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Ny liturgi i
Birkeland

kirke
Det er 30 år siden liturgien i 

Den norske kirke ble endret. 

Nå har menighetsrådet vedtatt 

ny gudstjenesteliturgi som 

inneholder både gammelt 

og nytt. Les mer på side 13.
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REFLEKSJON AV IVAR BRAUT

Men de er blant 3.8 millioner

medlemmer i Den norske

kirke, en evangelisk-luthersk

folkekirke, som det nå heter i

grunnloven.

Som prest møter jeg dem

hele tiden. Og jeg setter pris

på dem og har respekt for det

de er. Selv er jeg jo av dem som

ikke går stille i dørene. Jeg er

ansatt i denne kirken, ordi-

nert til prest og har blant an-

net som oppgave å ta ordet i

mange sammenhenger. Men

mange tenker om seg selv at

de verken kan eller vil si så

mye. De har kanskje heller

ikke så mange ord for sin tro,

men de vet at denne kirken

hører de til. Her er de døpt og

konfirmert, kanskje også gift i

kirken. Milepæler i livet er

forbundet med kirkerommet

– med ordene, musikken og

handlingene som finnes der.

De vil ikke være det foruten. 

Noen ganger forteller de litt.

Om et Fadervår som blir bedt

hver kveld. Om besteforeldre

som fortalte fra Bibelen. Om

at det gir en egen ro og trygg-

het å komme til kirken. Men

de går stille i dørene. Jeg er

blitt opptatt disse medlem-

mene som det er mange av. I

forskjellige sammenhenger

har jeg talt deres sak, blant an-

net når nye planer og ord-

ninger skal vedtas. For ek-

sempel om kirkens forhold til

staten. Da er det så viktig at vi

fortsatt har en folkekirke som

folket (!) kjenner igjen.

På Kirkemøtet i år – det

som kalles kirkens Storting –

sa jeg derfor at denne folke-

kirken vil vi beholde og utvik-

le videre. Derfor bør vi være

váre på at de som går stille i

dørene fortsatt kjenner seg

hjemme i kirken. Kirken be-

tyr en god del for mange. Det

viser seg tydelig i forhold til

de kirkelige handlingene.

Dette merker vi menighets-

prestene mer enn andre. Vi

lever nært innpå den stillfa-

rende folkekirken. Det er en

sterk opplevelse å være sam-

men med de stille og tilbake-

holdne, med lite språk for tro-

en, som sjelden er til gudstje-

neste. Å stå sammen med

noen få ved en urnenedset-

telse, lese de korte tekstene, ha

den enkle seremonien, kirke-

gårdsarbeiderne stiller så fint

og verdig opp; og så Fadervår:

De få leser og ber sitt Faderv-

år. Dette er også folkekirken. 

Så er det godt at andre igjen

engasjerer seg mer. Mange av

de frivillige – over 200 bare i

Birkeland – er heller ikke av

dem som sier så mye om tro-

en og om meninger. Men de

er så trofaste med praktiske

oppgaver, kanskje ber de ofte

for kirken og for medmen-

nesker, og de er til å stole på.

Og viktig er det at andre igjen

også sier sin mening og sørger

for utvikling og forbedringer. 

Men i dag ville jeg spesielt

få uttrykke respekt og takk til

de som er med i kirken og

som går stille i dørene. Takk

for at dere er med. 

Et ord til oss alle skal være

dette: «Det er godt å være stil-

le og vente på hjelp fra Her-

ren». 
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De som går stille i dørene 

Konfirmantforeldre-

møtet er et treff-

punkt mellom kirke

og foreldre. 

AV INGUNN MYKLEBUST, KATEKET I

Foreldremøte - ordet har gjerne
blandet klang, med både en
smak av plikt og nødvendighet,
men kanskje også av overras-
kelser og ny input... 

Konfirmantforeldremøtet som
vi hver høst har i november for
alle med en ny konfirmant i fa-
milien, har utviklet seg til å bli et
viktig og fint treffpunkt mellom
foreldre/foresatte og oss som har
gleden av å ta hånd om konfir-
mantene. Vi har kortet litt ned på
info som allikevel kommer hjem
i brev eller epost, og legger mer
vekt på den gode opplevelsen i
kirkerommet. 

Hele staben stiller
Et viktig poeng er også dette at
hele kirkestaben stiller opp. På
en eller annen måte kommer vi

nemlig alle i berøring med den
store, flotte konfirmantflokken
vår, og foreldrene kommer i be-
røring med oss som jobber her.

Velkommen til gudstjeneste  p
Allehelgensdag er 

alltid første søndag i

november, og i år er det

søndag 4. november.

AV DIAKON LINDA BÅRDSEN

I Birkeland feirer vi to gudstje-
nester denne dagen, i tillegg til at

det også er familiegudstjeneste
på Sædalen skole kl 11.

Birkeland menighet har eta-
blert noen gode tradisjoner for
denne dagen. 

Kl 11 er det høymesse i Birke-
land kirke. Det blir en gudstje-
neste preget av håpet vi har i Je-
sus Kristus, og takknemlighet for
dem som har gått troens vei før

Kirken vår består ikke bare av dem

som mener så mye. Mange kirke-

medlemmer uttaler seg aldri om hva

de mener. 

Konfirmant-
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Å senke terskelen for å ta kon-
takt og prøve å gi en smakebit
på vår tenkning og kontakt
med konfirmantene blir der-

for viktig. Alle skal føle seg
trygge på at vi gjør det vi kan
for å se den enkelte konfir-
mant. 

Refleksjon og bønn
Samtidig ønsker vi at forel-
drene skal få noe selv denne
kvelden. Vi benytter kirke-
rommets mulighet for reflek-
sjon, bønn og opplevelse, sær-
lig ved den avsluttende lysten-
ningen, der hver tenner et lys
for akkurat SIN konfirmant og
setter det på alteret. 

Det å se lyshavet der fremme
og synge om at vi legger oss
selv og våre konfirmanter «I
dine hender, Fader blid», er all-
tid en sterk avslutning for oss
alle og en viktig påminnelse
om hva konfirmasjonstiden
dypest sett handler om. 

Og om du ikke er forelder og
får invitasjon til årets konfir-
mantforeldremøte (tirsdag
06.11. kl.19), kan du likevel
sende varme tanker og bøn-
ner for den flotte konfir-
mantflokken vår! 
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Skriftemål på
bønnedagen
Siste søndag i oktober

er bots- og bønnedag -

navnet er endret i siste

liturgirevisjon fra

bededag til bønnedag.

AV IVAR BRAUT

Det er en dag for oppgjør og ny
start. For å be for sitt eget liv,
men ikke mindre for folket
vårt og verdenssamfunnet.

Denne dagen er det i Birke-
land kirke vanlig å ha «allment
skriftemål» i den vanlige guds-
tjenesten kl.11, i år 28.oktober.
Det er en stillferdig, sterk opp-
levelse. Etter skriftemåls-litur-
gien sier presten: «Kom da
fram til Herrens alter, og ta
imot tilsagnet om Guds tilgi-
velse for alle dine synder». Alle
som ønsker det, går så fram og
kneler på alterringen, og pres-
ten sier: «Etter vår Herre Jesu
Kristi ord og befaling –» og
deretter med hånden på hodet
til hver enkelt: «tilsier jeg deg
alle dine synders nådige forla-
telse i Faderens og Sønnens og
Den Hellige Ånds navn.» Og
ved avslutningen av hvert kne-
fall: «Han som begynte en god
gjerning i dere, skal fullføre
den – helt til Jesu Kristi dag.
Fred være med dere».

Skriftestolen må gjeninnfø-
res i kirken, blir det sagt fra tid
til annen. Skriftemålet er
imidlertid aldri tatt bort, men
det såkalte «private skriftemå-
let» der den enkelte oppsøker
presten er lite i bruk, men slett
ikke ute av bruk. To ganger i
året har vi det omtalte allmen-
ne skriftemålet. For mange er
nok dette en tydelig og sterk
erfaring av at Guds tilgivelse
også gjelder i mitt liv.  ●

e  på Allehelgensdag 
oss. Dette er en festgudstjenes-
te, noe som understrekes av
hvitt som liturgisk farge. Vi
skal synge de store sangene
som hører denne dagen til, og
feire nattverd sammen.

På ettermiddagen blir det
minnegudstjeneste i Øvsttun
kapell kl. 16. Denne gudstje-
nesten varer en liten time, og

vil preges av salmer, dikt, les-
ninger fra Bibelen, lystenning
og musikk. Vi åpner for en
stillfarende samling som kan
være med og samle tanker og
følelser denne dagen, og som
gjerne kan gi oss en følelse av
ikke å stå alene.

Etter minnegudstjenesten
vil menighetshuset være

åpent, og det er mulig å få seg
litt kaffe, te og vafler. Noen har
gjerne lyst til bare å være sam-
men rundt et bord, men det er
også mulighet for å snakke
med noen av kirkens ansatte
dersom det er ønskelig. 

Gudstjenestene er åpne 
for alle! 

t-foreldremøtet

FOTO: FRODE HØYTE

Ved forbønnen i konfirmasjo-

nen tennes det lys for hver

konfirmant. FOTO: FRODE HØYTE

birkeland 5-12_birkeland.qxp  03.10.12  11:32  Side 3



4 oktober 2012                     

Bjørn-Eivind K Netland og Arve Løvenholdt
TRADISJON - TRYGGHET - RESPEKT
Gratis samtale i hjemmet. Døgnvakt: 55 90 19 80

Det skjer

stadig noe i

menighets-

arbeidet i

Sædalen!

AV LEIDULF ØY

På Nattland og
Sædalen-dagen
ble søndagsskolen
markert med
stand og hoppe-
slott og speider-
gruppene deltok
på friluftsgudstje-
neste ved speider-
hytten i Indre Sæ-
dal. 

Kor og kultur
Korene har hatt sine første
øvinger, mange har blitt med
og det er plass til flere. Enten
en er 3 måneder, 13 år eller et
sted i mellom har en kortilbud
for sin alder. Babysang er på
aktivitetshuset i Kringlebotn.
Knøttesang, Minisgospel,
Barnegospel og Tweensing
øver i Rambjøra barnehage på
Nedre Nattland. Det er også
kor for voksne, SoundsLi-

keUs, som øver i Slettebakken
kirke. 

Samlingsdagen
Første og tredje søndag i må-
neden er den store samlings-
dagen for store og små med
gudstjeneste, søndagsskole og
kirkekaffe på Sædalen skole.
Her er mange i sving med
blant annet musikk, stolbæ-
ring, lydrigging og kakeba-
king. På sist søndagsskole var
det nærmere 60 barn fordelt

på tre grupper etter alder. Det
er bare å møte opp for nye
som vil være med. Det er
mange engasjerte søndags-
skolelærere som ønsker å ska-
pe et godt møtested for barn
og unge i nærmiljløet og gi
dem noe viktig med på veien. 

Temakveldene som er et
nytt møtested for voksne i
menigheten. Her tar vi opp
tema som knytter sammen
troen og livet. Neste samling
er 11.november. 

BABYSANG
Hei, alle babyer i 
Birkeland menighet!

Annenhver mandag er det baby-
sang-samling i kirken kl.10.30 –
12.00. Der er DU (og mamma
eller pappa) spesielt velkom-
men! Vi synger kjente og nye
sanger, lærer rim og regler og
spiller på instrumenter i ca 45
minutter, og så blir det tid til
lunsj – ta med niste, så ordner vi
drikke. Du treffer andre babyer
du kan leke med, og mamma el-
ler pappa kan snakke med de an-
dre voksne. 

Datoer for høsten:
Mandager 1. og 15. oktober
Mandager 5. og 19. november
Mandag 3. desember

Stadig nytt i Sædalen

• Gudstjenester og søndags-

skole på Sædalen skole

21.oktober, 4.november og

18.november.

• Barnekor og tweensing i

Rambjøra barnehage på

Nedre Nattland, mandager

kl 17.30 – 18.15 (barne-

korene) og kl.18.00-19.00

(tweensing)

• Kor for voksne, SoundsLi-

keUs, torsdager 20.00-

22.00 i Slettebakken kirke

• Kompisklubb for gutter og

jenter fra 1.-5.klasse første

tirsdag i måneden kl.17.30-

19-00 i Rambjøra barneha-

ge Nedre Nattland

• Speidergrupper torsdager

på Sædalen skole og spei-

derhytten i Indre Sædal: 1.-

4. klasse kl.17.00-19.00.

5.klasse og oppover

kl.18.00-19.45

• Temakveld søndag 11.no-

vember kl.20.00 på Sæda-

len skole. Gjest og tema

kommer på hjemmesiden. 

Velkommen til å bli med! 

For mer informasjon se:

www.sedalenmenighet.no 

Her er noe av det som skjer i Sædalen fremover: 
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REFLEKSJON AV PROST

PER BARSNES

Ungdomstinget
2012 vart halde i

Slettebakken kirke i vårt prosti
den 20. august. Der vedtok dei
ein resolusjon under overskrif-
ta Ungdomsåret 2013 - «kyrkja
si framtid er notid». Med det vil
dei understreke at integrering
av ungdom i kyrkjelydslivet i
dag er avgjerande for kyrkja si
framtidige styrke. Målsetjinga
for ungdomsåret er difor å styr-
ke medvitet om at ungdomen er
ein ressurs her og no, som må få
setje sitt preg på livet i kyrkjely-
dane. 

Å legge til rette for at det kan
skje er ei stor utfordring som går
til alle med leiaransvar i kyrkja,
frå lokalkyrkjelyden til leiinga
på prosti og bispedømeplan.
Det viktigaste vil likevel vere det
som vi får til å skje i den enkelte
kyrkjelyd, og i nært samarbeid
nabokyrkjelydar imellom, der
det er naturleg og strategisk
klokt. Formelt og reelt er grun-
neininga i kyrkja vår den lokale
kyrkjelyd. Hovudpulsslaget i
kyrkjelydslivet er det liv som blir
utlevd på lokalplanet. 

Ungdomstinget har som ut-
trykt målsetjing at alle prosti og
kyrkjelydar skal setje seg kon-
krete mål for å nå ungdom i al-
deren 15-20 år. Denne målset-
jinga krev lokale planar for kor-
leis ein strategisk skal gå fram
for å nå målet. Like eins er det

viktig å ha ei løpande evalue-
ring og tilsvarande rom for jus-
tering av strategien undervegs. 

Vi klarar aldri på førehand
heilt å sjå korleis det levande li-
vet vil utvikle seg. Eg hadde nær
sagt heldigvis! For det er det
som gjer strategiarbeid interes-
sant og spennande! Vi har med
levande menneske å gjere! Om

nokon i leiarposisjon pustar
tungt med tanke på det arbeidet
som Ungdomsåret vil innebere,
og som kjem i tillegg til krev-
jande leiaroppgåver ein alt har,
så vil eg seie: Slepp ungdomen
laus! La ikkje ungdomen berre
vere målgruppe! La ungdomen
sjølve vere ein berande ressurs i
strategiarbeidet!

Prosjektleiar for Ungdomså-
ret 2013 i Bjørgvin bispedøme
er Arnt Johan Vistnes. Han vil
vere ein rådgjevande og støt-
tande ressurs som kan konsul-
terast, når lokale tiltak skal
drøftast og leggjast planar for.
Startskotet for Ungdomsåret
går søndag 13. januar. Vi yn-
skjer kvarandre lukke til! 

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

Bok & Media Vestbok

Ungdomsåret 2013: Slepp ungdomen laus! 
2013 blir ungdomsår i Bjørgvin bispedøme. Bak initiativet står biskopen og bispedømerådet i samarbeid med
Ungdomsrådet i Bjørgvin. Ungdomsrådet er rådgjevande organ for leiinga i bispedømet, og er arrangør av det
årlege Ungdomstinget.  

Kulturkalender
Slettebakken kirke 20. okt.
kl. 18. Jubileumskonsert, med
barnekoret, Motettkoret  m.fl. 

Fana kirke 21. okt. kl 19: 
Høsttakkekonsert med Fana 
kyrkjekor, Fana mannskor, m.fl. 

Skjold kirke 21. okt. kl. 19. 
Konsert med Ole Paus. Kr. 250. 

Bønes kirke 23. okt. kl.1930. Kul-
turkveld m/Egil Svartdal. Kr. 100,-

Søreide kirke 27. oktober kl. 18:
«Gla’sang!» med kor, m.fl.

Søreide kirke 28. okt.  kl. 19: 
Pilgrimsferd: «På sykkel fra 
Fana til Santiago de Composte-
la». Kåseri, bilder,  musikk.

Søreide kirke 2. nov. kl. 20: 
Konsert med «GiveMe5!»

Birkeland kirke 2. nov. kl. 21.
Konsert med ny vokalkvartett. 

Storetveit kirke 3. nov. kl 17. 
Konsert med gruppen «GiveMe5»

og Storetveit barnegospel.

Skjold kirke 3. nov. kl 1730: 
Sankta Sunniva Kammerkor:
Verk av Howard Goodall.

Søreide kirke 4. nov.  kl. 17: 
«Perlen», musikk og billedserie
ved Sven Høivik m. fl. Kr 100,- 

Fana kirke 7. nov. kl 19. Kultur-
kveld: Norvall Skreien forteller
om Lars Søraas. Kr 50.- 

Skjold kirke 10. nov. kl 20. 
Gospelnight med «Praise»

Storetveit kirke 18. nov. kl 20:
«Novembermusikk», folke-
toner og jazz mm. 

Bønes kirke 25.nov. kl.18.  
Førjulskonsert med lokale
musikalske krefter.

Slettebakken kirke, 25. nov. 
kl. 19. Filmkveld: «Om guder 
og mennesker». Samtale etter
filmen.

Birkeland/menighetshuset, 
27. nov. kl.1930: Bibeltime ved
biskop Halvor Nordhaug.

Menighetene i Fana prosti inviterer til
Sorgseminar

Lørdag 20. oktober 2012
kl. 10.30 - 14.00

Storetveit menighetshus 
Kirkeveien 27, 5072 Bergen

Program
- Hva er sorg og hva gjør den med oss?
    v/sokneprest i Storetveit, Bjarte Holme
- Lunsj
- Samtale/spørsmål
- Orientering om tilbud til etterlatte

Påmelding eller spørsmål
Diakon Linda Bårdsen
Tlf.: 55 36 22 85  /  mobil: 483 02 448
linda.bardsen@bergen.kirken.no

Diakon Kjerstin-Marie Vereide
Tlf.: 55 59 71 15
kjerstin-marie.vereide@bergen.kirken.no

Påmelding kan også sendes til:
Linda Bårdsen, Birkeland menighet
Postboks 152, Nesttun,5852 Bergen

Velkommen - også om du ikke har fått meldt deg på.

Det har vært holdt slike seminar tidligere med gode 
erfaringer. Vi vil derfor igjen gi dette tilbudet. Sorg 
berører oss på mange måter, og du er velkommen, 
enten det er kort eller lengre tid siden dødsfallet.
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Etter 15 år som kirkemusi-

ker i Fana menighet har Jo-

stein Aarvik (45) nå takket ja

til en tilsvarende stilling i

Sandvikskirken. 

TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

– Stillingen inkluderer Sandviken kantori,
forteller Aarvik, som nå ser frem til nye ut-
fordringer i en helhetlig og variert kirkemu-
sikerjobb på 70 prosent. 

– Hva skal du bruke de resterende 30 pro-
sent til?

– Det er et godt spørsmål. I første omgang
vil jeg bruke denne tiden til egenutvikling og
til å få litt ro til å tenke gjennom veien videre.
Jeg er kommet i en alder der det føles riktig å
tenke godt gjennom hva jeg vil bruke de
kommende årene i yrkeslivet til. Det er ikke
så lett å finne tid til det når du er i en stilling
som opptar deg 100 prosent. 

Den nye stillingen innebærer ikke noe yr-
kesbytte for Aarvik, men han håper den vil gi
muligheter til å videreutvikle seg innen fa-
get. 

– Det er ikke alltid så enkelt når man aller-
ede er innkjørt i en krevende og omfattende
jobb, sier han. 

Sandviken kantori
Fanakirken har større press på gudstjenester,
begravelser og bryllup. Det betyr at en stor
del av jobben der har vært å spille i slike
sammenhenger. 

– Men jeg har også ledet Fana kyrkjekor,
som er et stort og aktivt kor, i tillegg til at jeg
har prøvd å engasjere meg på musikk og kul-
turfronten. 

– Skal du fortsatt ha en forbindelse til
Fana?

– Jeg skal lede Fana kyrkjekor ut desember,
samt at jeg skal ha ansvar for en del konser-
ter. Men fra 1. januar skal jeg ha permisjon i
ett år.

– Hva ser du frem til i Sandviken?
– Først og fremst å jobbe med koret der,

Sandviken kantori, og gudstjenestene, sier
han. 

– Men jeg håper også at jeg etter hvert kan
åpne kirken mer med musikk og kulturar-
rangementer utenom gudstjenestene. 

Kan bli samlebånd
Det tror han det er god mulighet for i Sand-
viken, ikke minst siden det er betraktelig

færre begravelser og bryllup der. 
– Er du rett og slett litt matlei?
– For å si det slik, så har jeg hatt det roligere

i Fana, spesielt etter at det ble opprettet egen
kantorstilling i Ytrebygda. En del av denne
ressursen blir brukt i Fana kirke. Så det har
ikke vært uhåndterlig. Men de første 8-9
årene der var det et veldig press.

– Har du fått noen friske innspill eller øn-
sker fra familiene i slike sammenhenger?

– Stadig vekk. Bryllup knytter seg etter
hvert mye til piano og populærmusikk.
Noen ganger blir det litt på samlebånd, men
jeg har satt pris på mye. Det viktigste for meg
er at solistene er flinke. Da blir det bra uan-
sett. 

Nok marsjer og fortissimo
– Kombinasjonen trompet og orgel er vel-
dig fin. Er det mange som ønsker det?

– Trompet og orgel passer sammen som
fot i hose. Det er veldig flott, og jeg vil gjerne
gjøre mer av det. Men det er ofte de samme
tingene som går igjen. 

– Telemann har vel skrevet en del fine
ting?

– Vel, en del av det går nok inn det ene øret
og ut det andre. Jeg liker kanskje mer stykker
som gir litt utfordringer, og som er subtile.
Gjennom et organistliv får man rikelig nok
av marsjer og fortissimo. 

Senromantisk musikk
– Hva liker du å spille på orgel?

– Jeg har alltid hatt en knapp på det senro-
mantiske og moderne. Ikke så mye samtids-
musikk, men 1900-tallsmusikk. 

– Og det vil du spille mer av i Sandviken?
– Jeg håper det. Orgelet i Sandvikskirken

er fra 1920-tallet, og er mindre enn det i

Jostein Aarvik:  På vei mot nye ut f

felles 5-12_felles.qxp  03.10.12  12:36  Side 6



TEKST OG FOTO: THOMAS GANGSTØE

– Hva er grunnen til at du forlater
Åsane menighet?

– Du kan godt si at jeg trenger litt
inspirasjon. Alle har dessuten godt
av forandring en gang i blant. Jeg
har vært 27 år kontinuerlig i Åsane,
og da kan det være greit å gjøre noe
annet, sier han.

Bygget opp Korskolen
Jan Røshol startet opp Korskolen i
Åsane i 1985. Han har siden vært
sterkt delaktig til at det musikalske
miljøet er et av de mest aktive og
største i Norge. Det finnes til sam-
men ti kor i forskjellige aldersgrup-
per i Åsane kirke. Det har resultert i
flere cd-utgivelser og en rekke store
konsertarrangement. De siste årene
har imidlertid Korskolen slitt øko-
nomisk, men Røshol har likevel job-
bet hardt for å opprettholde nivået.
Derfor var han ekstra glad da Trond
Mohn nylig gikk inn med en bety-
delig pengesum og sikret driften på
et høyt nivå de neste fire årene.

Spennende kormiljø
– Er det ikke litt spesielt at du gir
deg nå når Korskolen omsider har
fått midler til å satse?

– Det er et godt spørsmål, men det

var nå vikariatet i Fana kirke var le-
dig, og da følte jeg at jeg måtte gripe
sjansen. Det er også betryggende å
vite at det nå finnes midler slik at
jobben til de som skal drive Korsko-
len videre blir noe lettere. Dessuten
er det mange flinke mennesker som
er klar til å gjøre en innsats for ko-
rene som er i Åsane menighet.

– Hva vet du om kormiljøet i
Fana menighet?

– Jeg vet at de har et spennende
kormiljø som er på vei opp, og jeg
gleder meg til å jobbe sammen med
de som er der. Jeg har en del tanker
og ideer, som jeg håper å kunne
iverksette, smiler han. ●

7                   oktober 2012

Fana, så da må jeg på en måte gå gjennom alt repertoa-
ret mitt på nytt og velge ut en del nytt stoff. Det kan bli
en fruktbar prosess der jeg må tenke nytt, og finne ting
som passer til det instrumentet. 

Har trivdes i Fana
– Du bor i Sandviken. Var det en medvirkende årsak
til at du søkte stillingen?

– Både ja og nei. Jeg har bodd i Sandviken like siden
jeg tiltrådte i Fana. Men det jeg var på jakt etter, handler
nok mer om nye profesjonelle utfordringer. Men selv-
følgelig, det er jo praktisk å kunne spasere til jobb. 

Jostein Aarvik har trivdes godt i Fana menighet, både
med kollegaene, Fana kyrkjekor og alle han har hatt
med å gjøre innen musikkmiljøet. 

– Fana bydel har et stort og aktivt musikk og kulturliv.
Det har jeg satt stor pris på, sier han. 

– Jeg har hatt rikelig av både kunstneriske utfordring-
er og rent rutinearbeid. ●

NYE UTFORDRINGER: – Orgelet i Sandvikskirken

er mindre enn det i Fana, så da må jeg på en måte

gå gjennom alt repertoaret mitt på nytt og velge ut

en del nytt stoff. Det kan bli en fruktbar prosess,

der jeg må tenke nytt og finne ting som passer til

det instrumentet, sier Jostein Aarvik. 

t fordringer

Korskolens far blir ny kantor
– Jeg er særdeles takknemlig for alt Åsane har gitt meg
gjennom 27 år, sier leder for Korskolen i Åsane, Jan Røshol,
som fra nyttår tiltrer vikariatet som kantor i Fana menighet.

NY FANA-KANTOR: Dirigent, organist og leder for Korskolen i Åsane kirke

gjennom 27 år, Jan Røshol, har fått flere utmerkelser for sin innsats for kir-

kemusikken og kormiljøet. I 2010 kåret lokalavisens lesere ham til Årets

åsabu for sitt arbeid, noe kantoren selv følte var svært rørende.
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AV JANNE TORVESTAD

Jeg er 24 år og kommer fra Karmøy, men
har bodd i Bergen siden 2007. Jeg ble ferdig
utdannet allmennlærer i fjor, og har det sis-
te året vært ute og reist, samt jobbet som vi-
kar i barnehage og skole. Jeg er opptatt av at
barn og unge skal få bli kjent med Jesus, og
engasjerer meg blant annet i en barneklubb
på Møhlenpris og som leder på leir. 

Dåp og trosopplæring
Trosopplæring er noe kirken til alle tider
har drevet med. Opplæringen har foran-
dret seg med tiden, og nå finnes det en sys-
tematisk trosopplæring for alle døpte
mellom 0-18 år. Det foreligger en plan som
skal legge til rette for at alle barn og unge
skal kunne fastholde sin dåp og utvikle sitt
forhold til troen og den kirken de er en del
av. På samme måte som nyfødte må lære li-
vet å kjenne, må de lære å kjenne den troen
de er døpt til. Slik hører trosopplæringen
sammen med dåpen. 

Enheten av dåp og tro kan være en utøm-
melig ressurs til å tolke og møte livets gode
og vanskelige sider. Det er dette vi som kir-
ke og menighet utfordres på. Derfor har
trosopplæringen i Skjold kirke en visjon
om å være en møteplass der alle barn og
unge føler seg inkluderte, trygge og får mu-
lighet til å vokse i den kristne tro gjennom å
få møte ham som er veien, sannheten og li-
vet. 

Våre mål er at alle barn og unge i Skjold
menighet skal lære om den treenige Gud,
oppleve fellesskap med Jesus og hverandre,
bli kjente og trygge i menigheten og bli for-
trolige med ulike former for trosperspek-
tiv.

Mange frivillige
Med utgangspunkt i den nasjonale trosopp-
læringsplanen har Skjold kirke utarbeidet
en lokal plan med ulike tiltak som ble god-
kjent våren 2012. Vi er nå i gjennomførings-
fasen, og flere av tiltakene har allerede blitt
gjennomført. En del tiltak har alltid vært
der, mens andre er nye. Faste arrangement
og aktiviteter er nå med i årsplanleggingen
vår. Trosopplæringen har vært et friskt initi-
ativ og løft for menigheten. Vi er svært tak-
knemlige for alle frivillige som er med og
gjør en fantastisk flott jobb med de ulike til-
takene! 

Trenger flere
For alle arrangementene fremover trenger
vi flere frivillige. Å få tak i nok frivillige er en
utfordring i trosopplæringen. Samtidig er
det viktig for oss å vise respekt for det som
allerede er etablert, og forståelse for at
mange er med som frivillige på en eller an-
nen måte. 

Vi ønsker blant annet å få med noen godt
voksne som kan binde seg til ett arrange-
ment i året. Dette trenger ikke kreve så mye,

samtidig som en vet en stund i forveien hva
en skal være med på. Det er også viktig  at
frivillige har oppgaver de trives med. 

Ta gjerne kontakt dersom det er et tiltak du
kan tenke deg å være med på, eller du har en
oppgave du trives godt med! Send en epost til
janne.torvestad@bergen.kirken.no eller ring
55597117. Velkommen! ●

8 oktober 2012                     

–Barna må 
få bli kjent 
med Jesus
I september begynte jeg i en 80 prosent stilling som tros-

opplærer i Skjold kirke. Nå gleder jeg meg veldig til å

sette i gang med de ulike tiltakene i trosopplæringen, og

til å bli kjent med menigheten!

NY TROSOPPLÆRINGSLEDER: «Jeg er

opptatt av at barn og unge skal få bli kjent

med Jesus, og engasjerer meg blant an-

net i en barneklubb på Møhlenpris og

som leder på leir», skriver Janne Torve-

stad, som er ny trosopplæringsleder i

Skjold menighet. Til venstre: kateket Gro

Eman.

«LA DE SMÅ

BARNA KOMME

TIL MEG»: På

samme måte

som nyfødte må

lære livet å kjen-

ne, må de lære å

kjenne den tro-

en de er døpt til.

Slik hører tros-

opplæringen

sammen med

dåpen. 

LYS VÅKEN I KIRKEN: Kirkens nyttårsaften

feires hvert år natt til 1. søndag i advent. Da

inviteres menighetens 11-åringer til å over-

natte i kirken. Deltagerne skal være lys våk-

ne for hverandre, for Gud og for seg selv.
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En siste 

vals

AV MAGNE FONN HAFSKOR

Jeg heller til å tro det siste. Slow

Train Coming var ikke noe unn-

tak. Det går en rød tråd av tvil,

tro og bibelske motiver

gjennom sanger som «All Along

the Watchtower» (1967), «I

Shall Be Released» (1971), «Eve-

ry Grain of Sand» (1981), «Jo-

kerman» (1983), «Death is Not

the End» (1988), «Ring Them

Bells» (1989) og «Trying to Get

to Heaven» (1997). 

Blod på sporene
Han har også gitt oss det udøde-

lige mesterverket Blood on the

Tracks (1975), fortsatt et musi-

kalsk og poetisk høydepunkt i

Dylans nå 50 år lange platekarri-

ere. Sammenlignet med den er

Tempest en markkryper (sam-

menlignet med «Blood» er de

aller fleste album markkrypere).

Nei, her er ingen «Tangled Up in

Blue», som snakker så vakkert

om tapt kjærlighet at det virker

som noe å trakte etter, ingen for-

tvilet selvpiskende «Idiot

Wind», ingen stille møter i nat-

ten («Shelter from the Storm»),

ingen bøtter fulle av tårer («Buc-

kets of Rain»). Det trenger vi

heller ikke, de har vi allerede fått.

I stedet begynner han med litt

30-talls Django-blues, som går

rett over i en gyngende rocker

med surklende gitar og lett ras-

pende vokal i det som må være

verdens første hyllest til en in-

dustriell smelteovn.

Innfallsmetoden
På mange måter er Dylan selv

en smelteovn. Det finnes knapt

en moderne populærmusikalsk

sjanger han ikke har vært inn-

om. Dette har også gjort ham til

sin egen verste fiende; det er ofte

noe furtent og halvhjertet over

sangene hans, omtrent som om

han ikke helt tror på dem selv -

han bare kanaliserer. Styrken

hans er oppfinnsomheten, fan-

tasien og ikke minst leken og

humoren. Det får vi rikelig av på

Tempest, og det høres flere ste-

der ut som om han leverer tek-

stene mer etter innfallsmetoden

enn etter et ferdigskrevet tek-

stark. «Pay in Blood» er et godt

eksempel, der han legger klisjé

på klisjé - og får det til å høres ut

som om han mener det: «I'm in

fiiine form». Platens tittelspor er

også innfallsrikt; en lystig, lett

dansende og reportasjelig-

nende sang som følger Titanic-

ulykken på nært hold gjennom

50 vers. Er det seg selv han syng-

er om, karrieren og livet som er

på vei mot en uunngåelig slutt?

Lennon-hyllest
Sangens (og albumets) tittel ty-

der på det. «The Tempest»

(Stormen) var Shakespeares sis-

te skuespill, og er på en måte

hans farvel til forfattergjerning-

en. Hvis noen fra det 20. århun-

dre er Shakespeare gjenfødt, så

må det være Dylan. Og som alle

åndfulle sjeler; han forlater oss

ikke uten et ordentlig farvel. Så

er det kanskje nettopp det vi får,

helt til slutt på platen, i den ve-

modige John Lennon-hyllesten

«Roll on, John». «You've been

cooked up on that island far too

long», synger han, og siterer

William Blake («tiger, tiger,

burning bright»), hele tiden

med adresse den avdøde Beat-

les-legenden, hele tiden i tredje

person, slik alle store kunstnere

har gjort, til alle tider, når de

snakker om seg selv.

TROSOPPLÆRING 
i Fana prosti

SKJOLD

Kulturtipset:

På coveret til den nye Bob Dylan-platen er T-en i
Tempest formet som et kristent kors, ikke ulikt
hakken på Slow Train Coming fra 1979. Er det en ny
åndelig oppvåkning han kommer med, eller fort-
setter han bare i et spor han aldri helt har forlatt? 
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– Nå vil jeg synge en 

cowboylåt. Den kan virke 

litt enkel, men musikerne

vet at den er klin umulig,

sier Marvin Halleraker fra

Rådal, som nylig holdt

konsert på Hotell Terminus.

TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Anledningen var utgivelsen av debutplaten
«There’s Another Green», der den snart 50 år
gamle avistegneren (i blant annet Bergens
Tidende, Vårt Land og Morgenbladet) over-
rasker stort med et knippe innfallsrike eng-
elskspråklige sanger pakket inn i en varm,
melodiøs og noe melankolsk tonedrakt. 

Levd liv
Konserten åpner forsiktig, med Marvin på
akustisk gitar, og forsiktige fingerslag på
symbalene fra trommeslager Kåre Opheim.
Så kommer resten av bandet med: Thomas
Dahl på gitar, Sigbjørn Apeland på tangenter,
Halvor Folgerø på bass og Annelise Ringsby
som andrevokalist. «Would you still like me if
I had managed to be less like me and more like
you?» lyder det filosofiske spørsmålet i åp-
ningslåten (More Like You), som han synger
på sin tilbakelente måte mens volumet rundt
han stiger og synker. Dette er en bra åpning,
og setter tonen for flere av sangene - som rent
musikalsk beveger seg omtrent som et tog
som langsomt aksellerer ut fra stasjonen, før
det slår av farten igjen foran neste stasjon.
Marvin skriver også gode, poengterte tekster,
med mye levd liv mellom linjene. 

I spennet mellom det

SANG OM FAREN: – Det var ubehagelig å nesten begynne å gråte på scenen. Jeg må ha

kontroll, sier Marvin Halleraker om sangen Fatherless, som handler om da faren døde på

julaften i 2009.

Predikantens
sønn
Etter konserten er Marvin

Halleraker opptatt med å

rigge ned, snakke med folk,

og skrive autografer. Han ber

meg vente en stund, så vi kan

ta en prat. 

AV MAGNE FONN HAFSKOR

– Jeg går konkurs på dette, sier han i det
han endelig finner noen ledige minutter til
meg.  – Det hadde vært fint å ha med noen
blåsere på scenen, men greien er at jeg beta-
ler dette selv.

– Du skriver og synger godt engelsk. Har
du amerikansk bakgrunn?

– Nei, men foreldrene mine bodde i Seattle
før jeg ble født, så jeg har på en måte vokst
opp med drømmen om Amerika. Jeg har al-
dri vært der selv, men har hørt om Woodland
Park siden jeg var liten. 

Selv er han oppvokst på Sandane i Nord-
fjord, og kom til Fana da han var ti år gam-
mel. Faren var mekaniker, og jobbet som ma-
skinist i USA 15 år. Så fikk han kallet. 

– Han ble predikant i Indremisjonen, se-
nere i Santalmisjonen, så du kan godt si at jeg
er predikantens sønn, «son of a preacher
man».

Knappenålsmusikk og støy
– Du har fått et slags kall du også, i og med at
du platedebuterer like før du fyller 50. Har
du skrevet sanger lenge?

– Nei, jeg begynte i 2008, så dette er nytt for
meg. 

– Hva er det med deg og fugler?
– Det er litt rart at det er blitt et tema. Jeg vet

ikke hvorfor.
– Er det lengselen etter frihet? Midtlivs-

krisen?
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Halvveis ut i konserten kommer platens mest
gripende låt. Den heter Fatherless, og handler
om da faren døde på julaften i 2009. Marvin
prøver å fortelle om dette, men stemmen bæ-
rer ikke. Det er tydelig at dette fortsatt griper
ham sterkt, snart tre år etter. «It’s Christmas
eve, and I am fatherless, for the first time in my
life» synger han. Publikum er helt stille, og ek-
sploderer i en lang spontan applaus etterpå.
«Jeg håper det går greit at dette ble litt person-
lig», unnskylder han seg. «Sånt er jo ikke så
farlig». Det personlige er fint vevd sammen
med det poetiske i flere av de andre sangene
hans også. Midlife Meltdown er ett eksempel,
der han ber yngre lyttere om ikke å frykte noe
– bort sett fra midtlivskrisen. 

Tom Waits-land
«The Shape of a Woman», som er skrevet til
datteren, er også personlig, BA hevdet endatil

at den var egnet til å gjøre datteren forlegen.
Dem om det. Det er en vakker sang, og som
far selv er det ikke vanskelig å kjenne seg igjen
i teksten: «You are the same, but lately I have
seen the shape of a woman coming through».
Det passer derfor bra at han følger denne opp
med vuggesangen «Under the Shiny Moon»,
en låt som også er en av platens aller beste.
Det eneste jeg savner er blåserne og strykerne
fra albumversjonen. Live er den naturlig nok
mer strippet, men likevel på riktig side av
grensen i Tom Waits-land. Teksten er også
akkurat løfterik og fantasieggende nok til å
løfte et søvnig barn over i drømmeland, med
flygende strutser som det fremste bildet. 

Kaptein Krok
Fugler er for øvrig en gjenganger i flere av
sangene hans. «Bird of Prey» er ett eksempel,
en sang han forteller at han skrev etter at Ba-

rack Obama holdt sin fredspristale. «Jeg heier
litt på Obama, men det er likevel litt ironisk
med en fredsprisvinner som snakker om krig
som middel til å få fred» sier han, og synger
om en president som han trodde var en freds-
due, men viser seg som en rovfugl. Overras-
kende politisk fra den lavmælte singer/
songwriteren, men han er jo kjent for avisteg-
ninger med skarp brodd. Magpie er nok en
sang med fugletema. Her synger han om
hvordan han, slik som skjæren, er «blacker
than black and whiter than white». Så går lå-
ten over i en ren jam, som ender med at alle
musikerne slutter på en gang. Alltid like tøft
når det skjer. Til slutt får vi den vakre singellå-
ten Tinkerbell, som er enda en sang om et fly-
gende vesen, og kanskje med Marvin selv
som en evig ung Peter Pan. For ungdomskil-
den finnes, det gjelder bare å komme seg av
kapteinens krok. ●
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et gode og det vonde

– På en måte, men jeg ser på de krise-
greiene som en positiv kraft. Det handler om
å komme til et punkt der jeg tenker at nå vil
jeg gjøre det Marvin vil gjøre. Når du fyller
40 eller 50, får du følelsen av at du har litt kor-
tere tid igjen. 

Døde på julaften
– De fleste kjenner deg som en skarpskodd
avistegner. Er det noe som er felles mellom å
lage avistegninger og sanger?

– Avistegning er en jobb som jeg gjør bra,
mens musikken er noe jeg ikke klarer å la
være å gjøre. Jeg tegner aldri når jeg har fri.
Finn Graff ble sjokkert da jeg fortalte ham
det. Jeg kan ikke si at det ikke er noen

sammenheng, men føler at jeg får uttrykt
meg mer direkte gjennom musikken. 

Sangen «Fatherless» er en hyllest til faren,
predikanten Martin Severin Halleraker, som
døde på julaften i 2009. På konserten så det ut
som Marvin skulle begynne å gråte da han
skulle fortelle historien bak sangen. 

Gud elsker Bergen 
– Det er en veldig ekte og usentimental sang,
sier han. 

– Men min mor var her i dag, og da ble det
litt vanskelig. Sangen handler om det som
skjedde på julaften for tre år siden. Min far
hadde nettopp dusjet, og skulle ta på seg
dress og slips, da han falt om og døde.

– Hvordan husker du ham?
– Min far var en varm person som trodde

veldig på noe. Han var en fysisk sterk mann,
men også liten og redd. På slutten ble det van-
skelig for han, så det var bra at han fikk dø slik.

På veien hjem tenker jeg på avstanden
mellom mennesker som bryr seg om hver-
andre. En gatemusikant spiller trekkspill, det
er en langsom tango. Lys og mørke, begge
deler. Jeg tar taxi fra byen. Sjåføren er fra
Botswana, og har bodd her siden han kom til
Norge i 2001. Han savner hjemlandet, men
trives likevel godt i Bergen.

– Hjemme er det tørke, men her regner det
hele tiden, sier han. 

– Gud må elske Bergen. ●

LAVMÆLT: Konserten åpner forsiktig, med Marvin på akustisk gitar, og

forsiktige fingerslag på symbalene fra trommeslager Kåre Opheim. Så

kommer resten av bandet med: Thomas Dahl (gitar), Sigbjørn Apeland

(tangenter), Halvor Folgerø (bass) og Annelise Ringsby (andrevokalist).

PLATECOVER: Marvin Halleraker har selv tegnet platecoveret, som er 

basert på et gammelt foto av Johnny Cash og hans første kone, Vivian. 

– Jeg vet ikke hvorfor, men jeg syntes det passet å sette skjærehoder på

dem, sier han.

felles 5-12_felles.qxp  03.10.12  12:36  Side 11



12 oktober 2012                     

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

Ole Paus er kjent for å kombinere
musikk og humor på en ene-
stående måte. 21. oktober er 
han tilbake i Skjold kirke.

TEKST: ØYSTEIN PETTERSEN

Den folkekjære visesangeren, musikeren,
forfatteren og skuespilleren holdt sist kon-
sert for en fullsatt kirke Skjold kirke i 2007.
Kulturutvalget i Skjold kirke håper selvsagt
på at han nok en gang skal fylle kirken.

Paus tar gjerne opp dagsaktuelle hen-
delser i opptredenen ved bruk av sine be-
ryktede «våpen»; satire og poesi. Med ut-
gangspunkt i egne tanker og opplevelser
kaster han et nytt og annerledes lys over da-
gen i dag og stedet vi befinner oss på. Som
mange vil vite har han ofte kommentert
samfunnsaktuelle saker på ironisk vis, gjer-
ne i samfunnsrefserens form. Artistens øm-
het og søken kommer til uttrykk i noen
kjente uttalelser , som da han for en tid si-

den uttrykte bekymring over at ord som
godhet, barmhjertighet og omsorg er i ferd
med å bli borte fra det norske språk.

Banebrytende salmer
«Vi har alt her i Norge, men det er også alt vi
har»,har han uttalt. Alt i alt har Ole Paus gitt
ut over 40 plater, i tillegg til en rekke bøker
og revyer. I kirkelig sammenheng er det na-
turlig å trekke frem den banebrytende «Sal-
mer på veien hjem» med Kari Bremnes og

Mari Boine (1991). I 2006 kom «Jul i Skip-
pergata», med kjente julesanger i Ole Paus’
karakteristiske, litt såre stil. Denne har blitt
en av undertegnedes favoritt-juleplater. 

Mitt lille land
Sangen «Mitt lille land» skrev Ole Paus opp-
rinnelig som et bestillingsoppdrag, og den
gangen var det bare en sang blant mange.
Men etter de tragiske hendelsene 22. juli i
fjor fikk sangen en sentral rolle i mange av
minnemarkeringene. Særlig vil vi huske Su-
sanne Sundførs solofremføring på den na-
sjonale minneseremonien. 

Ole Paus har blant annet fått Spelle-
mannspris og juryens hederspris, Alf Prøy-
sens ærespris og Tekstforfatternes æres-
pris. Benytt anledningen til å oppleve den-
ne fantastiske artisten  i Skjold kirke! ●

Tlf 55 13 15 00
www.dbeg.no

Begravelsesbyråkjeden Jølstad

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

������� � �� �� �� ��

Ole Paus på besøk: Satire og salmesang i Skjold kirke
Ole Paus 

tar alltid de

svakes parti. 

FOTO: OLAV 

VIKSE

Skjold kirke, søndag 21. oktober kl. 19. 
Forhåndsbestilling: www.billettservice.no
- eller send en e-post til Kulturutvalget,
ved oystein.pettersen@uni.no 
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Kontoret er vanligvis bemannet, 
med unntak av samtaler/møter. 
Da henviser vi til 55 36 22 80 
(servicekontoret). Ta gjerne 
direkte kontakt med ansatte. 
Hvis de ikke er til stede er det 
mulig å legge igjen en beskjed. 

Besøksadresse: 
Hardangerveien 5 B, Nesttun

Menighetshuset - 
Øvsttunveien 29
Bestilling av lokaler: 55 36 22 81
birkeland.menighet
@bergen.kirken.no

Spørsmål om gravstell?
55 59 39 00
kirkegaard@bkf.no

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

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

Kapellan:
Kjersti G. Norheim: 55 36 22 92
kjersti.norheim@bergen.kirken.no

Menighetspedagog Sædalen
Bjørn Dahl (vikar) 55 36 22 91
bjoern.dahl@bergen.kirken.no

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

Menighetskonsulent: 
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

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

Kantor:
Harald Holtet: 55 36 22 86
harald.holtet@bergen.kirken.no

Kirketjener: 55362289

Nattkafé for ungdom: 
Hilde Karin Wolter: 411 41 346
hilde.wolter@bergen.kirken.no
Facebook > nattkafé for ungdom

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

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

Ungdomsarbeider 
Kjetil Madland

Søndagsskole Randi Vangen
55 12 14 49/909 77 065
randi.hv@online.no

KRIK- Nesttun
Tarjei S. Madland: 980 49 195
tarjeisvama@hotmail.com
Nettside: www.nesttun.krik.no
Facebook > KRIK Nesttun

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

Bobla Tensing 
Hilde Karin Wolter: 411 41 346
hilde.wolter@bergen.kirken.no
Facebook > Bobla ten sing

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 NMS
Stein Wivestad: 55 13 46 44

Gave til menigheten?
Kontonummer: 1644.32.89430

Motta nyheter fra 
Birkeland. Meld deg på 
menighetens e-postliste: 
mailman.uib.no/listinfo/birkeland

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

Den norske kirke gjennom-
fører i år en omfattende
reform av gudstjenestelivet. 

AV IVAR BRAUT

Gudstjenesten er absolutt til å kjenne igjen,
men en del ting er nye og noe er endret. I
Birkeland menighet har vi hatt et gudstje-
nesteutvalg i gang en tid for å forberede hva
vår menighet skal ha som sin liturgi. Den
største endringen med reformen er nemlig
at hver menighet velger sin form innenfor
en ramme. Gudstjenesten vil derfor være
noe forskjellig fra kirke til kirke selv om de
faste leddene går igjen overalt.

Lokale vedtak
I Birkeland har menighetsrådet gjort sitt
vedtak tidlig i september mens «menig-
hetsmøtet» - et åpent møte der alle med-
lemmer av kirken er invitert – fikk si sin
mening sist i september. Nå er det bisko-
pen som skal godkjenne vår ordning.

Av det nye kan vi nevne:
• Stillhet før gudstjenesten begynner. Før
musikken (preludiet) begynner har vi et
halvt minutts stillhet.- La oss være stille for
Gud, sies det.

• Samlingsbønn. Klokkeren ber en bønn
til åpning av gudstjenesten: - Gud, vi er

kommet inn i ditt hellige hus for å ta imot
det du vil oss. Lukk nå opp våre hjerter så vi
kan fornyes i troen på deg. Vi ber i Jesu
navn.

• Syndsbekjennelsen skal fortsatt være tid-
lig i gudstjenesten. Bønnen er nå slik: Gud,
vær meg nådig! Tilgi meg min synd for Jesu
Kristi skyld. Skap i meg et rent hjerte, og gi
meg kraft til nytt liv ved Din hellige ånd. 

Under lesningene skal menigheten nå sitte,
men til gjengjeld er det mer vanlig å stå
under noen av salmene. Dette er i tråd med
praksis i mange kirker i andre land.

Ny musikk
Musikken i gudstjenesten er nyskrevet.
Dette er nok noe av det mest krevende, men
også noe som skaper et nytt preg. Dåpslitur-
gien har fått med mer av takken for at et nytt
barn er født, men ellers er mye som før i
denne liturgien. Nattverden har noen nye
bønner i sin liturgi: - Stort er troens myste-
rium, sier presten etter innstiftelsen av natt-
verden. Og menigheten svarer: Kristus døde.
Kristus stod opp. Kristus skal komme igjen.

I tråd med ny bibeloversettelse blir Fa-
dervår noe endret. Det som for 35 år siden
var det nye Fadervår er nå blitt det gamle!
Og helt lett er det ikke å venne seg til det
nye! Slik lyder Fadervår i den nye liturgien:

Vår Far i himmelen
La navnet ditt helliges
La riket ditt komme

La viljen din skje på jorden 
slik som i himmelen

Gi oss i dag vårt daglige brød
Og tilgi oss vår skyld slik 

også vi tilgir våre skyldnere
Og la oss ikke komme i fristelse

Men frels oss fra det onde
For riket er ditt og makten og æren i evighet.

Amen. 

Den nye liturgien tar form 
FOTO: FRODE HØYTE
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Ikke bare ett, men to nye

tilbud kan menigheten nå

tilby de eldste barna og

yngste ungdommene:

Birkeland Soul Children 

og Birkeland pre Soul

Children.

AV ELI HEGGDAL

Birkeland Soul Children (BSC) ble startet 6.
september for aldersgruppen 10 – 14 år. Det
har ikke vært noe korarbeid for denne al-
dersgruppen på en stund, så det er et spen-
nende satsningsområde for menigheten. 

- Hvordan har det vært å starte opp
BSC?

- Det har vært utrolig gøy å starte opp det-
te koret, sier Solveig. Hun smiler bredt. 

- Bare etter noen få øvelser kan jeg si at
BSC består av dyktige sangere og dansere,
som øver konsentrert og målrettet. For en
super gjeng!, utbryter hun og slår ut med ar-
mene. 

- Jeg er veldig fornøyd med de vi er nå,
men vi har plass til enda flere. Dette er et kor
for både gutter og jenter. Vi synger på eng-
elsk og musikkstilen vår faller i smak hos de
fleste tweens.

Mye bevegelse og energi
Foreløpig er det tre voksne i ledergruppa for
BSC. Karen-Marie Stavdal er dirigent og har

det musikalske ansvaret. Knut Tveitereid
har ansvar for bibel-input på hver øvelse og
Solveig Tveitereid er tweenskonsulent i me-
nigheten og jobber med det administrative,
dans og koreografi. 

- Hva er det som skiller Soul Children
fra andre kor?

-Soul Children har mye bevegelse og
energi i forhold til vanlige kor. Jeg tror folk
vil synes det er gøy å se oss under opptrede-

Tweens det sv

Speiderjentene i Birkeland

KFUK er aktive som aldri før

og her er siste nytt om årets

haikeliga.

AV HILDE KARIN WOLTER OG INGELIN VIKRE.

I haikeligaen, som er en nasjonal konkur-
ranse, samles det poeng hver gang speider-
ne er ute på tur. Kort om haikeligaen så er
det en konkurranse som har gått over et helt

KFUK-jentene 
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Å dele en glede –
gleden ved å dele?
Hvorfor maser kirken alltid om

penger? I kirken samles det

inn hver eneste søndag og nå

vil vi ha flere givere. 

AV ELI HEGGDAL

Birkeland vil ha
flere støttespillere
til diakonstilling,
til en ungdomsar-
beider og nå til en
som skal danse Hip-
hop med «tweensa».
Er det mulig å snakke om
dette på en morsom måte? 

Det er ikke alt som dekkes av det offent-
lige i norske menigheter. I Birkeland sam-
ler menigheten inn midler til å dekke tre
stillinger: 50 prosent av diakonstillingen,
en ungdomsarbeider i 20 prosent og en 25
prosent stilling som menighetspedagog,
eller «tweens-medarbeider». Vi har i dag
en ordning der en gruppe mennesker gir
faste bidrag. Det gir menigheten en inn-
tekt på 200.000 hvert år, men de neste
årene satses det mer og dermed vil det
være behov for flere støttespillere og en
givertjeneste på 600-700.000. 

Over halvparten av takkoffer i kirken
sendes videre til andre organisasjoner og
vi vet at givergleden er stor. Mange støtter
gjerne de som har mindre enn oss. Er det
så mulig å be om støtte til oss? Birkeland
kirke i en folkerik menighet. Et menig-
hetsråd med folkevalgte frivillige som vil
noe og som tør å satse. Vil satse på kirkens
sosiale omsorgsarbeid med egen diakon.
Vil at barn og unge skal ha møtesteder i
kirken. 

Det er gledelig med alt som skjer i kirke
og på menighetshuset. Birkeland ønsker
at flere skal se dette og kjenne at det angår
dem. Vi håper at dette kan bli konkret i
form av økonomisk støtte og oppfordrer
flere til å vurdere Birkeland for givertje-
neste. 

Vil du bli en fast giver? Da kan du rive ut
avtalen i bladet og sende inn. Alle mid-
lene går til stillinger og til drift av aktivite-
ter. Du bestemmer selv hvor mye du vil gi,
eller hvor ofte. Gaver mellom 500-12.000
gir skattefradrag, men dette forutsetter at
du har en giveravtale med Birkeland me-
nighet, som melder inn beløpet for deg. 

Ta gjerne kontakt med Eli Heggdal, 
tlf  55 36 22 81. E-post: birkeland.
menighet@bergen.kirken.no

v inger av

år (15. September 2011-15. September
2012). Konkurransen starter og avsluttes
med «Tråkk» som er en tur der man sover
ute en natt og skal gå så langt som mulig.

Man får poeng for overnatting (5p) / i ga-
pahuk (10p) og for hvor langt man går (1p
per km).

Ulv/Rev patruljen (7-10 klassinger) fra
Birkeland- KFUK har deltatt og kom på
en imponerende tredjeplass. Patruljen be-
stod av Ingelin Vikre, Anna Sæbø, Merete
Karlsen og Amelie Ulevik Bjerk. 

Vinnerne av årets haikeliga var Ugle-
patruljen fra Grimstad KFUK-KFUM. 

ner, og jeg vet at barna digger det. Jeg tror
også de som synger synes det er gøy å be-
vege seg til musikken. Det er jo ikke na-
turlig å stå stille når man hører god mu-
sikk med gode rytmer!? I alle fall er ikke

det naturlig for meg, sier Solveig som i
mange år jobbet med dans og kreativt ar-
beid i den kirkelige organisasjonen «Acta
– barn og unge i Normisjon».

- Vi hører rykter om at det er startet
enda et kor? 

- Ja, det stemmer. Det har vært etter-
spørselen etter barnekor i menigheten, så
derfor starter vi like gjerne opp enda et
kor for de i alderen 5 til 9 år. Birkeland pre
Soul Children. Konseptet er det samme
som for BSC, men tilrettelagt for en yngre
aldergruppe. Blant annet så synger vi på
norsk.

Solveig Tveitereid oppfordrer til å ta
kontakt for videre informasjon. Og sjekk
gjerne ut www.soulchildren.no. 

- Vi håper at medlemmer i Birkeland
menighet vil benytte seg av tilbudene og at
det kan være til stor glede for mange, av-
slutter hun. Øvelsene inneholder dans,
sang/kor og bibel-input. Og så er det vik-
tig for oss at miljøet er bra, slik at alle trives
godt.

Solveig Tveitereid treffer du på
solveig.tveitereid@bergen.kirken.no og på
menighetskontorets telefon 55 36 22 81. 

e ligger ikke på latsiden ...
KFUK ligger ikke på latsiden. De ligger i

telt. FOTO: INGELIN VIKRE
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Menighetskalender

Markus Daltveit Skauby
Natalie Løwe Løtvedt
Linus Aareskjold Godø
Elise Mjøs Rognaldsen
Sofie Fardal
Luna Michelle Bringe
Christian Lund Isaksen
Lykke Valentina Oliversen-
Kvamme
Ingrid W. Sekkingstad
Lukas Falch Sæthre
Eline Lund Bakke
Nora Faye Søviknes
Henrik Riise Brekke
Noah Bjorøy Madsen
Mia Malene J. Sjurseth
Anna L. Hoprekstad
Tilde Midtbø Moen
Christoffer T. Torgersen
Thomas Faye Vågsholm
Elias M. Dyngeland
Sunniva Wiik
Jonah H. Mutikainen
Milian Oen-Fromreide
Johannes Olasson Faik 
Skippervik
Noah Leander Veiset
Erik Pedersen Gjelberg
Olav Kvaal
Sunniva Kaald Drageset

Erle Benedikte F. Gjøen 
og Anders Johan Verlo

Line Gjerstad Tjelslaat 
og Jonn Sannes Ramsvik

Marie Brækkan 
og Ørjan Greve

Morten Magnus Tarlebø 
og Maren Monstad

Mary Sandal
Lars Johannes Berg
Arne Bruvik
Samson Haavik
Janna Mæland
Sven Martin Bruvik
Ingeborg Ursin Bergersen
Turid Astad Sjøstrøm
Per Lothe Vollset
Anna Berit Bendixen
Gerda Holst
Victoria Simpson Larsen
Anna Ida Edvardsen

Birkeland kirke:

Søndag 14. oktober 
11.00: Gudstjeneste med dåp 
og nattverd. Seniorprest Rune
Joar Kysnes. Takkoffer til 
menighetsarbeidet. 1 Mos 2,18-
25, Ef 5,31-33, Mark 10,2-9

Søndag 21. oktober 
11.00: Familiegudstjeneste med
utdeling av 4-årsbok til barn
født andre halvår 2008. 
Kapellan Kjersti Gautestad Nor-
heim. Takkoffer til Søndagssko-
leforbundet. 5 Mos 15,7-8.10-
11, 1 Joh 3,16-18, Luk 16,19-31 
13.00: Dåpsgudstjeneste.

Søndag 28. oktober,
Bots- og bønnedag
11.00: Gudstjeneste med skrifte-
mål. Kjersti G Norheim. Søn-
dagsskole. Takkoffer til menig-
hetsarbeidet i Sædalen. Jes
59,1-4, 1 Joh 1,8-2,2, Luk 18,9-14 
13.00: Dåpsgudstjeneste.
18.30: KRIK-messe i regi av
KRIK-Hordaland.

Søndag 4. november, 
Allehelgensdag
11.00: Gudstjeneste med ny-
norsk liturgi v Rune Joar Kys-
nes. Nattverd. Kantoriet deltar.
Søndagsskole. Takkoffer til me-
nighetsarbeidet. Salme 84,2-8 ,
Hebr 12,1-3, Matt 5,13-16
16.00: Minnegudstjeneste i
Øvsttun kapell v Kysnes og dia-
kon Linda Bårdsen.

Søndag 11. november, 
«Søndag for de forfulgte»
11.00: Gudstjeneste med natt-
verd ved Kjersti G Norheim. 
Bobla Tensing deltar. Søndags-
skole. Takkoffer til Stefanus-
alliansen (tidligere Norsk 
misjon i øst). Salme 119,80-83,
Kol 1,24-29, Luk 12,35-40
13.00: Dåpsgudstjeneste. 

Søndag 18. november 
11.00: Familiegudstjeneste v
Ivar Braut. Søndagsskolen del-
tar. Takkoffer til menighetsar-

beidet. Salme 107,23-32, 2 Kor
1,8-11, Matt 14,22-34

Søndag 25. november, 
Domssøndag / Kristi kongedag
11.00: Gudstjeneste med natt-
verd v Ivar Braut. Søndagsskole.
Takkoffer til Kirkens SOS Bjørg-
vin. Job 28,20-28, Kol 1,9-14,
Matt 25,1-13
13.00: Dåpsgudstjeneste.

Søndag 2. desember,
1. søndag i advent
11.00: Familiegudstjeneste med
«Lys Våken» - deltakere i tros-
opplæringen. Kjersti G Nor-
heim. Takkoffer til misjonspro-
sjektet i Mali. Jes 12,1-6,
Åp 3,19-22, Matt 21,10-17 

Sædalen skole:

Søndag 21.oktober
11.00: Gudstj. Ivar Braut. Søn-
dagsskole. 3-åringer inviteres til
søndagsskolen. Kirkekaffe.

Søndag 4.november
11.00: Gudstjeneste. Leidulf Øy.
4-årsbok-utdeling. Kirkekaffe.

Søndag 18.november
11.00: Gudstjeneste. Rune Joar
Kysnes. Søndagsskole og natt-
verd. Kirkekaffe.

Søndag 2.desember
11.00: Gudstj. Leidulf Øy. Søn-
dagsskole og nattverd. Kirke-
kaffe.

Konsert med ny vokalkvartett 

En nyetablert vokalkvartett hol-
der fredag 2. november kl. 21
presentasjonskonsert i Birke-
land kirke. 

Medlemmene Åsne Kvamme,
Tore Kloster og Olav Veierød, er
alle kjente solistnavn fra tidligere
konserter i Birkeland, mens so-
pranen Ingvill Holter blir er et
nytt bekjentskap.

På programmet står både gam-
mel og nyere musikk; Buxtehu-

de, Mozart, Poulenc og Mäntejär-
vi. Akkompagnatør er Birke-
lands kantor, Harald Holtet.

Bibeltimer 
Gjennomgangstema i høst er
«menigheten». Tirsdager
kl.1930 på menighetshuset i
Øvsttunveien 29. Vi oppfordrer
bibelgrupper og andre til å leg-
ge noen av sine samlinger til
felles bibeltime. 

• 30. oktober: «Menigheten i
Det gamle testamentet». Ut-
gangstekst: Salme 84. Ved ka-
pellan Sindre Skeie, Søreide
menighet

• 27. november: «Å
leve som kristen i en
fiendtlig verden» –
blikk på 1. Peters-
brev, ved biskop 
Halvor Nordhaug

Tefest lørdag 3.november
Første lørdag i november kl.15-
18: Tefest med sosialt samvær,
forkynnelse i ord og toner, åre-
salg og utlodninger. I fjor kom

det inn over sytti tusen til me-
nighetshuset. Det var stemning
– og det blir det i år også! Kom
og bli med på en trivelig etter-
middag for små og store. 

Ung i Birkeland?
Vi har litt av hvert å finne på!

• Bobla ten sing: Et ungdom-
skor som også driver med dans
og drama – torsdager fra 19-21
på menighetshuset
• Krik: idrett og lek i gymsalen
på Midtun skole hver fredag fra
18-20
• Nattkafe: åpen kafe på menig-
hetshuset annenhver fredag fra
1930-2300, vi har kafesalg,
PlayStation, bordtennis, andakt,
brettspill og mye mer ...
12. og 26. okt., 9. og 23. nov, 
7. og 21. des.

begravelser

Birkeland menighet er nå på facebook! Vi håper mange «liker» oss. De vil nemlig 
få varsel om nyheter som legges ut her og få tilgang til bilder og små snutter om 

det som skjer her hos oss. Besøk også www.bergen.kirken.no/birkeland
Her finner dere alle gudstjenester og oversikt over aktiviteter. 
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