V  RE

Dette er første
del i en ny

serie, der vi, 
en etter en,
presenterer

prostiets
mange flotte

kirker. Først ut
er den vakre

Birkeland kirke,
som like gjerne
tar kirkebladet
fra munnen og

forteller selv.

KIRKEHISTORIE
FOR BARN:
Teksten vi her
presenterer er
skrevet av kateket
i Birkeland,
Ingunn Mykle-
bust, og tidligere
trykket i et hefte
hun laget til ni-
åringenes tros-
opplæringstiltak,
«Kirkeskatten». 
Foto: Privat
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fremst, og så satt de bakover alt etter
hvor viktige, rike og betydningsfulle de
var i samfunnet.

De gamle kirkeveiene
Men jeg husker nå at mange av de unge
syntes det var helt greit å sitte oppe på
galleriet, selv om det var trangt. Der
kunne de se litt hemmelighetsfullt på
hverandre uten at noen merket det, og
ikke så sjelden hendte det at to ble
forelsket. Jeg syntes det var spesielt
kjekt å være kirke hvis de etter en tid
kom tilbake til meg for å gifte seg!

Men du verden så langt mange måtte
gå for å komme opp til meg. Fra fjell-
gårdene i øst kom en kirkevei, og fra
Dyngeland-Langedalen en annen. En
tredje kirkevei fulgte den gamle vandr-
ings- og skyssveien over Birkelund,
Sandalen og Ulsmåg, mens kirkeveien
for fyllingsdølene gikk fra Skjolda-
bukten over Slåtthaug og Lilletveit frem
til kirken. Mellom meg og storebror
Fana gikk det også en kirkevei over
Smørås-fjellet. 

Fyllingsdølene hadde den lengste og
mest strevsomme kirkeveien. De gikk
på kirkesti over Bønes og ned til Kyr-
kjetangen ved Nordåsvannet (ja, du
skjønner nok at det er jeg som er skyld i
det navnet også), deretter rodde de i
båter over vannet helt inn til Skjolda-
bukten eller Skjoldhammaren, som det
neset der heter. Så var det å gå videre
forbi Skjold, opp til Slåtthaug og helt
øverst opp til meg. 

Dåp og konfirmasjon
Mens de gikk på kirkevei, fikk de god
tid til å tenke på Gud og forberede seg
til å møte ham i gudstjenesten. Mange
sang også salmer mens de ruslet
oppover. Noen ba stille inni seg om at
Gud måtte tilgi dem det de hadde gjort
galt. For alle ville være så klar de kunne
for å motta «den hellige nattverd»,
kjeksen og den lille slurken vin som
skal minne oss på at Jesus døde for oss
og har betalt for all vår skyld. 

Jeg er så takknemlig for alle mine

soknebarn som glad og trett satte seg
ned i kirkebenkene. Føttene verket på
små og store, men jeg merket så godt at
de virkelig var glad i meg. Og sine fin-
este klær hadde de på. 

Mine beste stunder hadde jeg når det
kom små babyer for å bli døpt. De var
inntullet i mange lag med tepper på
vinterstid, da kunne jeg ofte bare se ba-
byens nesetipp før de kom frem og fikk
vann på hodet sitt. Noen av dem var
bare få dager gamle. Siden fulgte jeg
dem med kjærlig blikk til de ble prest-
ens «lesebarn» og skulle lære seg Fad-
ervår, Trosbekjennelsen og Luthers lille
katekisme for å bli konfirmert. Da heiet
jeg spesielt på dem som måtte stå ned-
erst på kirkegulvet, der måtte nemlig de
stå som ikke hadde klart å lære seg alt
eller var fattige.

Guds kirke på jord
Mine tristeste stunder var de gangene
det sto en kiste på kirkegulvet. Jeg gråt

med dem som sørget, og prøvde alt jeg
kunne å varme og trøste dem med mine
levende lys og alterskapet med Jesus-
korset. Presten hadde ingen lett opp-
gave sånne dager. Men jeg så, mer enn
en gang, at det hjalp å få høre gode ord
fra Bibelen, og synge sanger om håp og
himmel. 

Jeg kunne fortalt deg så mye mer om
alt jeg så og opplevde oppe på Kirke-
birkeland! Men nå lurer du kanskje på
om jeg snart skal forklare hvorfor jeg
ikke er lei og trist fordi jeg ikke står der
lenger? Jo, nå skal du høre: Kirken er
ikke bare tømmer- eller steinvegger
som er satt sammen til et fint bygg. Nei,
kirken er først og fremst menneskene
som fyller den - de som tror på Gud!

Alle som tror på Jesus og Gud blir
ofte kalt for «Guds kirke på jord», og
denne kirken kan heldigvis leve uten å
være avhengig av et hus. Kirken feirer
faktisk bursdag også - hver vår når det
er pinse feirer vi at Jesus sine venner

GAMMEL KIRKEKLOKKE: Kirken har tre
klokker fra henholdsvis 1637, 1665 og
1937. Her undersøkes de av «Tårnag-
enter 2012». 

FISKERETTIGHETER: Presten i Birkeland talte bøndenes sak overfor Lyse kloster i en
konflikt om fiskerettigheter. Nå står bare ruinene tilbake av klosteret. Det er spennende
å tenke på hvordan det kan ha sett ut her for flere hundre år siden. Foto: Creative Commons

KIRKEN PÅ KIRKEBIRKELAND: I 1660 ble kirken gjenoppbygget som en tømmerkirke. 
Illustrasjon: Aud Sørheim Myklebust
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(disiplene) fikk mange til å tro på Gud
en gang for snart 2000 år siden. 

Ny kirke, gammelt navn
Egentlig er det feil å si at disiplene
klarte dette alene, det var Gud selv som
hjalp dem ved sin hellige Ånd. Plutselig
var det mange tusen som lovpriste Gud
og ble til «Guds kirke på jord». Denne
kirken har vokst og vokst, og nå er det
nesten ingen steder i verden de ikke har
hørt om Jesus som åpnet veien til Gud,

og som fortsatt lever og elsker sin kirke
på jord. Han er så glad i kirken sin at
han til og med kaller oss for sin «brud»,
er ikke det flott? 

I tillegg til at jeg lever videre fordi folk
på Kirkebirkeland og rundt omkring i
Birkeland sokn tror på Gud, så vet du
kanskje at jeg også fikk meg et helt nytt
og ordentlig kirkehus å bo i fra 1878?
Du har vel sett den hvite, flotte mur-
kirken som står nede på Nesttun? Hvis
ikke, så må du bare komme og besøke
meg! Der kan du også finne de gamle

kirkeskattene som har fulgt med helt
fra tømmerkirken til slutt ble revet
fordi jeg var blitt altfor gammel og
skrøpelig i veggene mine.

Nå står jeg staut, hvit og rak, selv om
jeg er nesten dobbelt så gammel som
det er vanlig for mennesker å bli. Og jeg
bare vet at soknebarna var glad i gamle-
kirken sin, for da den nye ble bygget
nede på Nesttun, ville de ikke kalle meg
verken Nesttun eller Midtun kirke, slik
mange syntes var naturlig; nei, Birke-
land kirke skulle jeg fortsatt hete! ●

Menighetsbladene 
i Fana prosti søker

Annonseselger
Bladet du nå leser er et resultat
av samarbeidet mellom syv men-
igheter i Fana prosti; Birkeland,
Bønes, Fana, Skjold, Slette-
bakken, Storetveit og Søreide.

Bladet er todelt. Åtte sider er rent 
lokalstoff for hver enkelt menighet,
de resterende sidene utgjør 
«fellesdelen» og er like for alle.
Bladene kommer ut fem ganger i
året og totalopplaget for hvert
nummer er ca 35 000 eksemplarer.

Det er store utgifter forbundet
med å gi ut menighetsbladene,
og annonseinntekter er viktig for å
sikre drift av bladene.

Vi søker derfor en dyktig 
annonseselger som vil  arbeide
med salg av annonser til felles-
delen på provisjonsbasis.

Kontakt Tove Elin Nygaard, 
to-eli-n@online.no
hvis dette er noe for deg!

KIRKENS ALTERTAVLE: Anders Askevold står bak oljemaleriet bak alteret, som fremstiller Jesus svevende. Bildet ble malt i 1879, og
er en kopi av et tilsvarende i Kaupanger stavkirke, malt i 1865.  Foto: Creative Commons

HISTORISK INTERIØR: 1. 1708: Denne lysarmen ble gitt til gamlekirken i 1708 og henger nå i nye Birkeland kirke. 2. 1669: Slike benker
kunne brukes som brudebenker, men også som benk for gjestende storfolk. 3. 1735: Giveren, Sissel Larsdatter, må ha vært veldig raus,
for messinglysekronen er både flott og verdifull. Nå brenner ikke lenger levende lys i kronen, men vi kan fremdeles beundre den
fremst mot koret. 4. 1600-tallet: Dette dåpsfatet ble gitt som gave til gamle Birkeland kirke, og henger nå i den nye kirken.
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TEKST OG FOTO: Magne Fonn Hafskor

Jeg kjører feil noen ganger før jeg
finner frem til Odd Fellows forsaml-

ingshus i Krabbedalen, der Tempel
Ridder Ordenen leier lokaler. Når jeg
endelig svinger inn på plassen, står den
alltid like blide Karsten Epland og
venter på meg. Den pensjonerte vei-
ingeniøren er mester for Riddertemp-
elet Olav Kyrre i Bergen, og holder må-
nedlige møter med resten av styret.

– Vi er bygget opp etter et gradssys-
tem, med møter hver torsdag i de ulike
gradene, forklarer han.

– Det høres litt militært ut?

– Ja, på en måte, men det fungerer
mer som en skole, der vi har fokus på
personlig og verdibasert utvikling i et in-
kluderende fellesskap. Vi jobber med
symboler og ritualer som gir rom for re-
fleksjon, ettertanke og vekst for den
enkelte broder.

– Vi kaller hverandre for brødre, men
sett utenfra er det kanskje lettere å for-
stå uttrykket kameratskap eller venn-
skap, sier Bjørn M. Østevold fra Sand-
viken.  Han er pensjonert kjemiingeniør,
og sitter i styret sammen med Epland.
Det gjør også Kristen Øgaard fra Unne-
land, nylig pensjonert etter 35 år som
organist i Korskirken, og Thor Somm-
erseth fra Fyllingsdalen, som har vært

sogneprest i Landås og nå er seniorprest
i Fana prosti. Latteren sitter løst rundt
bordet, og det føles litt som å treffe fire
brødre, om ikke annet, så i ånden.

80 år i Bergen
For brødre er sjelden enige om alt, og
slik er det heller ikke her. Det viktigste
er de verdiene som de legger til grunn.
«Tempel Ridder Ordenen vil i sin krets
samle menn med etiske og sosiale inter-
esser til et broderskap grunnlagt på
sannhet, kjærlighet, renhet og troskap»
står det i verdigrunnlaget deres. 

Ordenen har sitt utspring i den amer-
ikanske totalavholdsbevegelsen, og ble
offisielt stiftet i 1845 – først under
navnet Marshall Temperance Frater-
nity, senere som Templars of Honor and
Temperance. Den norske avleggeren ble
grunnlagt 10. desember 1922, og etabl-
erte seg i Bergen i 1936. Stiftelsesmøtet
ble holdt i Centralkirken. 

– Jeg er selv metodist og medlem av
den menigheten, forteller Østevold.

– Presten vår den gangen, Alf Wathne,
hadde sterke meninger, og var svært en-
gasjert i dette arbeidet. 

Har egen kvinneorden
– Samtidig er det viktig å understreke at
dette ikke erstatter menighetsarbeid,
legger Sommerseth til.

– Målsettingen vår er breiere enn det.

Vi har mange medlemmer som ikke er
aktive kirkefolk, men som ønsker å
være her fordi de har tro på verdi-
grunnlaget vårt. Mye av det vi holder på
med handler om allmennetiske ting;
om omsorgen som ligger i det å utvikle
hverandre, og i en form for likestillings-
tenkning. Alle står på samme linje,
enten de er rike eller fattige. 

– Men dere er like fullt et broder-

skap. Hvorfor har dere ikke plass til

kvinner?

– Vi har en kvinneorden; Tempel-
byggerne, som er bygget opp på samme
verdigrunnlag, opplyser Epland.

– Vi har et visst samarbeid med dem,
et samarbeid som det er ønske om å for-
sterke og videreutvikle. 

Inkluderende fellesskap
Ordenen er basert på en fullstendig rus-
fri livsstil. Dersom det er én regel ord-
ensbrødrene klarer å etterleve, så er det
den. 

– Det høres ut som om vi har rus som
tema, men slik er det ikke. Vi snakker
aldri om rus, sier Sommerseth. 

– Hva med samfunnsvirksomhet?

Er dere engasjert i veldedig arbeid? 

– Nei, men vi regner med at brødre
gjør det i andre sammenhenger.

– Det ligger litt i visjonen vår om å
skape et inkluderende fellesskap, sier
Østevold.

Fakta: 

Tempel

Ridder 

Ordenen 

• Ordenen ble grunnlagt i
Norge i 1922. Stortemplet
for Norge og Island ble inn-
stiftet i 1947. 

• Det er 42 templer og ut-
poster i Norge, med til
sammen rundt 1200 med-
lemmer. 

• Målet er å arbeide i det
godes tjeneste ved at menn
med etiske og sosiale inter-
esser samles til et broder-
skap grunnlagt på sannhet,

kjærlighet, renhet og tro-
skap. 

• Arbeider på kristen grunn i
et rusfritt miljø. Det legges
ingen bånd på medlemm-
enes politiske eller religiøse
oppfatning, men det forut-
settes interesse for ideelt 
arbeid og et ønske om å 

arbeide for et høyere etisk
mål.

• Ordenens lov og medlems-
matrikkel er offentlige, men
deler av det indre arbeidet
hemmeligholdes. 

• Mer informasjon:
tempelridderordenen.no

– VI KALLER HVERANDRE 

for brødre
INKLUDERENDE:

Ordenens mål er å
samle menn for å 

arbeide i det godes
tjeneste. F.v: Kåre

Bergesen, Thor
Sommerseth, Endre
Grutle, Karsten Ep-

land, Bjørn M. Øste-
vold, Jan Erik Køhne,

Kristen Øgaard og
Sven Ove Egeland.

– Tanken er at vi skal være et inkluderende fellesskap for verdibasert utvikling; en

slags livsskole, sier Karsten Epland, som inviterte menighetsbladet med på mester-

rådsmøte i Tempel Ridder Ordenen.
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– Tanken er at vi, gjennom ordenenes
oppbygning og virke, skal utvikle oss til
gode medborgere, og slik gi noe tilbake.
Men det har vært gitt midler til gode
formål når økonomien har vært bra.

Et mykere mannsideal
Begrepet «tempel» brukes som en
metafor for mennesket, slik det står 
i Paulus’ første brev til korinterne:
«Vet dere ikke at kroppen deres er et
tempel for Den hellige ånd som bor i
dere, og som er fra Gud?» (1. Kor. 6,19).

– Ordenen oppstod i en veldig
vulgær mannskultur i den amerikan-
ske Midtvesten, med mye alkohol-
bruk. De som stiftet dette hadde et
mykere mannsideal, mer fylt av det
gode. Det synes jeg er godt, sier
Sommerseth.

– Er dere i slekt med IOGT og

godtemplar-bevegelsen? 

– Vi har noen fellestrekk med dem på
den måten at begge er avholdsorganisa-
sjoner, og at vi deler noen av verdiene i
bunnen. Jeg synes ellers at «good
templars» er et veldig godt uttrykk, sier
Øgaard.

Gradvis utvikling
– Dere er blitt kritisert for hemme-

ligholdet. Hvorfor kan dere ikke la

alt ligge åpent?

– Dette ligger i arbeidsmetoden vår.
Det som er hemmelig og skjult er deler
av en pedagogisk metode der vi kan ut-
vikle oss gradvis ved å ta inn i oss ulike
biter i et gjennomtenkt system, for-
klarer Sommerseth.

– Det er så enkelt som at dersom du
har oppnådd tredje grad, så er du kjent
med innholdet i de tre første gradene.
For oss ordensbrødre er det slik at vi er
kjent med innholdet opp til den graden
vi er i, utdyper Epland.

– Likevel kan vi sitte her som brødre i
et styre, med ulike grader, sier Østevold. 

– Så når andre sier at det er et lukket
system, så er det slik for oss også. 

En god ballast i livet
Av de fire ordensbrødrene er det
Karsten Epland som har lengst fartstid.
Han kom med for 30 år siden, etter at
en kollega inviterte ham.

– Jeg har ikke angret; jeg føler at dette
er noe som har gitt meg mye, sier han.

Bjørn Østevold, som kan notere seg
for 27 år, husker godt hvordan han kom
med.

– På et kurs jeg var på kommenterte
en av deltakerne at jeg hadde passet bra
som frimurer. «Det kan du bare
glemme» svarte jeg.

Noen år senere fikk han den samme
kommentaren i en annen sammen-
heng. Da kom han i tanker om dette

kunne være noe som var verdt å prøve.
– Jeg så at flere andre i menigheten

hadde ringen, så jeg spurte litt rundt.
Det jeg fikk høre, virket spennende, så
jeg ble med. Det har siden vært en god
ballast å ha med i livet.

Thor Sommerseth var enda mer
skeptisk, og svarte nei til alle som
spurte inntil for rundt syv år siden.
Siden har han ikke sett seg tilbake:

– For meg har dette vært noe av det
fineste jeg har kommet inn i. Det har
vært en enorm støtte å ha så solide
brødre i ryggen. Jeg skulle unnet mange
flere å ha det.

Bygger nettverk
Kristen Øgaard, derimot, kom inn i ord-
enen nesten på tilforlatelig vis, etter at
han ble spurt av en han kjente godt. 

– Da var det gjort, forteller han.
– Det er rundt 20 år siden, og skjedde

på en tid da jeg hadde bruk for et nett-
verk. Jeg har satt stor pris på tiden her.

– Jeg tror mange menn mangler et
nettverk. Dette er en unik måte å være
sammen med andre menn på, mener
Epland.

Ordenen har i senere tid tatt høyde for
at mange er nysgjerrig på dette felles-
skapet, uten at de er helt sikre på om
det er noe for dem. 

– Vi har nå en såkalt «utpost» der
menn som vil kjenne litt på det hva
dette dreier seg om, kan være med litt
og vurdere om dette er noe de vil gå for,
sier Østevold. 

– Dersom de ønsker det, blir de så tatt
opp i Ordenen. ●

’’Brødre er sjelden enige
om alt, og slik er det

heller ikke her. Det 
viktigste er de verdiene 
som de legger til grunn.

Thor Sommerseth
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Røde Kors er mange

steder den eneste hjelpe-

organisasjonen som

slipper til med humani-

tær hjelp. Her er histori-

ene til noen av de som

har blitt hjulpet av årets

TV-aksjonmottager.

TEKST: Røde Kors. TILRETTELEGGING:
Magne Fonn Hafskor: FOTO: Røde Kors

Krig og vold skaper enorme lidelser.
Mennesker blir drept, og ringvirk-

ningene for lokalbefolkningen er kata-
strofale. Gjennom årets TV-aksjon skal
mer enn to millioner mennesker få
livsviktig hjelp. Røde kors har møtt
noen av de som har mottatt hjelp fra
organisasjonen. 

Lengter hjem 
Mange syrere har flyktet til Libanon.
Dette er et land på størrelse med Roga-
land fylke, men huser i dag 1,5 milli-
oner flyktninger. Over 25 prosent av
befolkningen er dermed flyktninger. 

I en av flyktningleirene treffer vi
Bara’a (10). Det er fire år siden hun og
familien flyktet fra borgerkrigen.
Bara’a savner hjemlandet intenst.

– Det er veldig annerledes her. I Syria
hadde vi et stort hus. Jeg hadde et eget
rom, en egen seng og et skap fullt av
klær. Her sover vi seks stykker i samme
rom. Jeg savner tingene mine, jeg
kunne ikke ta med meg noe.

Skolen er lyspunktet. Og selv om
Bara’a bare er ti år gammel, vet hun
akkurat hva hun ønsker: Å reise tilbake
til hjemlandet for å bli lærer og lege.
Det må bare bli fred først.

Bor i et skur
Navnet hennes er arabisk og betyr
uskyld, men hun har allerede opplevd
mer enn de fleste. Bara’a viser frem det
lille finérskuret hun nå må kalle hjem.
Det er sparsommelig innredet med
madrasser i stabler og en gammel TV. 

Utenfor sitter moren til Bara’a,
Amar. Hun lager Bara’as favorittmat,
gryteretten molokhiyeh. Familien må
klare seg på veldig mye mindre nå enn

før, og er helt avhengige av esken med
mat de får fra Røde Kors hver måned.

– Hadde dette vært i Syria, hadde jeg
tilsatt et halvt kilo kjøtt i maten. Nå må
vi klare oss med buljong. Ting har
virkelig forandret seg, forteller Amar.

Må fly inn alt
Et annet konfliktområde er Sudan:

– Vi løp bort fra bombene og kulene.
Barna var redde, og gråt hele tiden,
men vi måtte bare fortsette, forteller
syvbarnsmoren Chama Abdallah (35).
Chama og familien forlot alt da de
flyktet fra bombene. De krysset
grensen fra Sudan og søkte tilflukt i
Sør-Sudan. Etter 16 døgn på flukt, kom

TV-aksjonen 2016:

Flukten fra bombene

ELSKER Å LÆRE: – Det viktigste i livet mitt er skolen, sier Bara’a, som hadde vært tre år i
flyktningleiren før hun fikk et undervisningsopplegg å gå til. 

VANN: – Når det kommer rent vann i
nærheten kan jeg hvile meg litt, sier
Chama Abdallah, som fortsatt er sliten
etter den lange flukten. Røde Kors og
andre organisasjoner jobber på spreng
for å bedre tilgangen på rent vann i
leiren. Foto: Olav Saltbones
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familien til flyktningleiren
Yusuf Batil.

Sør-Sudan er et krevende
land å drive nødhjelpsarbeid i.
Konfliktene gjør sikkerhets-
situasjonen vanskelig, og
mangel på veier gjør at fly-
dropp ofte er eneste mulighet
for å få hjelp fram. Rasjonene
familiene får består av hele
korn som må kvernes til mel.

Hverdag med vold og dop
Ferden går videre til den an-
dre siden av kloden; til Hon-
duras’ hovedstad Tegucigalpa.
Her treffer vi Wendy, som

vokste opp med en mor som
var rusmisbruker. Hun ble
ofte overlatt til seg selv, og ble
medlem av en kriminell gjeng
for å skaffe penger til å over-
leve. Da hun var 12, dopet hun
seg daglig. 

– Jeg var langt nede da søst-
eren min spurte meg om jeg
ville være med på en ung-
domsklubb i nabolaget. Der
lærte frivillige i Røde Kors oss
å lage smykker og armbånd.

Gjennom Røde Kors har
Wendy lært seg å lage ting
som hun kan selge på gatene i
Tegucigalpa. Hun går også på
kurs for å lære seg å klippe
hår. Med hjelp fra Røde Kors
håper hun å kunne gi datt-
eren sin en bedre barndom.

– Jeg håper jeg kan tjene
nok penger til å forsørge oss,
sier hun. ●

• TV-aksjonen 2016 går
til Røde Kors og øre-
merkes livsviktig hjelp til
ofre for krig og konflikt.

• Aksjonsmidlene går til
arbeid i Syria, Libanon,
Sør Sudan, Afghanistan,
Myanmar, Somalia, El
Salvador, Guatemala og
Honduras. Pengene går
også til å hjelpe flykt-
ninger som har kommet
til Norge. 

• Krig og vold skaper
enorme lidelser. Menn-
esker blir drept, og ring-
virkningene for lokalbe-
folkningen er kata-
strofale. De mangler
vann, mat og medisiner,
helsetilbudet svekkes,
de må flykte fra hjemm-
ene sine og har ingen
jobb å gå til. Dette fører
igjen til underernæring,
helseproblemer, utrygg-
het og fattigdom.

• Røde Kors er ofte den
eneste organisasjonen

som slipper til med
humanitær hjelp, og har
gjennom lokale frivillige
tilgang til dem som ell-
ers ikke får hjelp. 

• Aksjonen gir menn-
esker i krig- og konflikt-
områder medisiner,
helsehjelp, rent vann og
mat. Behovet er enormt,
og hvert bidrag er med
på å redde liv.

• Bøssebæringen skjer
søndag 23. oktober kl.
16-18. Du kan melde
deg som bøssebærer
på www.blimed.no 
Etter registrering blir du
kontaktet av den lokale
aksjonskomiteen med
informasjon om opp-
møtested og hvordan
aksjonsdagen organi-
seres i nærområdet. ●

– «Runaway» er en sang som
handler om en utrygg verden
som får deg til å lengte hjem
igjen hver gang du prøver å ut-
forske den. Det er så mange
som har utrygghet over alt, sier
Aurora til NRK.

– Å ikke hjelpe til så godt vi
kan er jo som å ikke hjelpe
våre egne brødre og søstre.
Det er en livsviktig jobb som
blir gjort. I år er det Røde Kors

det er fokus på, de støtter jeg
fra før.

Redaksjonssjef for TV-ak-
sjonen, Randi Helland, er
veldig glad for at Aurora er
med på laget.

– Hun er en artist som
skaper stort engasjement og
låta passer til årets tema.
Aurora er en veldig god am-
bassadør for TV-aksjonen, sier
Helland. ●

AKSJONSLÅT: 
Aurora skal frem-
føre «Runaway» i

NRKs studio under
aksjonsdagen 

23. oktober.
Foto: Øyvind Toft

TV-aksjonen 

redder liv

Advokatfirmaet
Vegard Austgulen AS
• Arv/gaver • Familierett
• Samboeravtaler/testamenter
• Ektepakter • Samlivsbrudd
• Kontrakter • Kjøp/salg

15 prosent rabatt til nye klienter
fra søndre bydel, der jeg vokste
opp! Jeg kan også besøke klienter
hjemme om ønskelig.

Kontoradresse: Sandviksbodene 1H-
Slaktehuset, 5035 Bergen

Telefon: 55 70 63 64 - 924 59 483
E-post: vegard.austgulen@advokathus1.no

www.byadvokaten.net 

HÅP: Wendy håper hun kan gi
sitt barn en bedre barndom enn
hun selv opplevde.

Aurora bidrar med 
årets aksjonslåt
Røde Kors-innsatsen for ofre i krig og kon-

flikt er en sak verdensstjernen fra Os gjerne

støtter.
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Nyskapningen «navnet

minnelund», som for

første gang ble etablert i

Bergen før sommerfer-

ien, viser seg nå å være

mer populær enn ventet.

TEKST OG FOTO: Tor Kristiansen

– Jeg ventet 10 i året. Nå når vi dette
allerede etter noen få måneder. Jeg er
overrasket over at interessen er så stor,
sier Inghild Hareide Hansen, gravplas-
sjef i Bergen. Tre navneskilt er alt
kommet opp på minnetavlen. Seks til
er bestilt. 

«Navnet minnelund» er et urnefelt
med et felles minnesmerke. Der settes
det opp et eget navneskilt for hver av
de avdøde. 

Først Åsane, så Fana
Det er første gang Bergen får en slik
minnelund. Den er tegnet og utformet
av Akasia på Åsane gravplass. Den
neste navnete minnelunden planlegges
på Fana kirkegård.

Navnet minnelund skiller seg fra
anonyme graver ved at en har navnet
til avdøde på minnesmerket. De pårør-
ende kan også være til stede ved urne-
nedsettelsen. 

Hver urnegrav er på 50 x 50 centi-
meter. Det vil koste 3000 kroner å få
plass der. Da betales det 1000 kroner
for navneskilt og 2000 kroner for
rydding og beplantning i 20 år.

Flere under planlegging
– Jeg synes selv dette er en verdig og
god løsning som passer for de som ikke
er avhengig av å ha en egen gravstein
og blomsterbed å gå til. Ved minnes-
merket kan det settes ned avskårne
blomster og lys. Det ryddes hver fredag
og det er ikke tillatt med andre minne-
gjenstander, sier gravplassjefen.

De etterlatte får et gravminne å gå til,
men slipper å ta ansvar for stellet. 

Trondheim og Asker har hatt slike
minnelunder lenge, og løsninger finnes
i flere andre europeiske byer.

– Hvilke følger får det at inter-

essen er så stor?

– Vi har som mål å få til en navnet
minnelund hvert år, men håper at det
er ramme i budsjettet og vilje i Felles-
rådet til å åpne to per år fra og med
2017, sier Inghild Hareide Hansen. ●

Stor minnelund-interesse

Høstens program ved Bjørg-

vin kirkeakademi løfter frem

religiøs erfaring, salmesang,

Luther-jubileum og tar opp

situasjonen i Russland. 

Bjørgvin kirkeakademi er en selv-
stendig bevegelse som ble stiftet i sam-
arbeid med Bergen domkirkes menig-
het, Studentmenigheten og Bymisjonen
i Bergen. Kirkeakademiet vil å være en
bevegelse som tar kirkens kulturansvar
på alvor, et forum for fordypning og
meningsbrytning om tidsaktuelle pro-
blemer i kultur og samfunnsliv, så vel
som om de evige spørsmål, og et fristed
som fremmer dialog og kommunika-
sjon mellom kirken og grupper innen
kultur og samfunnsliv, hvor mennesker
kan møte respekt for eget ståsted. På
alle møtene legges det opp til dialog og
drøfting med foredragsholderne. 

Høstens program:
• Bekjennelser fra en motvillig

troende: Charlotte Rørth, skribent i
den danske avisen Information, vakte
oppsikt i fjor med boken «Jeg mødte
Jesus». Hun forteller med dyp undring
om sine plutselige møter med Jesus i
en liten kirke i Spania. Hun er selv

endret og mer opptatt av livets viktige
spørsmål. Dessuten har hun fått som
oppdrag å fortelle at Jesus lever i vårt
årtusen. Det sier hun noe om. 

Lørdag 24. september kl. 17.00 i 
St. Jakob kirke. Inngang kr. 100,- /
gratis for de under 30 år.

• Fra Bergen til Baku – en salme-

reise: Eyvind Skeie opplevde så mye
regn under oppveksten i Bergen at han
ble uvanlig kreativ. Gjennom 40 år har
han skrevet så mange salmer at det er
blitt egen salmebok av det. To av salm-
ene er knyttet til et opphold i Baku.
Skeie er levende opptatt av vår salme-
skatt. Tilbake i hjembyen deler han sin
begeistring for salmenes betydning.
Velkommen til salmekveld med munt-
erhet og dybde! Møtet arrangeres i
samarbeid med Bergen kirkeautunnale
– Festival for kirkekunst og musikk. 

Torsdag 20. oktober kl. 19.30 i Maria-
kirken. Inngang kr. 50,-

• Luther – rebell i en oppbrudds-

tid: Martin Luther var sentral aktør ved
overgangen fra middelalderen til mo-
derne tid. i 2107 det 500 år siden han
utfordret kirke, pave og keiser og satte i
gang en dyptgående reformasjonspro-

sess. Den tyske historikeren Heinz
Schillings Lutherbiografi om Luther
kommer nå på norsk, og forfatteren del-
tar på møtet sammen med blant andre
biskop Halvor Nordhaug. Møtet ar-
rangeres i samarbeid med Bjørgvin
bispedømme og Vårt Land Forlag. 

Lørdag 5. november kl. 13-15 i Littera-
turhuset, Østre Skostredet 5-7. Inn-
gang kr. 85,- / kr. 55,- (pensjonister)

• Russland og kirken: Kultur,

tradisjon og statsideologi:

Russiskprofessor Ingunn Lunde løfter
fram kirkens og den ortodokse tradi-
sjonens roller i Russland. Etter årtus-
enskiftet har russisk statsideologi søkt
religiøs legitimering, og sentrale ele-
menter fra den ortodokse tradisjonen
inngår i et vidt spekter av kulturlivet -
fra den nasjonalpatriotiske litteraturen
til den politiske protestkunsten. 

Torsdag 17. november kl. 19 i Kafé
Magdalena, Kong Oscarsgate 5. 
Gratis inngang.

Støttemedlemskap koster 

kr. 100,- per år (kr. 50,- for 

studenter). Kontaktperson i

Bergen er Jan Otto Myrseth, 

995 18 280. Les mer: 

www.kirkeakademiene.no ●

Høstsemesteret på Kirkeakademiet
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NYSKAPNING: Gravplassjef Inghild Hareide Hansen (til
venstre) og konstituert kirkeverge Bjørg Sveinall Øgaard
under åpningen av den nye minnelunden i juni.

SALMEDIKTER OG 
FORFATTER: Eyvind
Skeie har registrert om-
kring 1500 sanger og
salmer i TONO, i tillegg
til at han har skrevet flere
barneprogrammer for

NRK, fagbøker, diktbøker og fortellinger
for barn og voksne. Foto: Kirken.no

MOTVILLIG JESUS-
MØTE: Etter at Char-
lotte Rørth skrev boken
«Jeg mødte Jesus – bek-
endelser fra en modvillig
troende» (2015), har hun
nærmest blitt over-

svømmet av brev og epost. Nå er hun
snart klar med ny bok.

KOMMER PÅ NORSK:
Den tyske historikeren
Heinz Schillings bio-
grafi om Martin Luther
kommer snart på norsk.
Bildet viser den danske
utgaven.

KIRKE OG KULTUR I
RUSSLAND: Ingunn
Lunde har blant annet
forsket på russisk 1800-
og 1900-tallslitteratur 
og russisk språk og 
litteratur etter pere-

strojkaen. Foto: Universitetet i Bergen

felles 4-16_felles.qxp  07.09.16  15:58  Side 15



16 • 4/16 

AVD. BERGEN
Teatergt. 20
5010 Bergen
Tlf: 55 21 44 50

- vi utfører alt det praktiske eller tilrettelegger 
for pårørende som ønsker å gjøre noe selv

AVD. BERGEN VEST
2.etg på Shellstasjonen
Sartor, 5353 Straume 
Tlf: 55 21 44 50

www.bergenogomegn.no

 Knut Helge Espen  Tom Heine
 Polden Polden Wilson Polden

nde som ønskereørreårrøpforr 
ak alt det prraerr tførre- vi u  

    
    

e noe selv å gjørrenskerr 
eleggerttteetilrrektiske ellerr  

    
    

Tlf: 55 21 44 50

genogomegn.nowww.ber

, 53Sartorr,
2.etg på Shellstasjonen
AVD. BERGEN VEST

Tlf: 55 21 44 50
gen5010 Ber

eatergt. 20T
AVD. BERGEN

PoldenPolden
Espen HelgeKnut 

 

    
    

Tlf: 55 21 44 50

genogomegn.no

, 5353 Straume 
2.etg på Shellstasjonen
AVD. BERGEN VEST

PoldenilsonW
HeineomT

 

 
 

 
 

 

www.mollebakkenskole.no post@mollebakkenskole.no Tlf: 55 20 71 70

 

Møllebakken Skole er 
en kristen grunnskole med 

visningsgrupperundersmå 
, og resultatergode faglige 

et inkluderende miljø som 

net ditt gode Gi bar
verdier med på veien

 

 
 

 
 

 

 

en kristen grunnskole med 
, visningsgrupper

, og 

net ditt gode 
veie

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

et inkluderende miljø som 
elevene trives i. 

ne Kontakt oss gjer
.for å få vite mer

.mollebakkenskole.no post@mollebakkenskole.no Tlf: 55 20 71 www

 

 
 

 
 

 

 

et inkluderende miljø som 

.mollebakkenskole.no post@mollebakkenskole.no Tlf: 55 20 71 70

 

 
 

 
 

 

 

70
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Begravelsesbyråkjeden Jølstad

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

Her kan din
annonse stå!

Kontakt Frode Høyte
hoeyte@gmail.com
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Menighetsweekend

I høst ønsker vi 
velkommen til:

• 0-1 år: Babysang, onsdager
kl 1030 i Kringlebotn akt-
ivitetshus. 
Fra 7. september til 30. no-
vember (utenom 12.
oktober)

• 3 år: Søndagsskolesamling,
søndag 25. september

• 4 år: Hverdagssamling og
utdeling av 4-årsbok, 
torsdag 3. og søndag 
6. november

• 6 år: Skolestarttur og

skolestartgudstjeneste er
allerede avviklet.

• 7 år: Kompissamling, er

allerede avviklet.
• 11 år (6. kl.): Lys Våken-

overnatting i Slettebakken

kirke lørdag 26. november
til søndag 27. november

Husk også «Damenes aften»,
24. november i Kringlebotn
aktivitetshus. En kveld med
god mat, underholdning, ord
til ettertanke og info om
menigheten for damer i alle
aldre!

Spørsmål? Kontakt 
menighetspedagog 
Sigrid Trætteberg Fahlvik
- st879@kirken.no 
- 988 18 687 

Det var kanopadling og fotballkamper -
og ungdommene grillet marshmallows
til langt på natt. 

Tema for helgen 3. – 5. juni var «føl-
elser». Vi snakket om glede og sorg,
frykt og overraskelse, både på bibeltim-
ene, voksensamlingene og ikke minst
på gudstjenesten som vi lagde sammen
søndag formiddag. 

Gikk du glipp av årets leir, så fortvil
ikke – neste år braker det løs igjen. Vi
kan ikke love samme varme været, men
vi KAN love BÅDE glede, moro, lek og
fellesskap. 

Hold av 2.-4. juni 2017 – 
og BLI MED!!!! 

FØTTER PÅ FJELL - trosopplæring i Sædalen
Alle barn som bor i Sædalen menighet får invitasjon til trosopplæring lokalt i Sædalen. 

Årets menighetsweekend
var preget av sol og
varme. På idylliske Sæter-
vika leirsted i Samnang-
erfjorden var det duket
for en perfekt sommer-
helg med bading og lek
fra morgen til kveld. 

TEKST: Kjersti Gautestad Norheim
FOTO: Gyrid Nygaard
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Uke 37: Konfirmantåret som
er i gang. Alle konfirmant-
ene og deres familier, og for
kateketene. Tweensklubb-
en som startet opp i forrige
uke.

Uke 38: Diakoniarbeidet i
menigheten og medarbeid-
erne. Diakoniens dag 25/9.

Sædalen menighet: for 3-
åringer invitert til søndags-
skolen. Søndagskolefor-
bundet sentralt.

Uke 39: Jorda vår og alle
som bor her. For alle som
lider pga av krig, terror og
naturkatastrofer. Konsert-
en 27/9 «For et varmere
Nesttun» - med fokus på
flyktninger som har kom-
met til oss.

Uke 40: Naboene våre, og
alle vi møter i arbeid, på
skole, hjemme og andre
steder.

Uke 41: Alle som sliter med
sorg og savn. Sorgseminar-
et 15/10, og sorgarbeidet i
prostiet. Skolens høstferi.

Uke 42: Orgelkonserten i
kirka 22/10. For organisten
og alle korene i menigheten.
Familiegudstjenesten 23.
oktober og trosopplærings-
tiltaket for 3-åringer.
Sædalen menighet: For
konfirmantweekenden
21/10-23/10 i Sætervika.

Uke 43: Alt fredsbevarende
arbeid i verden. For stats-
ledere i alle land. Bot- og

bønnedagen søndag 30/10
m/skriftemålsgudstjeneste.

Uke 44: Allehelgensdag 6/11
med høymesse kl 11 og
minnegudstjeneste kl 17.
Våre forfulgte kristne søsk-
en, og alle som blir forfulgte
for sin tro.

Uke 45: Konfirmantweekend
10/11-13/11 i Sætervika. 
Misjonsprosjektet i Estland
og for alle ansatte og med-
lemmer i menighetene der.

Uke 46: Alle som sliter med
rusproblemer og deres
familier/venner. Våre 
naboer på MO-senteret
(mottaks- og oppfølgings-
senteret).

GRAVSTEIN
Alle utførelser- fra
grov til helpolert.
Rikholdig utstilling

under tak.
Navnetilføyelser 
og oppussing.

Katalog på eikner.no
Mandag og fredag 7-15
Tirs,ons og torsdag 7-18

Lørdag 10-14

Ulsmågv. 27, Nesttun 55987000

Vi takker og ber
Kjære forbedere: «Bare hos Gud

er jeg stille. Fra ham kommer min
frelse.» Salme 62,2

Vi kan hjelpe til med 
rådgivning og tilrettelegging ved 
begravelser og bisettelser.

Døgnvakt 55 90 19 80
www.samdals.no 

SÆDALEN 
JENTEKOR

SÆDALEN JENTEKOR starter opp høsten 
2016, og vil være et klassisk kor tilknyttet 
Sædalen menighet og Ung Kirkesang.  

Vi vil jobbe med grunnleggende sangteknikk,

Sted: Sædalen skole 
Når: Onsdager kl 18.30-19.45 
For: Jenter i alderen 10 (4. klasse) - 20 år 
Pris: 1000 kr per semester 

Sesam-
marked
LØRDAG 1. OKTOBER

Velkommen til en flott dag med
varierte salgsboder; gaver, lokal-
produserte matvarer, håndarbeid
og mye annet.

I tillegg blir det basar/åresalg, mid-
dagsservering, fiskedam, hennamaling
og underholdning.

Sted: Nesttun Eldresenter, 
Hardangerveien 6A
Tid: 12.00-16.00
Middagsservering: kl. 13-14.30. 
Utlodning: kl. 15.00

Inntekten går
til Stiftelsen
Sesam, som
driver dia-
konalt arbeid
i Fana bydel.
Vi vil videre-

utvikle vårt sosiale arbeid for menn-
esker i alle aldre. Kommer du?

SÆDALEN JENTEKOR starter opp høsten 
2016, og vil være et klassisk kor tilknyttet 
Sædalen menighet og Ung Kirkesang.  

Vi vil jobbe med grunnleggende sangteknikk, 
notelæring, formidling og tekst. Målet er å 
skape korsang på høyt nivå - et sosialt og 
musikalsk fellesskap som kan bidra i 
lokalsamfunn og menighet. 

Sted: Sædalen skole 
Når: Onsdager kl 18.30-19.45 
For: Jenter i alderen 10 (4. klasse) - 20 år 
Pris: 1000 kr per semester 

Dirigent er Sigrun Jørdre, sanger og sang-
pedagog utdannet fra Griegakademiet, UiB 

Velkommen til prøvesang! Påmelding til
sigrunjordre@gmail.com
 

  
  

birkeland 4-16_birkeland.qxp  07.09.16  15:29  Side 18



Gudstjenester i Birkeland: 
Birkeland kirke søndager kl. 11. Se side 20.

Kirkeskyss: Se side 20

Gå ikke glipp av
• Nystartet tweensklubb for 4. – 7. klasse 

den første onsdagen hver måned 
kl. 18-19.30 på menighetshuset

• Konsert for et varmere Nesttun: 
27/9 kl 18.00 i kirken

• Orgelkonsert: 22. oktober kl. 12.00
• BALLUBA 5. november
• Salmekveld: 9. desember kl. 19.00
• Åpen kirke hver fredag fra kl. 15-17

Voksen i Birkeland 

Nabokafé: Menighetshuset hver tirsdag kl.
12-14. Rimelig suppe, vafler og rundstykker. 

Undringsstund: Annenhver tirsdag inviterer
vi til undring og samtale på menighetshuset
kl 13-14. Ta gjerne en tur innom Nabokaféen
på veien. (20/9, 4/10, 18/10, 1/11, 15/11,
29/11, 13/12)

Kirkens bord: På Baker Brun, hver torsdag 
kl. 12-13 utenom skolens ferier, finner du
menighetens diakon. Du er hjertelig vel-
kommen til å slå deg ned for en prat. Det er
rom for å prate om løst og fast. Onsker du 
en egen sjelesorgsamtale, kan du gjøre en
avtale om det. 

Klubben Optimisten: Dette er en klubb til-
rettelagt for utviklingshemmede, og holder

til på Nesttun bedehus hver første onsdag i
måneden, utenom skolens ferier. 
7/9, 5/10, 2/11 (NB i Kloppedalen bo-
fellesskap) og 7/12 – kl 18-19.45.

Birkeland kantori: Hver onsdag for deg som
har sangglede og som kan tenke deg å være
mer med i gudstjenesten. 

Bibeltimer: På menighetshuset kl. 19.30. 
Enkel servering og samtale. 

• 27/9: kapellan Leidulf Øy, Rom. kap. 5.
«Frelse fra dommen» (v. 19).

• 25/10: Sokneprest Ivar Braut: Profeten 
Mika, spesielt profetiene om Messias. 

Barn i Birkeland

0-18 Sammen om Skatten er tittelen på Tros-
opplæringsplanen. I høst inviteres de som er
2, 3, 5, 6 og 11 år. Se side 4

Babysang: onsdager kl. 1030-12 i kirken.
14/9, 28/9, 12/10, 26/10, 9/11, 23/11

Søndagsskole: Når det ikke er skoleferie 
eller familiegudstjeneste. 

Fredagstaco på menighetshuset: 
23/9, 21/10 og 18/11 kl. 17-19

Barnekor i kirken: Vi ansetter en kirke-
musiker i høst. Følg med på nettsiden for
mer informasjon.

Tweens - de midt i mellom -  10-14 år:
Tweensklubb: Vi starter opp ny Tweensklubb

for alle i 4.-7. klasse, første onsdag i måneden
på menighetshuset kl. 18-1930. 

Nattkafe: Se under «Ung i Birkeland». 

Ung i Birkeland 

• Nattkafé for ungdom: Annenhver fredag
kl. 19.30-23 på menighetshuset:
23/9, 7/10, 21/10, 4/11, 18/11, 2/12 og 16/12.
(For tweens: frem til kl. 21.00) 

Bobla Ten Sing: Torsdager kl. 19-21 på 
menighetshuset—med eget band, dans 
og lek. 

KRIK Nesttun: Fredager kl. 18-20 i gymsalen
på Midtun skole: Bli kjent med Jesus og 
andre kule folk. 

Birkeland KFUK speidere: sjekk ut nett-
siden deres for informasjon om gruppene:
www.kmspeider.no/no/Kretser_og_
grupper/Birkeland/ 

Finn alle guds-
tjenestene og full 
oversikt over 
aktiviteter på 
bergen.kirken.no/
birkeland

Sjekk også gjerne 
ut: facebook.com/
birkelandmenighet 

Ta gjerne direkte kontakt med an-
satte. Hvis de ikke er til stede er
det mulig å legge igjen beskjed. 

Besøksadresse: 
Hardangerveien 5 B, Nesttun

Menighetshuset - Øvsttunv. 29
Bestilling av lokaler: 55 36 22 80
leie.birkeland@kirken.no

Spørsmål om gravstell?
55 59 39 00 
gravstell@akasia.no

Dåp, vielse og begravelse:
Kirketorget 55 59 32 10
kirketorget@bergen.kirken.no

Sokneprest: 
Ivar Braut: 55 36 22 82
ivar.braut@bergen.kirken.no

Kapellan:
Kjersti G. Norheim: 55 36 22 92

kjersti.norheim@bergen.kirken.no

Prest/prosjektleder Sædalen:
Leidulf Øy: 55 36 22 84
leidulf.oy@bergen.kirken.no

Seniorprest:
Rune Joar Kysnes: 55 36 22 83
rune.kysnes@bergen.kirken.no

Administrasjonsleder: 
Eli Heggdal: 55 36 22 81
eli.heggdal@bergen.kirken.no

Diakon:
Linda Bårdsen: 55 36 22 85
linda.bardsen@bergen.kirken.no

Kateket: 
Carina Ø. Søfteland: 55 36 22 88
carina.softeland@bergen.kirken.no

Ungdomsarbeid:
Andreas Weltzien (vikar)
andreas.weltzien@bergen.kirken.no

Menighetspedagog Sædalen: 
Sigrid Trætteberg Fahlvik: 
55 36 22 91
sigrid.traetteberg.fahlvik@
bergen.kirken.no

Kateket: 
Ingunn Myklebust: 55 36 22 87
ingunn.myklebust@bergen.kirken.no

Kantor:
Ottar Arnestad: 55 36 22 86
ottar.arnestad@bergen.kirken.no

Kirketjener: 55 36 22 89

Menighetsrådsleder:
Marit Serine Robbestad Skeie
55 36 22 81 (menighetskontoret)

Frivillighetskoordinator/adm. kons.
Gyrid Cecilie Nygaard (vikar): 
55 36 22 90
gyrid.nygaard@bergen.kirken.no

KRIK- Nesttun
Håvard Ullaland: 411 83 011
nesttun.krik.no 
Facebook > KRIK Nesttun

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

1.Øvsttun speidergruppe NSF:
Cecilie Hanseth - 
cecilie.o.hanseth@gmail.com

Birkeland Y’s Men’s Club 
Helge Strøm Nilssen
hestni@gmail.com
55 10 11 54 - 414 07 774

Nesttun mannsforening for NMS
Stein Wivestad: 55 13 46 44

Gave til menigheten?
Kontonummer: 1644.32.89430

Motta epost-nyheter fra Birkeland: 
mailman.uib.no/listinfo/birkeland

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

Hva skjer i Birkeland menighet fremover 

✃
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Døpte
Henrik Thuen
Jørgen Kanestrøm
Julie Berge Konningen
Phillip Hauge Ruud
Mathias Karlsen Onarheim
Ella Wingaard
Vikke Madelén Fosse Kysnes
Andreas Erikstad Krogh
Johan Mjømen Myrseth
Emilie Brækkan Greve
Emre Andersen Hatlebrekke
Malene Rognaldsen Wiik
Adriana Dia
Emilie Ormberg Nyegaard
Thea Celin Sæbdal
Adine Krogh Glad Nordahl
Johan Sande Kallekleiv
Edvard Frotvedt Eide
Elias Svarstad Nesset
Fiona Sofie Henne Mikkelsen
Martine Stabell
Sverre Johannessen Hoven
Kjersti Lunde Iversen
Bendik Bahu Fredriksen
Julie Hovland
Alexandra Knag Kråkenes
Jessica Riisøen
Kristi Lutro Gjerde
Maja Habbestad Leversen
Oliver Lundberg
Kasper Dominic Casamayor
Fløysand
Ingrid Djuve Arnesen
Astrid Jebran Ottem
Ulrik Fivelsdal Steine
Henry Nikolay Midtun
Jonas Skilbrei Mikkelsen
Sivert Hodneland
Nikolas Standal Gavois
Dennis Revheim Arne
Eirik Sakkestad Solberg
Ina Gong Nilsen
Didrik Lysøy- Kjellevold

Vielser
Elin Midtun og 
Jørgen Andre Madsen
Silje Fitje og 
Morgan Fosse
Victoria Myhrvold og 
Jørgen Dyngeland
Camilla Marås og 
Jon Georg Hesvik
Isabel Gullaksen og 
Dani Renè Gonzalez

Begravelser
Ruth Evelyn Brurås
Borghild Stockfleth Friis
Marit Bø
Martha Johanne Tviberg

Sonja Bjørg Bårdsen
Gunvor Augusta Eriksen
Bjarne Halvorsen
Svein Pettersen
Harald Lilletvedt
Ingvild Sandstå Jacobsen
Ingebjørg Anderssen
Elias Engesæth
Martha Amble
Kari Elin Skare Schori
Johannes G. Torsnes
Daisy Erna Linea Sundsbak
Pål Romsdal
Odd Axel Johanson
Arnhild Johanne Bruland
Audgunn Maria Ekeland

Gudstjenester,
Birkeland
Lørdag 17.september
12.00: Dåpsgudstjeneste.

Søndag 18. september 
11.00: Gudstjeneste med
nattverd ved kapellan 
Kjersti Gautestad Norheim. 
Presentasjon av konfirmant-
er. Søndagsskole. Takkoffer
til menigheten. Salme
38,10–16 (prekentekst) og
Mark 1,40–45.

Søndag 25. september 
11.00: Gudstjeneste på 
Diakoniens dag ved diakon
Linda Bårdsen og sokneprest
Ivar Braut. Nattverd. Takk-
offer til diakoniarbeidet i
menigheten.Søndagsskole.
Kirkekaffe og sosialt samvær.  
Luk 9,57–62.

Tirsdag 27. september 
18.00: «Konsert for et 
varmere Nesttun». 
Se annonse på side 3.

Søndag 2. oktober 
11.00: Gudstjeneste med 
dåp og nattverd ved sokne-
prest Ivar Braut. Søndags-
skole. Takkoffer til menighet-
en. Matt 18,1–11.

Søndag 9. oktober 
11.00: Gudstjeneste med 
dåp og nattverd ved sokne-
prest Ivar Braut. Takkoffer til
menigheten. Luk 12,13–21 
13.00: Dåpsgudstjeneste.

Søndag 16. oktober 
11.00: Gudstjeneste med dåp
og nattverd ved seniorprest

Rune Joar Kysnes. Takkoffer
til Søndagsskoleforbundet.
Luk 10,25–37.

Lørdag 22.oktober
12.00: Orgelkonsert ved
kantor Ottar Arnestad.

Søndag 23. oktober 
11.00: Familiegudstjeneste
med dåp ved kap. Kjersti
Gautestad Norheim.  Tros-
opplæring 3-åringer. Takkoff-
er til menigheten. Kirke-
kaffe.Matt 24,35–44 

Bots– og bønnedag – 
søndag 30. oktober 
11.00: Bots- og bønnedags-
gudstjeneste med allment
skriftemål ved kap. Kjersti
Gautestad Norheim.  Søn-
dagsskole. Takkoffer til Kirk-
ens Nødhjelp. Luk 15,11–32 

Lørdag 5.november
12.00: Dåpsgudstjeneste

Allehelgensdag – 
søndag 6. november 
11.00: Allehelgensgudstjen-
este med nattverd ved senior-
prest Rune Joar Kysnes. Søn-
dagsskole. Takkoffer til men-
igheten. Luk 6,20–23
17.00: Minnegudstjeneste
Ivar Braut og diakon Linda
Bårdsen.

Søndag 13. november 
11.00: Gudstjeneste med
nattverd ved sokneprest Ivar
Braut. Søndag for de for-
fulgte. Søndagsskole.
Takkoffer til Stefanus-
alliansen.  Luk 13,10–17 
13.00: Dåpsgudstjeneste

Domssøndag/Kristi 
kongedag – søndag 
20. november 
11.00: Gudstjeneste på siste
søndag i kirkeåret ved senior-
prest Rune Joar Kysnes. Søn-
dagsskole. Takkoffer til Kirk-
ens SOS Bjørgvin. Joh
9,39–41.

1. søndag i advent 
27. november
11.00: Familiegudstjeneste
med dåp ved kap. Kjersti
Gautestad Norheim. Tros-
opplæring Lys Våken for 11-
åringer. Takkoffer til venn-
skapsmenighetene i  Estland.
Kirkekaffe. Matt 21,1–11.

Gudstjenester,
Sædalen skole
Velkommen til gudstjenester
på Sædalen skole -  med byens
beste kirkekaffe! 

Søndag 25. september 
kl 11.00 
Gudstjeneste og søndags-
skole ved Leidulf Øy. Natt-
verd. Konfirmantpresenta-
sjon. Vi blir kjent med søn-
dagsskolen for 3-åringer.
Takkoffer til Kristen Idretts-
kontakt. Kirkekaffe. 

Søndag 9. oktober kl 11.00 
Gudstjeneste og søndags-
skole ved Leidulf Øy. Natt-
verd. Takkoffer til Ste-
fanusalliansen. Kirkekaffe. 

Søndag 23. oktober kl 11.00 
Gudstjeneste og søndagsskole
Rune Joar Kysnes. Nattverd.
Takkoffer til menighetstar-
beidet. Kirkekaffe.

Søndag 6. november kl 11.00 
Familiegudstjeneste ved
Leidulf Øy. Utdeling av min
kirkebok til 4-åringer.
Takkoffer til Søndagsskole-
forbundet. Kirkekaffe.

Søndag 27. november 
kl. 11.00
Fellesgudstjeneste med
Slettebakken menighet i
Slettebakken kirke. Lys-
Våken for 11-åringer. Kirke-
kaffe.

4. desember kl.11.00 
Markering av 10-års jubileum
for Sædalen menighet! Det
blir en fest for store og små. 

Menighetskalender

Kirkeskyss
Velkommen til kirke!
Takk for at du er med 
og skaper fellesskapet i
menigheten. 

Ønsker du kirkeskyss,
ring diakon Linda Bård-
sen på 55 36 22 85/48 30
24 48 senest fredag – vi
har som regel skyss til
alle gudstjenester uten-
om skolens ferier. 
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