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MENIGHETSBLAD NR 5/11 ÅRGANG 48 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

Sammen
om skatten

Prosti-satsing på
besøkstjenesten
Menigheter og diakoner
i Fana prosti gjør nå en
felles innsats for å få
flere frivillige til besøkstjenesten.
Side 6-7

Skolestart for 6-åringer markerer et nytt og livlig tiltak innen
trosopplæringen. De nye skoleelevene kom til Birkeland kirke og fikk bibelfortellinger i bagasjen videre.God skolestart!

Pionérjubileum

Debatt og folkemøte
6. september var Bergens
topp-politikere samlet til
folkemøte i Birkeland
menighetshus. Side 10

FOTO: FRODE HØYTE

I år er det 50 år siden
ordinasjonen av Ingrid
Bjerkås. Side 8-9

Kontaktinformasjon side 13 • Kalender side 16
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I løpet av noen få konfirmanttimer i høst har jeg
brukt tiden sammen med konfirmantene til å bli
bedre kjent med Birkeland kirke og bedre kjent
med menighetens gudstjenestefeiring.
AV KAPELLAN KJERSTI
GAUTESTAD NORHEIM

I den forbindelse har jeg blitt
utfordret på å stirre mer i taket.
«Det er så mange ord», sa en av
konfirmantene da han skulle
fortelle om gudstjenesten.
«Det er så mange ord at det er
vanskelig å følge med»! Det er
her taket i Birkeland kirke
kommer inn i bildet. Vi trenger
å stirre i taket, fordi taket i Birkeland kirke kan gi oss det vi
trenger for å holde fokus på hva
det er som skjer når vi feirer
gudstjeneste.
Neste gang du kommer inn i
kirken, så sett deg ned, len deg
bakover og stirr i taket. Da vil du
se at taket i kirken er annerledes enn andre tak. Taket i Birkeland kirke er nemlig bygget
slik at det ser ut som om det aldri ble helt ferdig. Det begynner
så bra. Inn fra veggene skrår
taket oppover mot mønet. Men
så, plutselig, stopper det helt
opp og bare bjelkene står igjen.
Taket spriker i midten, og
gjennom bjelkene ser vi ut i det
blå. Taket er åpent og bare bjelkene står igjen. Og bak bjelkene er det blått, blått som
himmelen.
«Da Jesus var blitt døpt, steg

han straks opp av vannet. Og se,
himmelen åpnet seg» (Matt
3,16) Da Martin Luther 13. januar 1544 talte over Jesu dåp, sa
han at kirken har dåpen som
sitt sentrum. Og selv om vår dåp
skiller seg fra Jesu dåp, så skjer
det samme underet igjen når vi
feirer dåp: himmelen åpner
seg. Og kirke, fortsetter Luther,
skjer hver gang det forkynnes
at himmelen fortsatt er åpen.
Etter mange lange og til tider
utfordrende runder med både
diskusjoner og utprøvinger,
skal vi fra og med 1. søndag i
advent begynne å lære å kjenne
nye liturgier i kirken vår. I innledningen til den nye gudstjenesteboken settes Salme 42
som fokus for all gudstjenestefeiring: «Min sjel tørster etter
Gud, etter den levende Gud.
Når kan jeg få komme og tre
fram for hans åsyn»?
Å feire gudstjeneste er å være
sammen for Guds ansikt. Å
være kirke er å leve i dåpens
nåde med himmelen åpen over
våre liv. Dette er utgangspunktet. Dette er fokus. Det er med
dette fokus vi inviteres til å bli
kjent med og glad i de nye liturgiske ord og musikalske uttrykk. Og om vi skulle miste fokus eller ikke klare å følge med
gjennom alle ordene, er vi i Birkeland kirke så heldige av vi
bare kan løfte hodet og stirre
opp i taket. For der ser vi det
helt tydelig. Der ser vi helt hvordan taket åpner seg og himmelen bryter inn. Når vi feirer
gudstjeneste skjer dette underet igjen og igjen – himmelen er
åpen og vi får leve våre liv sammen for Guds ansikt. ●
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Det var stemning i kirken da seksåringene fikk bibel i høst. De var
invitert som del av trosopplæringstiltaket «skolestart».
AV IVAR BRAUT

Stolte og litt spente gikk de i
prosesjon med ransler på ryggen. Orgelmusikk og en sang.
Prest Kjersti gratulerte med dagen. Så var det tid til utdeling.
Alle fikk sin bok. Selve boken,
selv om det ikke var hele bibelen akkurat.
Etterpå i samlet flokk til Det
gule huset der gudstjenesten
fortsatte sammen med søndagsskolen. Og kirkekaffe som
slett ikke var kaffe men mye annet godt.
Gratulerer, seksåringer! Lykke til med skolegang. Takk for
en fin gudstjeneste vi fikk ha
sammen! ●

Birkeland satser på u
Menighetsrådet har nå valgt å satse
litt ekstra på ungdomsarbeidet og har
ansatt en ungdomsarbeider i en liten
stilling med ansvar innen KRIK, nattkafé
for ungdom og ledertrening.

Digitalfoto: Benytt høy oppløsning.
Lokalredaksjon: Martin A.E. Andersen, Astrid
Dalehaug Norheim, Frode Høyte og Ivar Braut.
Sentralredaksjon: Kun henvendelser ang. fellesstoff til
bladet (side 5-12). All annen kontakt: Se side 13.
Redaktør: Magne Fonn Hafskor
tlf. 55 39 04 40 - eyecu@online.no
Produksjon: Dragefjellet - post@dragefjellet.no
tlf. 55 23 25 47 - Filer over 5 mb: jan.hm@frisurf.no
Trykk: Bodoni

Annonser, fellessider (side 5-12):
Knut Sundt Rosenlund - 906 96 474 - costly@online.no
Annonser, lokalsider: Kontakt lokalredaksjonen.
Stoffdeadline neste nummer:
Mandag 7. november
Ø M E R KE
T
Utgivelsesdag neste nummer:
ILJ
M
Tirsdag 22. november
Møtekalender/utgivelselplan:
Se facebook-gruppen «Informasjon
1
9
menighetsblader Fana prosti»
Trykksak 6
24

Helg i Birkeland nr 5, 2011. Utgiver: Menighetsrådet i
samarbeid med BKF og de andre menighetene i Fana.
Bladet er et informasjonsorgan som sendes alle hjem i
menigheten og regnes ikke som uadressert reklame.
Levering av stoff: Leveres menighetskontoret
eller på e-post: birkeland. menighet@bkf.no.

Da seksåringene
fikk bibel
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Sammen for Guds ansikt
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Over: Stolte barn får sin bibelfortelling. Utdelerne ser også ut til å
trives!
Til venstre: Alterbildet malt av Anders Askevold danner håpefull
bakgrunn for spente seksåringer.
Til høyre: Kapellan Kjersti Gautestad Norheim (t.h.) forteller levende
om bibelfortellingene mens blant andre kateket Carina Østensen
Søfteland følger godt med.
ALLE FOTO: FRODE HØYTE

å ungdommene
Stillingen må dekkes inn av innsamlede midler. Målet er givertjeneste øremerket ungdomsarbeid. Birkeland menighetsråd ønsker å arbeide
for økt givertjeneste og har nedsatt en gruppe
som skal arbeide med dette.
Givertjenesten ble i sin tid etablert for å samle
penger til stillinger som ikke dekkes av offentlige

Engasjerte ungdommer øver på danseopptreden.
Da må vinduene opp! FOTO: HILDE WOLTER.

budsjetter. Et eksempel på dette er at menigheten i
mer enn 10 år har samlet inn penger til diakonstillingen. Informasjon om givertjenesten ligger i våpenhuset og på www.kirken.bergen.no/birkeland
Har du spørsmål om givertjenesten? Kontakt Eli
Heggdal på telefon 55 36 22 81 eller på e-post
birkeland.menighet@bkf.no ●
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Hvorfor akkurat sånn?
«Hvorfor er kirken akkurat sånn? Ja, kirkebygningen, altså». Spørsmålet fra en av fjorårets konfirmanter
var overraskende, men interessant. Her var en som undret seg over noe som de fleste av oss tar som en
selvfølge, og slett ikke ofrer en tanke.
AV MARTIN A. E. ANDERSEN

Samtidig var spørsmålet vanskelig, men
slett ikke umulig å svare på, særlig da vi
kunne ta utgangspunkt i kirkebygget vi
stod utenfor, vår egen kirke.
Den gang menigheten i Birkeland sogn
tidlig i 1870-årene kom frem til at de måtte
skaffe seg et nytt kirkebygg til avløsning av
den 300 år gamle mørke og innelukkete
tømmerkirken på Kirkebirkeland, kunne
de ha gjort som et par hundre andre menigheter gjorde på siste halvdel av 1800-tallet:
ganske enkelt rive kirken – stavkirke eller
tømmerkirke, ja, endog om det var en gammel steinkirke – og så reise et nytt og større
gudshus på den gamle tomten. Da ville den
århundregamle kirkeveien ha forblitt den
samme, og stell av slektenes gravplasser
kunne fortsatt ha blitt kombinert med
fremmøte ved kirken på de faste prekensøndagene.
Nå ble det ikke slik den gang. En valgte
som nærmere 500 andre menigheter i andre halvdel av 1800-tallet, å bygge en større
og mer bruksvennlig kirke. Men en kirke
som likevel ble bygget over den gamle lesten og forankret i de tradisjonelle løsningene. Å utvide den gamle grunnmuren for
kirken nyttet ikke. Gjennom århundrer var
gravplassen rundt kirken blitt siste hvilested for flere tusen fanabuer og med gravene deres tett i tett helt inn til kirkemuren
på alle sider. Som ved flertallet av de nærmere 500 nye kirkene som ble reist fra 1855
og utover mot århundreskiftet, kom sognekirken nå på en ny og mer sentral tomt,
og da nærmere daværende Fane herreds
fremtidige sentrum Nesttun. Men navnet ble verken Midttun eller Nesttun
kirke, for det gamle kirkenavnet ble
ført videre.

De første kirkebygg på 300-tallet tok modell av basilikaen, det romerske forsamlingshuset som var langstrakt og hadde et
avrundet tilbygg på den ene kortveggen,
kalt apsis. Tradisjonelt ble kirkene bygget
vest – øst med inngang (og etter hvert tårn)
i vest og kor med alterring og altertavle i
øst. Slik skulle også grunnplanen for den
nye Birkeland kirke være, og tomten ble
valgt nettopp fordi den egnet seg for en slik
vest-øst løsning. Dermed skulle så vel prestens som menighetens oppmerksomhet
stadig være rettet mot øst, der Jesu gjenkomst en gang skulle skje. Av samme
grunn skulle også de døde gravlegges i retningen vest – øst.
Alle eldre kirker og katedraler fikk etter
hvert et større og dypere apsis, og i dette
området fikk kirkens mange prester og
medhjelpere sin plass, i tillegg til et nytt
innslag av unge og eldre mannlige sangere.
Betegnelsen kor går både på gruppen av
geistlige og på sangerne. Korområdet var i
utgangspunktet forbeholdt de nevnte
gruppene, og ble derfor avgrenset i forhold
til kirken ellers (kirkeskipet) med et gjerde
med en «grind», som kunne lukkes, men til
vanlig stod åpen. Birkeland kirke hadde et
slikt gjerde med en åpning inn til koret da
den ble bygget i 1878, men ved restaureringen av kirken i 1961 ble gjerdet tatt bort.
Til gjengjeld kom det opp to fremspring
høyt oppe på siden av åpningen inn til
koret (bl. a. over prekestolen), symboler som skal minne oss om den meget
gamle tradisjonen med en fysisk avgrensing av korområdet i forhold til
kirkeskipet. En annen tradisjonell
og gammel avgrensing i forholdet
kor og skip er at korgulvet ligger
et par trinn høyere enn gulvet i
kirkeskipet.
Tidligere kunne en i
referat fra kirkevisitas ved bisp eller prost, eller
ved innsetting
av en ny prest i en
kirke, lese at prosten
eller bispen kom
frem i kordøren og
talte til menigheten
derfra.
Betegnelsen «kordøren»
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er da nettopp åpningen i det gamle gjerdet
som stod som et skille mellom menighetens og prestens hovedområder. Bare ved
spesielle handlinger som dåp, vielse, nattverd og offergang rundt alteret hadde menigheten anledning til å stige opp et par
trinn og bevege seg inn på det området,
som kunne betegnes som kirkens aller helligste.
Birkeland kirke fikk som kirker flest den
gang også et hvelvet tak – et tønnehvelv som skulle minne kirkegjengerne om himmelen som hvelvet seg over dem til dagen
og slett ikke var så fjern. Men denne indre
takløsningen ble fjernet ved restaureringen
i 1961. Dominerende i kirken er for øvrig
prekestolen og kirkebenkene, noe som er
ettervirkninger av reformasjon i 1536, da
kirkespråket heretter skulle være menighetens morsmål og ikke lenger latin, og kirkegjengerne nå skulle få en langt mer omfattende trosopplæring gjennom prestens belæring og utredninger av Skriften fra prekestolen. Mens menigheten tidligere hadde stått vendt mot alteret og fulgt prestens
handlinger der, kom nå benkene i kirken
som gjorde det lettere for alle å følge med i
prestens timelange prekener.
Gjennom århundrer var intet ved kirkebyggenes form og innhold tilfeldig valgt,
men fikk sin utforming og forklaring i
samsvar med århundregamle oppfatninger
og tradisjoner. I dagens samfunn blir mye
av det tradisjonelle i tilknytning til kirkebygget lagt til side, og nye løsninger og utforminger kommer inn, slik at andre og
mer varierte formål, grupper og aktiviteter
kan finne sin plass innen kirkens og menighetens rammer. Arbeidskirke, kirketun
og mangfold er begreper som da dukker
opp, og som trolig vil prege såvel utformingen av nye kirker som innpassingen av
gamle kirkebygg i dagens menighetsliv.
Konfirmanten som fikk en svært kort og
forenklet innføring i hvorfor Birkeland kirke egentlig var «akkurat sånn», ble noe forbauset over at så mye ved vår lokale kirke,
som en gang lå «langt på landet», hadde århundregamle forbindelser utover i Europa
og nedover mot det gamle Roma. «Men det
er vel i grunnen ikke så rart likevel, for det
var jo nettopp der at det hele begynte», var
hennes rolige kommentar. ●
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Kulturkalender

uken i Fyllingsdalen og Laksevåg bydeler. Utdeling av Kulturprisen og Ungdomsprisen.
Musikk ved Bønes Tensing og
Torfinn Wang med venner.
Lett servering.

Birkeland kirke 18. oktober
kl. 20.00. «Meir himmel – meir
jord» en forestilling med sang,
dans, musikk og fortelling. Ved
prest og musiker Egon Askvik,
saksofonist Kjell Bergsvik og
forteller Astri Sudmann.

Bønes kirke, 22. oktober
kl.17.00. Konsert med «Gla’voks», Ruben Gazki og Bønes
Tria.

Slettebakken kirke 20. oktober kl. 20.00. «Meir himmel –
meir jord» en forestilling
med sang, dans, musikk og
fortelling. Ved prest og musiker Egon Askvik, saksofonist
Kjell Bergsvik og forteller Astri
Sudmann.
Bønes kirke 22 oktober
kl. 12.00: Åpning av kultur-

Fana kirke, 23.oktober
kl 19.00. Høsttakkekonsert
med Sebastian Rotvoll (klarinett), 70 års-jubilanten Fana
mannskor og Fana kyrkjekor.
Gratis adgang. Kollekt.
Søreide kirke 1. november
kl. 17.30. Sanger du skulle ønske du hadde hørt før – familiekonsert med Gabriel Fliflet og
Kristoffer Vogt. Bill. kr. 100,-/
50,-. Barn under 4 år gratis.

Familiebillett kr. 200,- Arr:
Søreide kirke/Kulturdagene i
Fana og Ytrebygda
Fana kirke, 3.november kl
19.00: Kulturkveld/konsert.
Pianist Ingunn Ådland pres.
sin nye Grieg-CD. Skuespiller
Ragnhild Gudbrandsen deltar
med opplesing. Billetter kr
100,- ved inngangen. Enkel
servering. CD-salg.
Fana kirke, 4.november:
Fana musikklag feirer 90 årsjubileum og markerer dette
med en konsert i Fana kirke.
Fana kyrkjekor og andre gjester medvirker. Konsertstart og
billettpris: se dagspressen
Søreide kirke søndag 20. november kl. 19.00: «Gladsang i
mørketid». Kjente og kjære
sanger i ny innpakning.

Storetveit kirke 20. november
kl 20.00. Novembermusikk;
folketoner og jazz mm. Improvisasjon til billedserie. Sang:
Chris André Lund. Saksofoner:
Øivind Stømer. Perkusjon og
gitar: Hans Chr. Dalgaard. Orgel/keyboards: Ruth Bakke.
Bill v/inngang kr 100. Stud/
honnør kr 60.-. Konserten er
støttet av Bergen kommune.
Skjold kirke 20. november kl.
20.00: Konsert med Extasis
tensing.
Skjold kirke 27. november kl
20.00. Konsert med tenor Jan
Erik Endresen.
Birkeland menighetshus, 29.
november kl. 19.30: «Medarbeiderskap til glede». Bibeltime ved biskop Ole D. Hagesæther, over 2.Kor. 1,24.

Etter valdagen
Måndag 12. september var
valdag for fire ulike val: Val
til bystyret, val til fylkestinget, val til soknerådet og
val til bispedømerådet.

utdjupa og kasta lys over kyrkja som viktig
medspelar i etablering av gode nærmiljø
og styrking av levekåra i byen og bydelane.
Under dyktig og ledig leiing av journalist
Per Jon Odeen vart det ein engasjert og
meiningsfull innbyrdes debatt mellom
deltakarane i panelet og mellom deltakarane i panelet og publikum.

biskop vigsle Ytrebygda nærkirke, som i år
er ei stor julegåve til den delen av Fana menighet som ligg i Ytrebygda. Til denne festen ynskjer vi panelet frå folkemøtet hjarteleg velkomne tilbake. Alle som har ytt sitt
må vere med å feste når målet er nådd. Og
eitkvart nådd mål er ei stor inspirasjonskjelde til å setje seg nye mål. ●

AV PER BARSNES

På lokalplanet skal dei
som vart valde i dei ulike vala arbeide og samarbeide til beste for folkelivet i lokalmiljøet.
Vi ynskjer alle valde
hjarteleg til lukke med tillitsvervet som dei
er kåra til å ha i fire år framover!

Når det gjaldt engasjement, så talte det store frammøtet sitt tydelege språk. Det store
møtelokalet var fylt til siste plass. Det vart
også notert med glede at andre sentrale
politikarar i byen frivillig hadde prioritert
å vere til stades på møtet, utan å ha eit spesielt oppdrag som grunn. Det tolkar vi som
stor interesse for temaet.

Kontaktinformasjon,

Fana prosti
Prostikontoret utfører sentralbordtjeneste for menighetene, kirkebokføring,
samt administrasjon av dåp, vigsel og
gravferder.

Mot slutten av ein kort og intens valkamp
inviterte kyrkjelydane i Den norske kyrkja
til folkemøte i Birkeland menighetshus. I
panelet sat Oddny Miljeteig (SV), Ove
Sverre Bjørdal (Sp), Hans-Carl Tveit (V),
Filip Rygg (KrF), Harald Victor Hove (H),
Harald Schjelderup (Ap) og Eiler Macody
Lund (Frp).

Bygging av nærkyrkje i Sædalen og Birkeland kirketun var to saker som vart lyfta
fram med tyngde på folkemøtet. Det vart
ikkje lagt skjul på at dette er saker som bør
finne si løysing i valperioden vi no går inn
i. Det var tilsvarande gledeleg og inspirerande å oppleve svært positiv respons på
desse to viktige sakene frå panelet, og på
kyrkja som ressurs for byen generelt.

Fanaveien 320, 5244 Fana
E-post: fanaprosti@bkf.no

Temaet var «Kirke i Bergens hverdag».
Gjennom ulike innfallsvinklar vart det sett
fokus på kyrkja som ein stor og positiv ressurs for folkelivet i byen. Til møtet låg det
føre ein interesssant artikkelsamling som

Det er ei glede å delta i konstruktiv samhandling til beste for byen og bydelene. Eit
konkret resultat av denne samhandlinga
skal vi halde fest for søndag 18. desember,
som er 4. søndag i advent. Då vil Bjørgvin

Prostisekretær Kari Rydland
• 55 59 71 82 • kari.rydland@bkf.no
Servicesekretær Inger Helene Jæger
55 59 71 83 • inger.helene.jaeger@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
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Kristendom
er kjærleik
Om morgonen den 22. juli,
dagen då den grufulle terroraksjonen skjedde i Oslo og på
Utøya, høyrde eg Tomm
Kristensen, NRK sin tidlegare
Afrika-korrespondent, halda
morgonandakt.
LESERBREV AV ODDVAR SKRE , FANA

Han snakka om den
kjende songen «Navnet
Jesus blekner aldri», som
er skriven til ein afrikansk
melodi. Denne songen er
kalla ein kristen slager, og
er truleg den mest sungne songen med
kristent innhald her i landet. I andre verset heiter det såleis: «Ved det navn må hatet vike, ved det navn må ondskap fly.»
I terroraksjonen såg me hatet og vondskapen i full utfalding, personifisert ved
massemordaren , ein mann som påstår å
vera medlem av ein kristen korsfarar-liga,
og ser seg sjølv som krigar i eit korstog
mot muslimar og alle som trur på eit demokratisk og multikulturelt samfunn.
I denne samanhengen er det veldig bra
at kyrkja går i spissen for å ta avstand frå
alle former for framandfrykt og valdsbruk. Korstoga på 1100- og 1200-talet var
reine røvartokter mot dei «vantru» muslimane og hadde ingenting med kristendom å gjera. Men det fins dessverre folk
som kallar seg kristne også i dag som ikkje
har forstått kva kristendom er. Desse bør
gå i seg sjølv og sjå kva konsekvensar haldningane deira kan medføra. Også ute på
høgresida ser me haldningar som liknar
på dei som Breivik gir uttrykk for i sitt såkalla manifest, om enn ikkje med så ekstreme verkemiddel.
I manifestet blir det oppmoda til krig
mot eit fleirkulturelt samfunn. Men ser vi
på historia vår, har det nettopp vore møtet
mellom ulike kulturar som alltid har ført
landet vårt framover, mens i land der
framandfrykta har fått utvikla seg, har det
ført til krig og konfliktar, isolasjon og
stagnasjon.
Skilnaden mellom norske reaksjonar
etter terroraksjonen 22. juli og amerikanske etter 11. september 2001 er påfallande. Eg håpar og trur at midt i all sorga
og fortvilinga må det som har hendt, føra
til eit meir inkluderande samfunn, der vi
tek vare på kvarandre, slik kristendomen
eigentleg går ut på. ●
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Prostisatsing på besøkstjenesten:

Møter mellom
mennesker
– Det å være besøksvenn kan gi mye godt tilbake til en selv,
sier diakon i Birkeland menighet, Tone Totland, som begynte
som besøksvenn allerede i studietiden. – Jeg savnet eldre
mennesker rundt meg. Det å bli besøksvenn ga meg da en
ekstra trygghet, forteller hun.
TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Menighetene i Fana prosti gjør nå en felles
innsats for å få flere frivillige til å melde seg
til besøkstjenesten. I første omgang inviterer de til åpen dag i Skjold kirke 12. november.
– Vi håper at folk vil komme både fordi
de er interessert i temaene og fordi de vil
bli besøksvenner, sier Tone Totland, og
legger til at det ikke følger noen forpliktelser med å komme på seminaret.

«Legg vinn på gjestfrihet»
Forelesere blir prosjektleder Eirin Hillestad ved Verdighetssenteret og Karl Dag
Bærug fra Kirkens SOS. I tillegg vil diakon
i Bønes og Storetveit, Linda Bårdsen,
snakke om temaet gjestfrihet i et bibelsk
perspektiv.
– Paulus ber oss om å legge «vinn på
gjestfrihet» (Rom. 12:13). Med utgangspunkt i dette vil jeg si noe om det å komme
som gjester i andre sitt hjem, sier Linda
Bårdsen.
– Noen åpner faktisk hjemmet sitt for oss
når vi kommer som besøksvenn. Jeg liker å
legge vekt på det i stedet for hjelpeperspektivet. Det skal være likeverd i slike
møter mellom mennesker.

på noe av målet vårt med besøkstjenesten.
Vi som er ansatte kommer og går, men menigheten består.

Går begge veier
Dette kommer igjen i diakoniplanen, der
ordet «nød» nå er tatt ut.
– Å motta hjelp er også en aktiv handling
eller tjeneste, mener hun.
– Det er ikke noe passivt med det. Dersom noen skal kunne hjelpe, må noen også
si at de trenger hjelp.
– Har du vært besøksvenn selv?
– Nei, men jeg går på en del besøk som
diakon. Dette er også en god illustrasjon

Fin kontakt
Anne-Ingrid Alme, leder for besøkstjenesten i Slettebakken, er derimot fast besøksvenn for en eldre dame i menigheten.
– Det er spennende å høre henne fortelle
om hvordan barn og unge hadde det i Bergen før og under krigen, sier Alme, som
selv er innflytter.
– Jeg er glad for denne muligheten til å få
kontakt med menighetens eldre.
– Det å møte andre mennesker; bli sett og

«FORTELL MEG»: Barnebok med fortellinger til bruk både i hjem, barnehage og
søndagsskole. Boken er redigert av Torunn
Matre, og ble utgitt av Norsk søndagsskoleforbund i 1996.
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Aktuelle
seminarer i
Fana prosti
Seminar om
besøkstjenesten:
Skjold kirke lørdag
12. november kl 10-15
Program:
• «Eldre og verdighet: De
frivilliges rolle» ved Eirin
Hillestad, prosjektleder ved
Verdighetssenteret
• «Den gode samtalen» ved
Karl-Dag, Bærug , Kirkens
SOS
• «Gjestfrihet» ved diakon
Linda Bårdsen
• Informasjon om besøkstjenesten i Fana
Det vil bli servert en enkel
lunsj. Seminaret er gratis og
åpent for alle.

INVITERER TIL ÅPEN SEMINARDAG: – Vi håper at folk vil komme både fordi de er interessert i temaene og
fordi de vil bli besøksvenner, sier Tone Totland, og legger til at det ikke følger noen forpliktelser med å
komme på seminaret. Fra venstre: Tone Totland (diakon i Birkeland), Anne-Ingrid Alme (besøksleder i
Slettebakken), Målfrid Litlere (leder av diakoniutvalget i Skjold), Mary Lepsøe Lien (frivillig i besøkstjenesten i Skjold) og Linda Bårdsen (diakon i Bønes og Storetveit).

Sorgseminar
for etterlatte:

se, gir mye både til den som besøker og den som
får besøk, mener Målfrid Litlere, leder av diakoniutvalget i Skjold.
– Jeg ser behovet for å bygge dette opp i Skjold,
å få det inn i noen rammer slik at vi også kan ta
oss av de som skal være besøkere. Vårt ønske er at
dette skal bli en tjeneste der man kan få påfyll og
oppleve glede.
Litlere har ikke vært besøksvenn før, men fikk
lyst til å gjøre noe meningsfylt etter at hun ble
pensjonist.
Mary Lepsøe Lien er delvis pensjonist, og tilhører samme menighet som Litlere. Også hun er
ny som besøksvenn, men har ikke problemer
med å se dette i forlengelsen av jobben i en dagligvarebutikk.

Prostiet inviterer til et seminar
om sorg. Sorgen berører oss
på mange måter og du er velkommen enten det er kort eller lengre tid siden dødsfallet.

Diakoni i dagligvarebutikken
– Jeg merker behovet mange eldre har for å prate,
forteller hun.
– Tiden er begrenset når jeg sitter i kassen. Men
jeg blir kjent med mange, om ikke på navn så på
ansikt. Og jeg treffer alltid kunder når jeg er på
ferie.
– Så dagligvarebutikken fungerer som en
slags utvidet diakonitjeneste?
– Ja, både for eldre, rusmisbrukere og andre

som sitter mye alene. Alle har behov for å bli sett,
og det gjør meg også godt når jeg ser hvordan folk
lyser opp av litt vennlighet.
– Dette viser litt av poenget vårt, sier Totland.
– Besøkstjenesten handler om å være alminnelige medmennesker i menighet og nærmiljø.
Linda Bårdsen er enig, og går for å hente en bok
for å illustrere dette for oss.

Også for unge
Boken heter «Fortell meg», og er en samling med
fortellinger for barn. Fortellingen Linda Bårdsen
leser for oss heter «Lønn for gaver», og handler
om en liten jente som oppdager verdien av samvær med en eldre dame.
– Jeg håper at det også kommer ungdommer på
seminaret, sier Totland.
– De kan veldig godt være besøksvenner. Ungdommer har mye å tilføre de eldre - og omvendt.
– Synes dere samfunnets holdning til de eldre
har endret seg? Ble de mer lyttet til før?
– Helt klart, mener Litlere.
– Det er synd at de eldre ikke lenger har samme
status i samfunnet. Folk som har levd lenge har
utrolig mye å snakke om. Noen sliter kanskje
med hukommelsen, men de kan fortsatt komme
med mange gullkorn. ●

Peisestuen i Skjold kirke,
lørdag 5. november
kl. 10.30- 14.00

Program:
• «Hva er sorg og hva gjør
sorgen med oss», ved Bjarte
Holme, sokneprest i
Storetveit menighet
• Lunch
• Samtale/spørsmål
• Orientering om tilbud til
etterlatte i Fana prosti

Påmelding/spørsmål,
begge seminarene:
Diakon Linda Bårdsen,
tlf. 55 30 81 17 - 483 02 448
e-post: linda.bardsen@bkf.no
Diakon Tone Totland
e-post: tone.totland@bkf.no
Velkommen - også om du ikke
har fått meldt deg på.

oktober 2011
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50 år etter
ordinasjonen av
Ingrid Bjerkås:

Fortsatt få kvi

I år er det 50 år siden Ingrid
Bjerkås (1901-80) som første
kvinne ble ordinert til prest i
Den norske kirke. Nå på
søndag ble dette markert med
festgudstjeneste i Bergen domkirke. Men kvinneandelen er
ennå lav på norske prekestoler.
AV GUNN KONGSVIK OG MAGNE FONN HAFSKOR

«Tap ikke motet» sa Hamar-biskop Kristian
Schjelderup (1894-1980) i sin tale da han ordinerte Ingrid Bjerkås 19. mars 1961. Så var
han også en forkjemper for kvinners prestetjeneste. Menighetsrådet i Hamar ville ikke
at Hamar domkirke skulle brukes, og hun
ble derfor ordinert i den vakre Vang kirke.

Biskopene protesterte
Seks av landets biskoper nektet å forholde
seg til ordinasjonen og erklærte at «vi finner
det umulig å forene kvinnelig prestetjeneste
med Det nye testamentes grunnholdning og
med dets direkte utsagn. Det avviser kvinnens
adgang til hyrde- og læreembetet og begrunner dette prinsipielt med å henvise både til
Guds skaperordning og til Herrens eget bud.
Dermed kjenner vi oss bundet av det Guds ord
som vi i all vår tjeneste har forpliktet oss på».
Biskop i Nord-Hålogaland, Alf Wiig (18911974), var derimot en viktig støttespiller og
pådriver for å få Bjerkås ordinert.
Ble pioner
De kvinnelige teologiske kandidatene vegret
seg mot å bli ordinert. De ønsket ikke å skape
strid i kirken, og heller ikke å være den striden dreiet seg om. Ingrid Bjerkås ble dermed
den som hadde mot nok til å gå foran. Hun
tok sin presteutdannelse i voksen alder, og
fylte seksti år like etter at hun ble ordinert.
Gjennom sin livserfaring og alder hadde
hun den nødvendige tryggheten for å stå
frem som pioner, et valg som var avgjørende
for at flere skulle våge å følge etter. Så var hun
heller ikke redd for å stå for det hun trodde
på, og hun hadde meningers mot.
Skrev brev til Quisling
Under krigen var Bjerkås husmor med to
barn i Oslo. I 1942 skrev hun et brev til Vidkun Quisling med beskjed om at han måtte
trekke seg mens det ennå var tid, og sørge for
at NS ble oppløst. «Hvordan våger De Herr
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Quisling å forlokke og forföre nordmenn til å
bli landsforredere, kongesvikere og forbrytere
mot sitt eget folk, til skjensel for hele verden og
til usselhet blant sine egne?» skrev hun. Da
hun ikke fikk svar, sendte hun et nytt brev,
hvorpå NS-psykiater Hans Eng svarte ved å
gi en vurdering av hennes mentale tilstand.
Engs konklusjon var at hun led av en ukjent
lidelse ved navn «jøssingismus psykopatica».
Hun ble senere arrestert og satt på Grini.

PREKENTEKST: Første side i Ingrid Bjerkås'
første preken som sogneprest, holdt 7. mai
1961 - som var 5. søndag etter påske. Det var
full kirke denne dagen, med mange tilreisende og pressefolk. FOTO: ARKIVVERKET

14 prekesteder
Etter at hun var ordinert i 1961 fikk hun fast
stilling som sokneprest i menigheten Berg
og Torsken på Senja. Det var et stort kall,
med hele 14 prekesteder. En av hovedmarkeringene i sommer ble derfor lagt til Senja,
med fagseminar, fotoutstilling og to boklanseringer. Bjerkås tjenestegjorde på Senja i
fire år, men maktet ikke å bli sittende i stillingen etter at mannen døde uventet. Hun
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vinner i prestekjole
GODT MOTTATT: Ingrid Bjerkås ønskes velkommen i Berg og Torsken menighet på Senja, der
hun fikk fast stilling i 1961. I år er det femti år siden Ingrid Bjerkås som første kvinne ble presteordinert. Dette markeres blant annet gjennom flere bokutgivelser, der vi møter sentrale
personer i historien om kvinnelige prester frem til vår egen tid. FOTO: ARKIVVERKET

Leiv Aalen ved Menighetsfakultetet seg til
biskopen med krav om at det måtte tilsettes
en mannlig prest for de i menigheten som
ikke kunne godta en kvinnelig. Det viste seg
likevel at kun et mindretall holdt seg borte,
og hun ble godt likt i menigheten.

Gikk foran
«Hun våget å gå foran» (Verbum) er tittelen
på den andre boken om henne som kom i
sommer. Dette er en artikkelsamling som
ikke bare handler om Ingrid Bjerkås, men
også om andre kvinnelige pionerer og historien om kvinners plass i norsk kirkeliv. I tillegg kommer Mari Saltkjel i disse dager ut
med boken «Kvinners kall» (Verbum), der
hun presenterer 21 fortellinger om kvinnelige prester etter 1961. En viktig del av denne
historien er de kristelige organisasjonenes
rolle. Organisasjonslivet skapte den leke
kvinnelige forkynner og bidro til å stimulere
kvinners interesse for teologi. De tallrike misjons og kvinneforeningene, søndagsskolene
og annet arbeid blant barn og unge skapte en
arena, der kvinner fikk erfaring som ledere,
lærere og forkynnere.
Metodistkirken først ute

flyttet tilbake til Østlandet, og ble sykehusprest på Martine Hansens hospital i Bærum
frem til hun gikk av med pensjon i 1971. Hun
døde 30. november 1980, 79 år gammel. En
av bøkene som ble lansert på Senja i sommer
er en prekensamling samlet av henne barnebarn. Den er utgitt på Genesis forlag, og gir et
godt innblikk i hennes teologi.

Boklanseringer
I selvbiografien «Mitt kall» (Cappelen 1966)
forteller hun hvordan hun ble kritisert for å
være for lite opptatt av fortapelsen og for mye
av himmelen i sin forkynnelse. Da telte hun
opp både skriftstedene der Jesus snakker om
himmelen og de der han snakker om fortapelsen. Konklusjonen ble at når Jesus kunne
snakke mer om himmelen enn om helvete,
kunne hun også gjøre det. For kampen var
ikke over fordi om hun var presteordinert.
Ved tilsettelsen i Senja henvendte professor

Metodistkirken var det kirkesamfunnet som
var tidligst ute. Agnes N. Howard ble der ordinert til eldste i 1954, og kan dermed sies å
være Norges første kvinnelige prest. At ordinasjonen av Howard ikke førte til en omfattende kvinneprestdebatt kan ha å gjøre med
at hun arbeidet i India, og at kvinnelige prester ikke var et like stort stridsspørsmål i Metodistkirken. For Ingrid Bjerkås og de andre
pionerene måtte kjempe for sin berettigelse.
De måtte gå opp en helt ny vei i et kirkelandskap der en kvinne i rollen som prest var
uvant for de fleste. I dag er situasjonen helt
annerledes. Antall kvinner i prestestillinger
er stadig økende, og skepsis og motstand er i
stor grad et tilbakelagt stadium.

var hun faktisk den ellevte i rekken av
kvinnelige prester. I dag er fire av de 11 biskopene og nesten hver tredje norske prest
kvinne, men andelen svinger litt fra landsdel
til landsdel. Bjørgvin er fortsatt blant de mer
konservative bispedømmene, med kun 14
prosent (eller en av syv) kvinnelige prester.
Det er fortsatt et stykke vei å gå før det er full
likestilling i Den norske kirke. ●

Troens gleder
Styr mine tanker
og la meg bli fylt av din herlige glede
Gi sinnet mitt ro
gjør meg ærlig og tro
vær i hjertet alltid til stede
La troen min gro i sinn og kropp
og fyll den med all din styrke
Gjør meg åndfull var
for alt jeg fikk og har
og med frimodighet kan dyrke
La hverdagen bli en symfoni
der du meg styrer og leder
Gjør meg legemlig hel
la meg alltid bli del av troens
mangfoldige gleder
GUSTAV GUNDERSEN

Få kvinneprester i Bjørgvin
Dette ble tydelig under festgudstjenesten for
Ingrid Bjerkås i Bergen domkirke. Både biskopen og mange av bispedømmets kvinnelige prester deltok, mens Berit Andersen, nylig
pensjonert domprost i Stavanger, holdt prekenen. Da Andersen selv ble ordinert i 1970,
oktober 2011
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Godt nytt fra Bergens-po
6. september, en uke før
valget av nytt bystyre,
inviterte Bergens 25
menigheter til folkemøte i
Birkeland menighetshus.
Et fullsatt menighetshus
fikk her høre og stille
spørsmål til byens
toppolitikere.
AV KJELL BERTEL NYLAND, OVE-CHRISTIAN
FREDRIKSEN OG MAGNE FONN HAFSKOR

Møteleder Per Jon Odéen utfordret politikerpanelet direkte, og ville vite hvordan de
konkret mente kirken kunne være en ressurs i byen.
– Svaret på møteleders spørsmål finner vi
i dette heftet, sa byråd Harald Victor Hove
(H), og viste generøst frem ressursdokumentet «Kirke i Bergens hverdag» fra Bergen kirkelige fellesråd (BKF).

Felles verdier
Venstres Hans-Carl Tveit la i sitt svar vekt
på kirkens rolle for å styrke det frivillige engasjement i byen og bydelene, mens byråd
Filip Rygg (KrF) mente at kirkens viktigste
oppgave er både å forkynne evangeliet og å
vise evangeliet i praktisk handling.
– Derfor må diakonien fremsnakkes, sa
Rygg.
– Sosialdemokratiet og kirken deler
mange felles verdier, fremhevet Harald
Schjelderup (Ap).
– Derfor vil Arbeiderpartiet sikre kirken
gode rammevilkår slik at den kan bidra i det
forebyggende arbeidet, fremfor i kostbart
reparasjonsarbeid i etterkant.
SVs gruppefører og listetopp Oddny Miljeteig var ikke uenig i dette.
– Kirken må være der alle er, men også der
ingen andre er, sa hun.
Diakonien inn i bybudsjettet
I debatten som fulgte stod tre hovedtema i
fokus: Kirkens diakoni, kirkebyggene og
kirkegårdene.
Konsulent på bispekontoret, Leif Arne
Økland, presenterte omfanget av kirkens
diakoni i Bergen. Bergen kirkelige fellesråd (BKF) har i budsjettinnspillet for 2012
søkt om økte ressurser til praktisk omsorgstjeneste knyttet til levekår og opp-
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POLITIKERPANEL: Syv av byens toppolitikere stilte i panelet på folkemøtet. Her ser vi (fra venstre)
Hans-Carl Tveit (V), Filip Rygg (KrF) og Harald Victor Hove (H). Ikke med på bildet: Eiler Macody Lund

vekstmiljø. Bindende løfter satt tydeligvis
langt inne hos politikerne på dette området. Lengst gikk Senterpartiets Ove Sverre
Bjørdal, som lovet å prioritere den diakonale satsing i budsjettsammenheng. Han
grunnga dette med at denne type investering egentlig er selvfinansierende i og med
at en vil bli spart for «reparasjonsutgifter»
siden.
Når det gjelder kirkebyggene, har middelalderkirkene en egen budsjettpost. Byråd
Hove lovet her å bevilge 20 millioner årlig til
middelalderkirkene etter at Mariakirken er
ferdig restaurert i 2014.

Nærkirke i Sædalen og på Haukås
Denne bevilgningen vil løpe helt til også
Korskirken og Domkirken er ferdig restaurerte. Med tanke på nye kirkebygg, var det
Sædalen som kom til å få mest fokus. Prest
og ildsjel Leidulf Øy presenterte det omfattende kirkelige engasjement som allerede er
i gang med å få på plass en nærkirke i Sædalen, og signalene fra politikerpanelet gir oss
grunn til å tro at vi i løpet av et par år kan
være i gang med bygging av ny nærkirke i
Sædalen. Hans-Carl Tveit (V) tok til orde
for at det fortløpende burde være et nytt kirkeprosjekt på gang.
– Når Sædalen er på plass må vi fortsette
på Haukås, sa han, og la til at dette hele tiden

må være et spleiselag mellom lokal frivillig
innsats og kommunen.

Først kirke, så utbygging
Flere av politikerne var samstemte her.
Kommunale bevilgninger til nye kirkebygg
er mest sannsynlig når det er dokumentert
et skikkelig lokalt engasjement det være seg
i form av aktiviteter eller lokal delfinansiering - aller helst begge deler.
Eiler Macody Lund (Frp) pekte på at Bergens befolkning øker med 3500 i året. Dette
betyr at det må bygges ut tilstrekkelig infrastruktur i stadig nye bydeler. Lund var ikke
fremmed for at en i denne sammenheng
burde vurdere å innføre rekkefølgebestemmelser, slik at visse institusjoner (blant annet kirke) og funksjoner kommer på plass i
forkant av utbyggingen. Oddny Miljeteig
(SV) fra motsatt fløy syntes å være enig i
dette.
– Politikerne i Bergen har tradisjonelt
vært flinkere til å legge til rette for nye kjøpesentre enn for nye kirker, hevdet hun.
Ja takk, begge kirker
Noe tilsvarende hørte vi også fra Ove Sverre
Bjørdal, som mente at en allerede på planleggingsstadiet må sikre både skole, idrett,
barnehage og kirke inn i de nye bydelene.
Filip Rygg utfordret både politikere og BKF
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politikerne

Kulturtipset:

Sang som løfter sjelen

Fana mannskor skal delta i
konserten på høsttakkefesten i Fana kirke som et
ledd i markeringen av at
koret i høst fyller 70 år.
Senere blir det jubileumskonsert i Fana kulturhus og utgivelse av en egen
jubileums-cd.
AV SVEIN HILLESØY OG MAGNE FONN HAFSKOR

Fana mannskor ble stiftet 11. november 1941, etter initiativ fra sangglade medlemmer i Fana ungdomslag som ønsket å fremme sangen i
bygda. Det var 25 sangere som møtte
til den første øvingen, og den første
sang som ble innøvd var «Ret som ørnen stiger».

Harald Schjelderup (Ap), Ove Sverre Bjørdal (Sp),
(Frp) og Oddny Miljeteig (SV).
FOTO: GEIR MØLLER

STORT FREMMØTE: Et fullsatt menighetshus fikk
høre og stille spørsmål til byens toppolitikere, som
stilte til debatt under temaet «Kirken som ressurs i
Bergens hverdag».
FOTO: GEIR MØLLER

til å være tidligere ute med å prosjektere nye kirkebygg, og mente at det ikke bare er Sædalen det haster
med.
– Også nærkirken på Haukås må komme på plass,
sa han.
Det tredje temaområdet på folkemøtet handlet
om drift/vedlikehold og utvidelser av byens 27 eksisterende kirkegårder, samt opparbeidelse av nye.
På dette området sa byråd Hove at byrådet er innstilt
på å komme BKFs søknad i møte, noe som i tilfelle
vil innebære et rammetilskudd på 25 millioner kroner årlig til investering på kirkegårdssektoren. Forstod vi byråden rett er dette en nyhet det virkelig er
grunn til å glede seg over. ●

Kulturnatt på Island
Dirigent fra starten av var Sigmund
Skage, som fortsatte som dirigent og
musikalsk leder for koret i 47 år.
Under hans ledelse utviklet de seg til
å bli et av landets ledende mannskor
med topplasseringer i korkonkurranser både i inn- og utland og
mange opptredener i radio og i konsertsaler. Mange vil med glede huske
Fanakveldene i fullsatt Grieghall og
de senere julekonsertene med blant
andre Ytre Suløen i Johanneskirken.
Det er også blitt en rekke konsertreiser utenlands, med opptredener
både i USA, på kontinentet og i våre
nordiske naboland. I august hadde
koret en strålende utflukt til Island,
der de deltok i åpningen av Kulturnatt i Reykjavik.
«Sangen som forynger»
Koret består i dag av 40 medlemmer
og ledes av Amund Dahlen. Det øves
på Stend videregående skole hver
tirsdagskveld, og repertoaret strekker seg fra salmer og liturgiske verker til Taube, Bellman og Vreeswijk.
Stemningen er god, og stifternes ønske om «gjennom sangen å finne
frem til hverandre og glede hverandre med sangen som alltid forynger»

70 ÅR MED FANA MANNSKOR: Fana
Mannskor takker tidligere formann
Egil Hope for å ha tatt vare på opptak
fra år tilbake. Nye opptak til platen er
gjort i Sælen kirke. Prosjektansvarlig: Musikkutvalget i Fana mannskor.
OMSLAG: EVA LOUISE OG LUDVIG KORSØEN

er fortsatt levende i koret. Men også
utad vil koret gjerne glede folk med
sangen og koret har alltid hatt en god
tilknytning til Fana kirke. Det er
vanskelig å tallfeste alle opptredener
her, men mange har nok et forhold
til «O Helga natt» på julaften. 70-årsjubileet vil bli feiret med en stor konsert i Fana kulturhus 12. november,
med påfølgende jubileumsfest samme sted.

Historiske opptak
Jubileumsåret markeres også med
utgivelsen av en egen samle-cd med
et utvalg av sanger som er tatt opp på
konserter og studio i årenes løp. Musikken på platen er redigert etter
tema, ikke etter tid for opptak eller
dirigent. Disse opptakene viser litt av
korets uttrykksform i skiftende perioder og med ulike dirigenter. Omslagmotivet på platen symboliserer
stifterne sine store tanker med koret,
idet sangen «Ret som Ørnen stiger
op mod Himlen Blaa» av Louis
Spohr som nevnt ble øvd inn allerede på den aller første øvingskvelden.
Den amerikanske ørnen på omslaget
er også valgt som symbol på korets
vide horisont og den store kontakt
koret har hatt med USA og andre
sangglade nasjoner. ●

• Høsttakkefest under gudstjenesten i Fana kirke søndag 23. oktober.
• Jubileumskonsert i Fana kulturhus lørdag 12. november kl. 17.
• Den nye cd-platen kan bestilles hos medlemmene i Fana mannskor eller du kan
sende en e-post til post@fanamannskor.no. Husk å skrive navn og adresse både
på mottaker av platen – og på den som eventuelt skal ha regningen.
• Mer informasjon: www.fanamannskor.no
oktober 2011
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AVD. BERGEN
Teatergt. 20
Teatergt.
Bergen
5010 Ber
gen
Tlf: 55 21 44 50

AVD. BERGEN VEST

2.etg på Shellstasjonen
Sartor
53 Straume
Sartor,r, 5353
Tlf: 55 21 44 50

Åpent: Man-tirs-ons-fre 8 - 16 • Tors 8 - 20 • Lør 11 - 15

Tlf 55 13 15 00

www.dbeg.no
Begravelsesbyråkjeden Jølstad

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

Begravelsesbyrået for
byen og distriktet

Tlf.:
Fax:

D¯GNVAKT á 55 55 16 16

Bok & Media Vestbok

55 11 80 10
55 11 80 11

Hver fredag:
Kunngjøring om
gudstjenester
i Fana Prosti.
E-post:
sylvi@fanaposten.no
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Allehelgensdag
Allehelgensdag er alltid første søndag i november.
I år søndag 6.november.
AV DIAKON TONE TOTLAND

Det er også i år tre gudstjenester på denne
viktige dagen. I Birkeland kirke har vi noen
tradisjoner for denne dagen, og disse gode
tradisjonene vil vi følge også i år.
Kl. 11. 00 er det høymesse i Birkeland kirke. Denne gudstjenesten er preget av det
håp vi har i Kristus,og vi takker for dem
som er gått troens vei før oss.
Her skal vi synge de store salmene som
hører dagen til, og vi feirer med nattverd.
Liturgisk farge er hvitt , og det understreker gleden som følger håpet.
På ettermiddagen blir det minnegudstjeneste i Øvsttun kapell kl. 16.00, omtrent på
den tiden da mange går til gravene og tenner lys eller går der for å minnes.

Minnegudstjenesten vil vare rundt tre
kvarter. Det blir salmer, noen dikt, lesninger fra Bibelen, lystenning og musikk.
Vi håper på en stillfarende samling som
kan være med på å samle tanker og følelser
denne dagen.
Etter minnegudstjenesten vil menighetshuset være åpent . Her serverer vi kaffe / te
og vafler, Noen har kanskje lyst å bare være
sammen rundt et bord, det er også mulighet til å snakke med noen av kirkens ansatte dersom en ønsker det.
Og kl. 18.00 samler ungdommene seg til
ungdomsgudstjeneste – åpen for alle – av
og for ungdommer i kirken. ●
Diakon Tone Totland inviterer til
allehelgensdag-feiring.

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

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

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

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

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

Besøksadresse:
Hardangerveien 5 B, Nesttun

Seniorprest:
Rune Joar Kysnes........ 55 36 22 83
e-post ............ rune.kysnes@bkf.no

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

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

Menighetskonsulent:
Eli Heggdal ................ 55 36 22 81
e-post ............ eli.heggdal@bkf.no

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

Diakon:
Tone Totland .............. 55 36 22 85
e-post............ tone.totland@bkf.no

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

Kateket:
Carina Ø. Søfteland ... 55 36 22 88
e-post .... carina.softeland@bkf.no

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

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

Kontoret er vanligvis bemannet,
med unntak av samtaler/møter. Da
henviser vi til servicekontoret, 55
36 22 80. Ta gjerne direkte kontakt
med ansatte. Hvis de ikke er til stede blir telefonen satt over til sentralen, der det er mulig å legge
igjen en beskjed.

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

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
Reidar Kanestrøm ...... 55 92 92 88
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

oktober 2011
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Kirkevalget i Birkeland 2011
875 personer besøkte valglokalene til Birkeland menighet ved årets kirkevalg. Det er 7,4 prosent av de stemmeberettigede. Et lavt tall, men likevel vel 10 ganger høyere enn den gang kirkevalget kun foregikk i kirken.
Også denne gang hadde de over 15 år stemmerett, og det ble registrert 31 velgere under
18 år. De frivillige valgvertene kan fortelle om
godt besøk og en hyggelig oppgave. For
mange besøkende var det nok en utfordring

at det er to ulike valg med to ulike måter å
stemme på: nemlig menighetsråd og bispedømmeråd.Tilbakemeldinger til kirkerådet
er at dette fortsatt er noe for komplisert.

Nytt menighetsråd i Birkeland 2011-2015,
med antall stemmer
Gjermund Øgaard
1026
Tor Magne Madland
1019
Helge Flesland
984
Solveig-Elin Ruud
979
Kolbjørn Gunnarson
976
Liv Bente Hals Aurlien
971
Marit Serine R. Skeie
960
Eva Taule
954
Mona Boge
917
Anne Kari Aarstad
913

Varamedlemmer Birkeland 2011-2015,
med antall stemmer
Frode Høyte
907
Britt Helga Eidsheim
902
Dagny Helene Ekberg
898
Magne Stenersby
893
Kasper Vejen
891
Også sokneprest Ivar Braut møter i menighetsrådet. Det nye rådet har konstituerende
møte i november.
Kandidater som ble valgt til Bjørgvin bispedømmeråd: Cathrine Waaler Halstensen,
Egil Morland og Nils Dagestad. De fire siste
leke medlemmene velges av menighetsrådene innen 1. desember. ●

Valg av de engasjerte
Det er en god opplevelse å se kirkevalglokalene ha en jevn strøm av velgere på valgdagen.
Her kommer folk i alle aldre og med forskjellig engasjement i forhold til tro og kirke.
Felles for alle er at de er døpt og kirkemedlemmer. Det er flott!
KOMMENTAR AV IVAR BRAUT

I valget til menighetsråd var
det ikke den store valgkampen. Det har sammenheng
med at det er femten engasjerte
kirkemedlemmer
som har stilt til valg for kommende fireårsperiode. Alle
vil det gode for lokalmenigheten. Det er ingen store
kontroverser som splitter
medlemmene. Derfor er det
også bare en liste. Da gjenstår personvalget. Kjenner
jeg noen? Var det noen jeg
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fikk spesielt sans for i forhold til det de har uttalte i
sist menighetsblad? Alder
spilte sikkert også en rolle.
Det er grunn til å gratulere
alle femten som ble valgt.
Velgerene har endevendt på
den oppsatte listen og gjort
flere av dem som stod på
vara til faste medlemmer og
motsatt. Slik er også kirkedemokratiet. Så er det vel
verdt å merke seg at alle
femten fikk en god del personstemmer, dvs. ekstrastemmer ved at velgerne

krysset av for ekstra stemme. Noen fikk strykninger,
men i beskjedent omfang.
Det er det engasjerte som
ble valgt – alle femten. Og
det er bruk for alle – og
mange flere til de utallige
oppgavene bl a av praktisk
art.
Og det er de engasjerte
som har valgt. Takk for engasjementet – alle 875! Det
gjør en forskjell for de femten som nå tar fatt på en
interessant og viktig periode
i Birkeland menighetsråd. ●
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Tefest 2011
et løft for menighetshuset
Bli med på årets tefest i Birkeland menighetshus, Øvsttunveien 29. Vi byr på åresalg,
utlodning, spennende ting for barna og kaffe
og kaker til alle.

Turné 2011
Kjell Bergsvik

Astri Sudmann

Egon Askvik

Regi
Arvid Ones

Lyd/lys
Jan Holden

Torsdag 04.oktober kl.19 Nysæter kyrkje, Stord
Tysdag 18.oktober kl.20 Birkeland kirke, Nesttun
Onsdag 19.oktober kl. 20 Strusshavn kirke, Askøy
Torsdag 20.oktober kl.20 Slettebakken kirke
Sundag 23.oktober kl.19 Johanneskirken
Måndag 24.oktober kl.19 Myking kyrkje
Tysdag 25.oktober kl.18 Farnes kyrkje, Årdal
Onsdag 26.oktober kl.19 Olsvik kirke
Torsdag 27.oktober kl.19 Fedje kyrkje

Velkommen til konsert
i Birkeland kirke
tirsdag 18. oktober
kl 20.00

Meir himmel ʹ Meir jord

I mange år har frivillige arrangert Tefest til inntekt for drift
og vedlikehold av menighetshuset. Vi samler små og store
gevinster og gjør dette til en
kjempekoselig sosial begivenhet. Det er Birkeland menighet
som eier huset og menighetsrådet har ansvar for økonomi
og drift. En god flokk frivillige
går runder og er med på dugnad, men menigheten må dekke strøm som i fjor kom på kr.
100.000.
Når menigheten ikke bruker
huset selv leies det ut, men det
krever også vedlikehold for å
holde en viss standard. Et gammelt hus trenger fornyelse. Vi
trenger bl.a. nye benkeplater
på kjøkkenet, stadig må vi skifte ut gamle lamper og male
noen strøk. Vil du hjelpe oss
med dette? Vi trenger gevinster og mange gjester på tefesten.
Inntektene fra tefesten har
vært et kjærkomment – og helt
nødvendig tilskudd til menighetshusets økonomi. For oss er
huset en stadig viktigere del av
ungdomsarbeidet. På menighetshuset har vi Nattkafé for
ungdom annenhver fredag,
dans- og korøvelser hver uke.
Ungdommene har pusset opp
bandrom i kjelleren og det benyttes flittig. Mange forskjellige grupper bruker menighetshuset ukentlig, og aktivitetene
representerer et positivt tilbud
for mange mennesker i vår bydel. I tillegg er det mye brukt til
arrangement for ulike foreninger, lag, klubber og private
i nærmiljøet og fungerer omtrent som et grendahus.
Hjertelig velkommen til Birkeland menighetshus den 5.
november kl. 15-18. ●

oktober 2011
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FULLDISTRIBUSJON

Offentlig informasjon fra
Birkeland menighet
Postboks 152
Nesttun, 5852 Bergen

B

Menighetskalender
21.08. Eliah Alsaker Solheim
Lykke Sofie Christiansen
Chalina Marie L. Nyheim
Matheo Butz Rokkonæs
Ylva Aarestrup
28.08. Julian Bjerring Lohne
Vilde Nord Vold
Viljar Solvåg Hageland
Emma Vinnes Bjordal
Mathilde Jakobsen
Theo Waagsbø Fjære
Trym Lundgreen Gjelsvik
Lucas Dahle-Slettebakken
03.09. Niels Dolberg Bager
Bettina Buanes Koxvig
Emilie Bakstad
04.09. Sander Jordal Opheim
Oliver Svanevik-Birkeli
11.09. Linnea I. Ervik Lisæth
Ailo Alexander Ø. Hafsås
Augusta MowinckelNilsen
Sondre Osen Tefre
18.09. Ingrid Rød
Oliver Hæreid
Emma C. Cenal Økland
25.09. Philip Opheim Lillemoen
Emilie Østerbø

03.09. Mari Thomassen og
Per Cato Berg
03.09. Daria Smirnova og
Vidar Andre Synnevaag
15.09. Margunn Aas og
Paal Minne

John Rasmussen Solheim
Oddlaug Nystad
Sakarias Sandvik
Nils Arne Bolstad
Kåre Henrik J Aardal
Elin Elisabeth Giæver-Enger

Magne Søilen
Bjørn Vindheim
Karsten Sortland
Eirik Severin Woldseth
Kari Margrete Hjartåker
Torbjørg Selma Eskestrand
Trond Lothe
Jakob Sæthre
Sigfred Rune Nilsen
Åke Hjelmeland

11.00: Sædalen. Gudstjeneste på
Sædalen skole. Leidulf Øy og Ivar
Braut.

Søndag 16.oktober
11.00: Gudstjeneste med dåp og
nattverd. Ivar Braut. Utvidet forbønnsliturgi. Takkoffer til misjonsprosjektet i Mali. Mark
2,18-28 Jes 1,12-17 Rom 14,1-8

Søndag 13.november
11.00: Gudstjeneste m nattverd
og dåp. Søndag for de forfulgte.
Ivar Braut. Nynorsk liturgi. Søndagsskole. Takkoffer til Norsk
misjon i øst.
* 2. Mos 3,11-15 Apg 17,22-32
Joh 12,44-50

11.00: Sædalen. Gudstjeneste på
Sædalen skole. Leidulf Øy.
13.00: Dåpsgudstjeneste.
Søndag 23.oktober
11.00: Gudstjeneste for små og
store. Kjersti Gautestad Norheim. Barnas kirkebok til 4åringer født andre halvår 2007.
Takkoffer til Søndagsskoleforb.
Kirkekaffe i Det gule huset (over
veien for kirken) etter gudstj. *
Sal 73,23-28 1. Kor 1,4-9 Mark
12,28-34
Søndag 30.oktober
Bots- og bededag
11.00: Gudstjeneste med skriftemål. Leidulf Øy. Søndagsskole.
Takkoffer til Kirkens Bymisjon
Bergen. * Hebr 3,7-11 Jes 59,14.8-9 Matt 3,7-12
Søndag 6.november
Allehelgensdag
11.00: Gudstjeneste med nattverd. Rune Kysnes. Søndagsskole. Takkoffer til menighetsarbeidet. Kantoriet deltar. Matt 5,1-12
Jes 49,8-10 Åp 7,9-17

16.00: Minnegudstjeneste i Øvsttun kapell. Rune Kysnes og diakon Tone Totland. Samvær på
menighetshuset etterpå med
enkel servering.
18.00: Ungdomsgudstjeneste.
Kjersti G. Norheim og ungdommer i menigheten.

13.00: Dåpsgudstjeneste.
Søndag 20.november.
Siste søndag i kirkeåret
11.00: Gudstjeneste med nattverd. Rune Kysnes. Søndagsskole. Takkoffer til menighetsarbeidet. Matt 25,31-46.11Jes 65,1719 Åp 20,11-13
11.00: Sædalen. Gudstjeneste på
Sædalen skole. Leidulf Øy.
Søndag 27.november
1. søndag i advent – nytt kirkeår
11.00: Gudstjeneste for små og
store. Dåp. «Lys Våken» – deltakere. Kjersti G. Norheim.
Søndag 4.desember.
2. søndag i advent
11.00: Gudstjeneste m dåp og
nattverd.
11.00: Sædalen – gudstjeneste
på Sædalen skole.
13.00: Dåpsgudstjeneste
19.00: Lysmesse

Meir himmel – meir jord
Meir himmel, meir jord er en forestilling med sang, dans, musikk og fortelling. Ansvarlig er prest
og musiker Egon Askvik, saksofonist Kjell Bergsvik og forteller Astri Sudmann. Utgangspunktet
er Kristus-kransen, en meditasjonskrans om brukes i konfirmasjonsundervisingen i Birkeland.
Meir himmel – meir jord - en forestilling og mye mer enn en forestilling.
En kulturopplevelse med innhold fra Kristuskransen - En kveld i kirken for mange sanser
Tirsdag 18. oktober kl. 20.00 i Birkeland kirke.

Nabokafeen:
Nabokafeen holder åpent på
menighetshuset tirsdager
kl.12-14.

Undringsstunder
Undringsstunder – åpen samtalegruppe - samme sted og dag
kl.13 flg tirsdager: 18.oktober,
1.og 15. og 29.november.

Bibeltimer – trosopplæring for voksne
Tirsdager kl.19.30 i menighetshuset.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.
• 25.oktober: Tema: Kong
Salomo. Hvem var han egentlig?
Knut Sørum, aktiv i Skjold
menighet og «bibelkjenner».
• 29.november kl 19.30: Medarbeiderskap til glede. 2.Korinterbrev 1,24. Biskop Ole D. Hagesæther.

Tefest og basar
Lørdag 5.november kl.15.0018.00: Tefest og basar på
menighetshuset.
En sosial begivenhet med mye
humør, åresalg, loddbøker,
kafeteria og god basarstemning.
Har du gevinster? Ring Eli
Heggdal på 55 35 22 81 eller
send en e-post til:
eli.heggdal@bkf.no

