
Visst er det gøy med regler 
og rim, sko blakken med 

hammer og tang, enkle 
barnesanger og kjære 

melodier. Ungene stor-
koser seg på babysang

Side 6-7

Nye tider 
Det nye året vil bringe med
seg endringer. Det er alvor
når kirken må spare 10,7
millioner kroner. Side 6

Hyggelig nabokafe
På Nabocafeen på Nesttun
får du kaffe og vaffelplate til
ti kroner, foruten varm sup-
pe og godt selskap. Vi stakk
innom og traff minst ti av
stamgjestene. Side 8-9

Himmeldiamanten
Koret «Sola Fide» med base
i Fana, gir ut juleplaten
«Himmeldiamanten».

Side 12
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Deilig er den
himmel blå...

Visst er det gøy med regler 
og rim, sko blakken med 

hammer og tang, enkle 
barnesanger og kjære 

melodier. Ungene stor-
koser seg på babysang

Side 6-7

God jul og godt nyttår til alle i Fana prosti!

Helg
i Birkeland
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AV BISKOP OLE D. HAGESÆTHER

Det har tatt tid for meg å sjå
det slik. Som prest har eg
bora og bora i juleevangeli-
et, eg skal jo seie noko nytt
om den gamle bodskapen
kvar einaste jul. Men det har
skjedd med meg som med
mange andre: På vegen inn i
tekstene vart merksemda
fanga av det ytre: Det vakre
ved at det handlar om eit
barn. Det sørgjelege ved at
der var så lite gjestmildskap
på jorda. Maria som var for-
tvila og gjetarane som var
forskrekka. Vi må lengre inn
i bodskapen. Lengre inn og
djupare ned.

Jesu fødsel markerer ven-
depunktet i tida. Gud har
meldt flytting og skifta
adresse. Han har flytta inn i
gatene våre, heimane våre
og i dei risikofylte livspro-
sjekta våre. No er det «før
og etter Kristus».

Og det har han gjort utan
nokon som helst garanti for
å verte tatt imot. Julenatt
er høgdepunktet for kjær-
leiken. Gud tok på seg men-

neskekropp, endå han vis-
ste at det ville koste han
dyrt. Med evig kjærleik har
han elska oss (Jer 31,3). No
orka han ikkje vente på oss
lenger.

Julenatt er utgangspunk-
tet for frelsa. Det er klårt at
det måtte kome eit fram-
hald. Den store frelseshen-
dinga fann stad då han
døydde for oss på krossen.
Men utgangspunktet er
hendinga julenatt, då Gud
vart menneske. Vi fekk ein
bror som kunne ta over på
våre vegner i møte med
synda og dauden og Satan
si makt.

Derfor vert julenatt midt-
punktet for tilbedinga.
Guds grenseoverskridande
handling er så vidunderleg
og merkeleg at den eigent-
leg berre kan møtast saks-
svarande i tilbedinga. Vi
leiter etter ord og formar
dei i lovsong. Vi lengtar et-
ter svaret og finn det i stil-
la. Saman med englane i
himmelen seier vi:

«All lov og pris og vis-
dom, takk og ære, makt og
velde høyrer vår Gud til i all
æve.» (Op 7,12).�

Gud har 
fått ny 
adresse
«Eg kjem med bod til dykk om ei stor glede», seier
engelen den natta då Jesus vart fødd (Luk 2,10).
Dei orda er sanne. Julenatt er vende-punktet i tida,
høgdepunktet for kjærleiken, utgangspunktet for
frelsa og midtpunktet for tilbedinga. 

AV MARTIN A. E. ANDERSEN

Samme flammen blir i denne
adventstiden båret inn i kir-
ker og forsamlingshus over
hele Europa.En idé fremsatt i
et i østerriksk radio i 1986 ble
virkelighet da speidere i Pa-
lestina og Israel høsten 1987
overførte den evige flammen
fra grotten under Fødselskir-
ken i Betlehem til en hånd-
lykt, som siden ble ført av
speidere til Europa. I 1999
kom Fredslyset fra Danmark
til Norge, og nå bringer hvert
år speidere og medlemmer av
St. Georgs Gildene lyset ut til
alle kanter av landet. Hånd-
lykten som har funnet veien
til Norge, vandrer landet

rundt med jernbane, buss,
privatbil og Hurtigruten, slik
at flest mulig skal få oppleve
flammen i adventstiden.
Fredslyset er med ved egne
lysmesser i kirker og forsam-
lingshus, i opptog og ved sko-
leavslutninger, og for et par år
siden var lyset på sin van-
dring også innom statsminis-
terens kontor.

Hentet fra Betlehem
Rent umiddelbart kan det vir-
ke noe søkt å påstå at det er
den 1700 år gamle flammen
fra Fødselskirken i Betlehem
som føres rundt til forsam-
linger i hele Europa i førjulsti-
den, men her er det symbol-
verdien som er det vesentlige.
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Grunnet kutt i kommunale
bevilgninger til Bergen
kirkelige fellesråd blir det en
omfattende omorganisering av
menigheten fra nyttår. Dette
berører også Birkeland.

AV IVAR BRAUT

Fra nyttår har vi ikke lenger daglig le-
der og sekretær. Det blir et tap, men
nå må vi gjøre det beste ut av en ny
situasjon. Kirketjeneren mister vi
ikke, men hun arbeider allerede i et
eget kirketjener-team, og på sønda-
gene har vi ofte egne «helge-kirketje-
nere» som gjør en fin innsats.

Dette betyr at vi ikke lenger kan ha

åpent menighetskontor slik det har
vært vanlig. Ofte vil nok døren være
stengt, og muligens blir det montert
en ringeklokke så det kan bli åpnet
om noen er tilstede og har anledning
til å ta imot besøk.

Samtalekontor
Vi håper likevel etterhvert å få anled-
ning til å invitere til åpent kontor
med kaffe og vafler og en prat og vil
gjerne gi klar beskjed om at frivillige
medarbeidere og andre er hjertelig
velkommen. Derimot kan en ikke
lenger få attester og ordnet mange
andre praktiske ting på menighets-
kontoret. Det vil også gjelde leie av
menighetshuset der det vil komme
beskjed  om nye ordninger.

Fredslyset

Nye tider for menighetskon

1700 år gammel var flammen som brente i lykten
speidere fra 1. Øvsttun speidergruppe bar inn i
kirken under lysmessen andre søndag i advent.



Flammen som ble tent en gang
på 300-tallet, forbrenner og for-
nyes naturligvis hele tiden, men
den har vært i gang uavbrutt i
alle disse årene, og det er kjer-
nen i fredslys-idéen. Det le-
vende lyset er et sentralt symbol
i den kristne kirke og peker hen
mot Kristus som verdens lys.

Opprinnelig ble flammen
hentet fra Betlehem hvert år,
noe som ofte førte til usikkerhet
og forsinkelser. Fra 2003 har den
norske flammen blitt i landet og
oppbevares i Hamar-domen,
hvor turister og andre besø-
kende kan se den gjennom hele
året. Den lokale Rotary-klubben
fører tilsyn og Esso betaler for
oljen som går med. Ved en sere-
moni sist i november blir så
håndlykten med Fredslyset
sendt ut på sin rundreise. Her i
landet som i andre land, skal
Fredslyset stå for fellesskap, for-
ståelse, fred og vennskap.�
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Takk til Lars Haarr
Birkeland menighet har mye å
takke Lars Haarr for! Han har
like fra 60-tallet vært aktiv i
menigheten, og det vil han og
hans Torgunn fortsatt være. 

AV IVAR BRAUT

Anledningen for å takke nå er at Lars Haarr ved nyttår av-
slutter en fireårsperiode som leder i menighetsrådet.Vi vil
rette en hjertelig takk for trygg, presis og engasjert ledelse.
Han har ofte engasjert seg utover det en kan forvente. Bak
det hele er et tydelig ønske om å få være med på å bygge en
levende menighet. Han har ofte tatt fram bildet av «menig-
heten som en heim» med plass for hvile, tilhørighet og opp-
gaver for den enkelte. Og han er opptatt av å trekke de ulike
arbeidslagene fram i lyset. Derfor har menighetsrådet under
hans ledelse mange ganger møtt de ulike grenene av menig-
hetslivet og samtalt om arbeidet. Det har vært viktig for å
kunne løfte blikket utover detaljer og formalia og kunne se
nettopp det levende menighetslivet. 

Som prest med fast plass i rådet tror jeg at måten Haarr har
ledet på vil sette spor også hos framtidige menighetsråd.�

Takk til Astrid Kolstad von Krogh
Fra nyttår blir ikke Astrid Kolstad von Krogh på
Birkeland menighetskontor. 

AV IVAR BRAUT

På grunn av omorganiseringen innen fellesrådet får hun sitt
arbeid som prostisekretær i Laksevåg prosti.

Det blir en rar overgang for oss, og vi vil takke fra ansatte og
menighetsråd for det verdifulle arbeidet som er gjort i Birke-
land. I snart ni år har Astrid von Krogh vært en god medarbei-
der i Birkeland menighet. Fra februar 1997 var hun klokker og
kontorfullmektig, og fra høsten 2000 sekretær på menighets-
kontoret. Det er faktisk et par tusen dåpsbarn hun har fått
telefon om, og Astrid har på sin rolige og vennlige måte avtalt
dåp og dåpssamtale og ordnet med papirene. Det er dermed et
par tusen foreldrepar som har møtt henne i ulike anledninger i
forbindelse med dåp. Her har de møtt medmenneskelighet og
innlevelse. Så er da også «barnene» noe av det Astrid brenner
for, aktiv som hun har vært i møte med barn både i frivillig me-
nighetsarbeid og i yrkeslivet.

Hun har også møtt mange i forbindelse med de andre kirke-
lige handlingene som konfirmasjon, vigsel og gravferd. Og i
gudstjenestene var hun som klokker en stillferdig og trygg
medarbeider. Kirkebøkene for Birkeland er gjennom alle disse
årene ført av den samme Astrid. 

Både i møte med frivillige medarbeidere og med oss ansatte
er hun en lojal og tillitsskapende kollega. Hun har mye livs-
visdom og en trygg hverdagstro som gjør inntrykk.�

På menighetskontoret vil sokne-
prest, kapellan, kateketer, kantor og
diakon fortsatt ha kontor. Og på kon-
toret vil det som før være dåpssamta-
ler, andre samtaler og møter. Men det
blir uråd å love at kontoret alltid er
åpent på visse tider. Det vil binde opp
for mye tid som blant annet blir brukt
ute blant folk. I stedet vil vi være til-
gjengelig på telefon og på e-post. (Se
side 13). Da kan en ringe på direkte-
nummeret til den enkelte ansatte når
det er en bestemt en skal ha tak i. 

Eget servicekontor 
Det kommer naturligvis en erstatning
for at menighetskontoret ikke er be-
mannet som før. Et felles servicekon-
tor for Fana prosti blir åpnet ved nytt-

år ved Fana kirke. Det er dette konto-
ret som nå vil ta telefonen når en
ringer hovednummeret til egen me-
nighet. Her kan en gjøre avtaler som
gjelder kirkelige handlinger og få svar
på andre praktiske og administrative
spørsmål. Her får en også svar om en
ansatt ikke tar telefonen. Alt i alt kan
det godt hende at tilgjengeligheten
på noen felt blir noe bedre enn nå. 

Servicekontoret vil nemlig alltid
være betjent mandag til fredag
kl.08.00 til 15.30 og stå i nær kon-
takt med menighetskontorene. Og vi
skal gjøre det vi kan for at den per-
sonlige kontakten skal være som før.
Bruk altså de gamle telefon-nummer-
ne, og du kommer fram til Birkeland
menighet. � Se også side 5

ntoret

FOTO: FRODE HØYTE

Lars Haarr. 
FOTO: ELI HEGGDAL
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AV EIEL HOLTEN

I kirke har det hvert år vært gudstje-
neste for barnehagene som ligger
innenfor menigheten. Men antallet
barnehager vokser stadig, og vi har
hatt et ønske om å tilby noe mer enn
en ren gudstjeneste. 

Derfor inviterte vi i fjor alle de 25 bar-
nehagene til en helt ny opplevelse: Ju-
levandring. Tanken er at barna får en
bedre innføring og opplevelse av ju-
lens innhold ved å delta selv i det som
skjedde.

Tre vise menn
I julevandringen tar vi barna med til
stallen i Betlehem. Underveis møter vi
de ulike personene i juleevangeliet.
Først keiser Augustus, som tar imot
barna i sakristiet og skriver alle inn i
manntallet. Deretter blir tre av dem tre
vise menn. Med flotte kapper, kroner

på hodet og kostbare gaver leder de an
videre mot Betlehem. Den neste som
dukker opp er engelen Gabriel, som
trenger flere engler til koret sitt. De skal
jo både synge «Ære være Gud i det høy-
este» og bringe lys til jorden slik at det
kan bli lyst selv om det er mørkt. Og
mørkt er det ute hos gjeterne. De har

«tent» bål i midtgangen og drar strie-
sekkene tettere om seg for å holde var-
men. Når englene kommer, følger gje-
terne etter inn mot Betlehem. Der får
endelig de to siste barna rollene som
Josef og Maria. 

En av de voksne fra barnehagen er
vertshuseier, og må bare beklage at
heller ikke de har plass til to nye gjes-

ter. Inne i alterringen er det rigget til en
stall, og der blir Jesus født. 

I løpet av en liten time i kirken har
barna sunget julesanger, tent advent-
skransen og fremført hele juleevange-
liet. For oss som har fått være med som
engel og keiser har det vært to strå-
lende uker. Vi gleder oss allerede til
neste år! �

Vi ønsker oss
flere faste givere!

Ta kontakt med oss! 
Eli Heggdal, daglig leder i

Birkeland menighet 
Telefon 55 36 22 81  -  Faks 55 36 22 99 

Kontortid mandag-fredag kl. 10-14 

Hardangerveien 5b (bak Birkeland kirke) 
Postadresse:  PB 152, Nesttun, 5852 Bergen 

Nå vandrer fra hver 
en verdens krok …

Over 300 barn har de to
siste ukene vært med
på julevandringer i
Birkeland kirke.
Kateketen ble
forfremmet til
engel og
kapellanen fikk
prøve en
tilværelse som
keiser Augustus. 
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AV PER BARSNES (PROST) OG INGER DAHL (PROSTILEDER)

Det nye året vil bringe med seg en-
dringer for ansatte i kirkene i Bergen
og dermed også i
vårt prosti. En-
dring medfører
usikkerhet for
mange. Det opp-
står nye stil-
linger. Andre går
ut. For mange
kan det oppleves
som fornyende å
få ryddet opp i
stillingsinstruk-
ser og oppgaver.
Andre gruer seg
kanskje og skulle
ønske at det ikke
ble slik. 

Det spesielle og
det fantastiske
med kirken som
arbeidsplass er at
de ansatte hele tiden samarbeider
med frivillige. Kirken trenger mennes-
ker som bryr seg, gir av sin tid og som
har engasjement. Det er kanskje
mange frivillige som kjenner på en
uro over at menighetskontorene ikke
blir så til- gjengelige som før, men vi
håper at det nye også vil føre med seg
noe positivt.

Felles prostikontor
Reduksjonen i budsjettrammene
førte til at det ble satt i gang et omfat-
tende utredningsarbeid for å komme
fram til en best mulig organisering av
fellesrådets virksomhet innenfor den
reduserte økonomiske rammen.

Omorganiseringen på kontorsiden
ble vedtatt av et enstemmig fellesråd
den 12. oktober 2005, og fra nyttår skal

den nye modellen med et utvidet pro-
stikontor og en felles serviceenhet for
alle de syv menighetene i prostiet set-
tes ut i livet. 

Ny prostistab
Den nye prostistaben vil bestå av fire
menighetskonsulenter (3,5 stillinger)
som blant annet skal være sekretærer
og saksforberedere for de syv menig-
hetsrådene, og en felles serviceenhet
som har sentralbordfunksjon, tar i
mot bestillinger, fører kirkebøker
m.m. Til sammen er det 5,5 stillinger
som ledes av en prostileder. Her i me-
nighetsbladet vil vi komme tilbake til
nyordningen i neste nummer og sam-
tidig presentere de nye medarbei-
derne i prostiet.

Ved henvendelser og bestilling av

kirkelige handlinger er det fortsatt
hver enkelt menighets telefonnum-
mer som skal brukes. Telefonen blir
automatisk satt over til prostikontoret
der sekretærene vil kunne lese av på
displayet hvilken menighet det søkes
kontakt med. Kontoret vil være be-
tjent hele dagen, fra 08.00 -15.30, og vi
håper at dette skal gjøre det lettere å få
kontakt og bli satt videre til rette ved-
kommende. Dessuten kan alle ansatte
fortsatt nåes direkte på sine gamle
telefonnumre eller e-postadresser.
Det lokale menighetskontoret vil fort-
satt være det sentrale møtested i me-
nigheten, og de ansattes viktige ar-
beidsplass, men prestene og den
øvrige stab vil heretter ikke ha fast
treffetid på kontoret. De vil nå treffes
etter avtale. �

Omorganisering av kontor-
tjenester i menighetene

Skal du gifte deg? 
Eller ønsker du å 
bestille for eksempel
dåp, ringer du det
gamle, vanlige tele-
fonnummeret til din
lokale kirke. Alle ho-
vednumre vil etter
nyttår være videre-
koblet til det nye
prostikontoret i 
Fana menighetssen-
ter. Der kan service-
sekretæren se 
hvilken menighet 
det ønskes kontakt
med og svare med
menighetens navn.
ILLUSTRASJONSFOTO: 
JAN HANCHEN MICHELSEN

«Endring er en smertefull prosess». Dette var 
tittelen på et av notatene da kirkevergen hadde
møte med daglig ledere fra menighetene i 
Bergen. Setningen ble stående igjen og under-
streker noe av alvoret når kirken må spare 
10,7 millioner kroner. 

Per Barsnes.

Inger Dahl.
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Kirkemusikerne Yngvild Wat-
tum Stuksrud og Guro Rotevatn
Buder har hver sin lille baby i
magen – med termin på likt.
Kanskje derfor de fikk ideen
om å slå seg sammen og holde
babysang i menighetene sine? 

ANNE MYKLEBUST ODLAND (TEKST OG FOTO)

- I dag er vi attpåtil kledd likt, i samme
gravidklær, sier Yngvild og ler godt.
Hun skal ha sitt første barn i februar,
Guro har datteren Andrea på 2 _ og
venter nummer to – også i februar. 

- Det er vel ikke alle førstegangsfø-
dende som er så mye med babyer som
jeg er nå, sier Yngvild, kirkemusiker i
menighetene Bønes og Storetveit. 

Det er torsdag formiddag. Guro og
Yngvild har akkurat sunget med en
gruppe babyer og mødre i Storetveit
menighetshus. Mens mødrene samlet
seg rundt lunsjbordet i Storetveit etter
en times sang, dro de to organistene
videre til Skjold menighet for å ha to
nye sanggrupper der.

- Det har vært så populært at jeg har
måttet danne to grupper, sier Guro R.
Buder.

Stort behov
På gulvet ligger myke matter i friske far-
ger, og tolv søte små. Eivind på fire uker
er yngst i gjengen, Rasmus på sju måne-
der er eldst. Maja og Sofie ligger og
plukker på hverandre.  Det er storstilt
flørting, ingen tvil om at de små har lett
for å finne tonen! Det er lite babygråt,
mest gurgling og smil. Det gnages på
fingre og tær. Ja, og så er det noen som
gulper litt, det er ikke fritt for det. 

Hei, hei,
vi skal synge litt i sammen

Alle her skal være med
David er her

Mamma er her 

Sangen har begynt og triangelet sen-

des rundt. Det klirres for David og for
mamma og instrumentet sendes vi-
dere, sirkelen rundt. Her blir hvert
barn og hver en mor sett. 

Mens organisasjonen «Musikk ved
livets begynnelse» tar godt over tusen-
lappen for Babysang, koster det ikke
mer enn et par hundrelapper å være
med på det samme opplegget i Skjold
og Storetveit menigheter. Guro og Yng-
vild forsikrer at det er mye av det
samme opplegget som den profesjo-
nelle organisasjonen bruker.

- Det har vært fint å være to om å lage
opplegget. Vi bruker noen av de samme
sangene som «Musikk ved livets begyn-
nelse», og har også tatt litt fra Frelsesar-
meen, som var de første til å drive baby-
sang, forteller Guro og legger til:

- Jeg hadde lyst til å starte noe lokalt.
Det er stor tilflytting til Skjold-området,
og jeg tror det er behov for babyaktivite-
ter slik at mødre kan komme i kontakt.
Dessuten er det viktig med musikk, at
barnet får høre mors og fars stemme.
Det er en fin måte å kommunisere på. 

de små med å

Det er babysang i Skjold menighet. Mødrene vaier silkelakenet over babyene, som griper etter det blå.

Hjelper de små med å f



Finner tonen
Det er regler og rim, sko blakken, sko
blakken med hammer og tang, enkle
barnesanger og melodier. Det trom-
mes på små mager, det danses i ring,
det masseres på tær og koses på kinn.
Så tas et stort blått silketeppe frem.
Det brettes over småtassene som gri-
per etter det blå. 

- Det ser ut som de har stor glede av
det, sier Anne Cathrine Holten, mor til
Rasmus. 

- Det er et enkelt opplegg, men så hyg-
gelig og fint! sier hun og legger til: - Fint
å komme sammen her med babyene og
synge, møte andre mødre i området.

Hun traff tilfeldigvis mor til Guro,
Irene Ellingsen, som hun er i barsel-
gruppe med. Mødrene til Maja og Sofie
på kjenner hverandre også fra før: De
fødte nemlig på samme dag! Deres to
små jenter har absolutt funnet tonen. 

Alle synger med, Måne og sol også,
selv om kristne sanger ikke er i flertall.

- En viss kristen profil holder vi med
noen kristne sanger, men vi er bevisste
på at dette skal være et tilbud til alle.
Først og fremst skal vi synge med de
små, understreker Guro Rotevatn Bu-
der. 

For noen er det blitt tid for amming
og soving. Yngvild setter på cden med
velsignelsen og roen brer seg i rom-
met. Sangen Herren velsigne deg og
bevare deg finner vei inn til ømme
morshjerter. �
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ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

   
  

Kirkens SOS trenger flere frivillige medarbeidere, og starter derfor nytt kurs i samtale-
ferdigheter og krisehåndtering. Kurset går på tirsdagskvelder med kursstart 14. februar 2006. 
Medarbeiderne har vakt ca. hver 12. dag, og får støtte og veiledning så lenge de er med i 
tjenesten. For å bli med må du være over 20 år. Oppgaven er å lytte til 
innringer, og tåle å møte et annet menneskes smerte og sorg. Medarbeidere 
skal ikke finne løsninger eller ”gode råd”.
 
Velkommen til en viktig og meningsfull tjeneste og et godt fellesskap!
Ring oss på tlf. 55 32 58 45 på dagtid eller 480 35 841 kveld og helg. 
Du finner mer informasjon på www.kirkens-sos.no 

Kirkens SOS trenger flere medarbeidere!

finne tonen
� Fana: tirsdager kl 11-12. Kontaktperson: Renate Olsen
� Slettebakken: 0 -ca 8 mnd. Tirsdager kl. 10.30. Babysangen går
over i småbarnstreffet som starter ca.11.30. Barna leker, mens de
voksne spiser lunsj. (Ta med matpakke!) Kl. 12.00 blir det en

sang/musikksamling for barn fra 8 mnd og oppover. Påmelding på tlf:
97718438)
� Storetveit: Det blir babysang også etter jul. Ta kontakt med me-
nigheten for nærmere informasjon om dag og tid. Se info s 13.

Her arrangeres babysang:

Kirkemusikerne Yngvild Wattum Stuksrud og Guro Rotevatn Buder har gått
sammen om å drive babysang. Begge venter i tillegg baby i februar. 

Hei, hei skal vi synge litt i sammen...Babyene (f.v) Guro, Maja og Malin hil-
ser på hverandre før de skal danse i ring.
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«Nabokafeen» på Nesttun er
ikke som andre kafeer. Her får
du både vaffelplate og kaffe til
10-kroningen, foruten suppe
og godt selskap. Kafeen har nå
opp mot tjue stamgjester, og
det er plass til flere.

AV ANNE MYKLEBUST ODLAND (TEKST OG FOTO)

-Det er blitt en god fast gjeng her, men
du må ikke skrive «gjengangere» for
det kan misforsås, humrer Martin E.
Andersen og inntar en ny skje med
hjemmelaget fiskesuppe. 

Lite minner om et kafèlokale når
man kommer inn i menighetshuset til
Birkeland kirke. En gul liten plakat på
døren inn til småsalen er det eneste
som forteller at det her er kafe. Men
åpner man døren og våger seg inn,
kommer man straks til noe som er blitt
en liten oase for mange.  

Pris ikke viktigst
Respatex-bordene i småsalen har fått
ny sjarm med rødrutete voksduker og
eføy i vaser. Her oser det fra vaffeljer-
net og suppegryter. Kannene er fulle
av nytraktet kaffe. Fem kroner koppen.
De lave prisene er likevel ikke det vik-
tigste. 

- Det er veldig kjekt miljø her, sier
Bjørn Johannessen, ansvarlig for den
organiserte kirkeskyssen til kirken om
søndagene. Han kommer hver tirsdag
til kafeen med to passasjerer. Nå sitter
de rundt bordet med to av de andre
stamgjestene, Eirik Nilsen og Helge
Aarli, og diskuterer Bybanen. 

- Her går det i smått og stort. Ja da. Vi
løser verdensproblemer hver tirsdag,
sier Johannessen, som hiver seg inn i
debatten igjen. 

Pause fra fuglekassene
Eirik Nilsen sager ved og snekrer fugle-

kasser ved Nesttun Dagsenter rett
nedenfor menighetshuset. Tirsdager
er det varm suppe på kafeen og ikke
matpakke på lunsjrommet der. Det er
dager han ser frem til. Helge Aarli, som
er sykemeldt, kommer forbi senteret
og tar med seg Eirik. Men Eirik finner
veien selv også de dagene Helge ikke
måtte komme. 

Skryter
- Eirik ser veldig frem til tirsdagene. I
dag ble jeg også med. Det var god be-
manning hos oss i dag, sier miljøtera-
peut Tore Joten, som samtidig skryter
av kafe-initiativet.

Det er diakoniutvalget i Birkeland

menighet som for halvannet år siden
fikk ideen til å starte en kafe i menig-
hetshuset. Leder i diakoniutvalget Es-
ther Motzfeldt Andersen og diakon
Tone Totland fikk engasjert frivillige.
Blant annet Jan, med erfaring fra kon-
taktsenteret til Frelsesarmeen, og ser-
veringsdamene og vaffelkokkene Anne
Karin Andersen, Hildegard Kanestrøm
og Anna Helene Midthun.

- Vi har det veldig kjekt. Uansett om
det kommer mange eller få til kafeen,
sier hun og øser ny røre i det stekende
varme vaffeljernet. Hun forteller: 

- Jeg hadde ikke nok å bruke kreftene
på da jeg ble pensjonist etter et aktivt
liv i reiselivet. Da diakonen ringte og

Stamgjest 
VETERAN. Det er bredde i alder og livssituasjon i kafeen. Det er mulig å treffe andre, men det går også an å sit
til Nabokafeen så sant han husker det. Ikke lett å tenke på alt når man er blitt 92 år.
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spurte om jeg ville stille som frivillig, sa
jeg ja. Det har jeg aldri angret på. 

Dagens vers
Det siger jevnt på med gjester mellom
tolv og to. Et ektepar som kommer
innom for en suppetallerken etter
handletur på Lagunen, pensjonistene
Ingebjørg og Inge Mannsåker, og Birger
Johan Bognø som har tatt sykkelturen
fra Fana stadion. Han sitter på sin faste
plass og holder utkikk over rommet.

Igjen går døren opp, inn kommer
nok en stamgjest, Henrik Bang. Samti-
dig skinner solstrålene inn gjennom
rutene og serveringsdamene smiler
opp når de ser Henrik.  

- Dette er suppestasjonen min. Ja, når
jeg ikke glemmer det da, sier 92-
åringen muntert. Han setter seg alene
ved et bord helt bakerst i rommet og
Anne Karin kommer etter med suppen. 

- Dette er til stor glede for mange.
Hyggelig serveringspersonale, spesi-
elt, sier Henrik og nikker til Anne Ka-
rin, som til gjengjeld smiler blidt og
legger et ord for dagen på bordet foran
ham. Han lar det ligge til han har spist
ferdig. Da åpner han opp og leser:

«Gode ord kan være enkle å si, men
deres gjenklang er i sannhet uten
ende». Mor Teresa. 

- Dagens vers. Jeg er alltid litt spent på
hva de finner på hver gang.

Slipper middag
- Det er veldig greit å ta suppen her, så
slipper jeg å lage middag, tilføyer Hen-
rik. 

Konen hans er nettopp kommet på
sykehjem og han har mistet flere av
sine kontakter gjennom henne. Da er
det en fin avveksling å komme til Na-
bokafeen.

-Det er sikkert mange enslige som
kunne ha nytte av å vite om det her,
sier han, og i det samme skvetter han
til. Det smeller i glasset ved nabobor-
det. Alle ser opp. 

Det var visst bare et lite trylleinnslag.
- Skjulte talenter er det her og, sier

Henrik og spiser videre i ro og fred. �

på Nabokaféen
VAFFEL OG KAFFE til en tier eller rykende varm hjemmelaget suppe? Hver tirsdag er det en god gjeng som
tar varm lunsj eller tidlig middag på Nabokafeen i Birkeland menighetshus. Anne Karin Andersen serverer. 

itte alene med kaffekopp og en avis. Henrik Bang kommer

Kunstutstilling i kafeen
Nå er veggene i kafeen pyntet opp med bilder malt av amatørmaler Anne Karin Andersen.
Tanken er at det skal være vandreutstilling i dette rommet, slik at flere kan få anledning
til å presentere det de har skapt. Andersens bilder åpner noe kafegjengen håper blir en
god  tradisjon i kafelokalet. 
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Fana-koret
«Sola Fide»
hentet hjem to
førstepriser og

en femteplass da de
deltok i den internasjonale kor-
konkurransen «In… canto sul
Garda» i Italia tidligere i høst. 

AV INGVAR HENNE

Riva del Garda ligger helt nord ved den
naturskjønne Gardasjøen i Nord-Italia.
Geografien har visse likheter med den
norske, og fjellene er faktisk enda høy-
ere og villere enn det vi er vant med fra
vår egen kjære vestlandsnatur. Tempe-
raturen er behagelig og været strålende,
så den vesle byen viser seg fra sin beste
side når forventningsfulle korister sti-
ger ut av bussen. 

Etter middag første kvelden er det tid
for åpningskonsert i en moderne kirke
som rommer ca. 2000 sangvenner fra 16
land. Det er 43 kor med i konkurransen,
og overraskende nok var det mange kor
fra Asia. Sola Fide stiller i tre klasser; Kir-
kemusikk og folklore for blandakor,
samt i klasse for damekor. Det er tors-
dag morgen og tid for kirkemusikk.

Stemningen er god, men ganske spent,
og de som synger i de øvre registre sliter
nok litt med morgengruffet enda. Vi skal
synge i en flott kirke med fantastisk
akustikk. Faktisk er klangen så voldsom
at vi under lydprøven må justere ned
tempo en smule for å finne roen.

Folklore i bunader
Fredag morgen stiller vi stivpyntet til
frokost i bunad og med norske flagg.
Det blir rene 17-mai frokosten, og det
er noen som nynner forsiktig på «Ja, vi
elsker» ved det ene frokostbordet. Det
er ikke til å unngå at vårt lille bunadstog

blir lagt merke til der vi marsjerer mål-
bevisst mot kongressenteret for å delta
i folkloreklassen. Stemningen blir en
smule preget av at det stort sett bare er
oss og dommerne som har stått opp så
tidlig på morgenen, men vi skjerper
konsentrasjonen og gjør alt vi kan for å
formidle sangglede til tomme stolrader
og kritiske dommere.

Like etter skal våre sjarmerende da-
mer i sving i kirken med den overvel-
dende klangen. Bunadsforklene svinger
rundt gatehjørnene mens guttene for-
ventningsfullt tar plass sammen med
heiagjengen på kirkebenkene. Det er

ikke fritt for at vi er litt stolte når da-
mene våre fyller kirkerommet med va-
kre toner og varme smil. Mulig at det er
noe småplukk å rette på noen få steder,
men denne sjarmoffensiven kan nå
umulig dommerne motstå.

Koret er gatemusikanter
Etter lunsj er det fritid, og medlem-
mene avslører sine preferanser. Byen
har mange artige butikker med varer
som er mer eller mindre uimotståelige
for mange, mens andre foretrekker å
nyte den storslåtte naturen rundt Gar-
dasjøen. Uansett blir det en del tråk-

Sola Fide pprisbbe
FEIRING. Jubelen står i taket og dirigent Janicke Damm Rusti får en velfortjent luftetur.
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king, men det gjør bare godt etter å ha
stått stille på korkrakkene.

Fredag kveld blir vi en spesiell opple-
velse rikere. Vi får lyst å være gatemusi-
kanter en liten stund og finner et veleg-
net sted med god akustikk. Det tar ikke
lang tid før nysgjerrige fanger opp to-
nene, og snart har vi langt større publi-
kum enn det vi til tider klarer å mønstre
på konsertene her hjemme. Et kor med
ungdommer fra Sveits samler seg snart
og svarer sporty på våre sanger med
musikk i samme sjanger, og vi holder
det gående i mer enn en time med et
variert program som bølger elegant fra

folkeviser og religiøse sanger til jazz og
pop. Jeg har vært med på konserter som
har vært dårligere regissert enn dette.

To tusen tilhørere
Lørdag kveld sitter vi nok en gang stiv-
pyntet ved bordet, og nok en gang sliter
vi litt med matlysten. Det er tid for av-
slutningskonsert og premieutdeling, og
derfor litt for mange sommerfugler i
magen til at det er plass til en solid mid-
dag. Det er en stor ære å være plukket
ut som et av korene som får synge for et
så stort og entusiastisk publikum, men
det er vanskelig å undertrykke uroen

over hva dommerne synes om våre pre-
stasjoner tidligere i uken.

Det blir en fantastisk opplevelse å
synge for over 2000 entusiastiske sang-
ere fra mange nasjoner. Vi har aldri hatt
et så velkvalifisert og likevel kjempebe-
geistret publikum. Akkurat der og da
har vi oppnådd hovedmålet med turen
– å formidle sangglede på tvers av kultur
og landegrenser. Resultatet fra konkur-
ransen er en flott bonus, og stemningen
på resten av turen blir ikke noe dårligere
av to førsteplasser og en femteplass.
Gardasjøen vil vekke hyggelige minner
for Sola Fide i lang tid framover. �

isbelønnet i Italia
ALLE FOTO: TRYGVE HAUKÅS OG INGVAR HENNE

Det ble ikke anledning å hvile lenge på laur-
bærene, for førjulstiden er krevende for kor-
sangere. Ikke minst i år,  siden Sola Fide lan-
serer juleplaten «Himmeldiamanten». Det er
riktignok en stund siden innspillingen ble
gjort hos NRK, så vi har gått svanger med
platen i nesten ti måneder. Vi gjør vårt beste
for å formidle varm julestemning gjennom
vakre og unike korarrangement. Målet har
vært å presentere en variert, men likevel

helstøpt samling av tradisjonelle og nyere
sanger. Sammen med Tove Kragset og Terje
Isungset skapes et spennende lydbilde som
peker på julens skatt. 
Sola Fides tradisjonelle julekonsert er i år
utvidet til to konserter, 18. desember i
Skjold og tirsdag 20. desember i Mariakir-
ken. Da presenterer koret både sanger fra
platen og andre julesanger. 
�Se side 12 for anmeldelse av platen!

Himmeldiamanten

Sola Fide fikk æren av å synge på avslutningskonserten for over 2000 til-
hørere.

Utsikt fra hotellet mot fjel-
lene rundt Riva del Garda

Ingen kan motstå, gelato - italiensk is. Vi er i 
Sirmione, en koselig liten by ved Gardasjøen.

Utsikten tar pusten fra oss i dobbel forstand ved
St. Barbara. Riva del Garda i bakrunnen.
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Velkommen til

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

  

Krisetelefon    E-posttjeneste
815 33 300  www.kirkens-sos.no

Prostikoret i Fana har i
flere år markert seg i øver-
ste sjikt blant Bergens
blandakor, og denne pla-
ten bekrefter nivået. De
formidler sangglede og ju-
lens budskap på en over-
bevisende måte. 

Koret har en rekke flinke
sangere, som også ivaretar
solistoppgavene selv.  Ka-
rakteristisk for koret er
den rene klangen. Her har
koret og dirigent Jannicke
Damm Rusti lagt ned mye
arbeid. Samtidig har de
også et stykke igjen før de
når topp nasjonalt nivå.

Tove Kragset bidrar med
sikkert pianospill og et fint
arrangement på «Mitt
hjerte alltid vanker». Terje
Isungsets bidrag på perku-
sjon er spennende, men
kan av og til virke litt til-
gjort i sammenhengen. 

Dette er en
jevn og fin jule-
plate, men uten de
helt store overraskelsene.
Platen synes å mangle en
bærende ide foruten jule-
budskapet.

En rekke fine sanger er
mer eller mindre tilfeldig
sammensatt. Det finnes
mange slike plater på
markedet, derfor kunne vi
kanskje forvente noe nytt? 

Som prostikor kunne
kanskje den kirkelige til-
knytningen vært markert i
større grad i arrangemen-
tene. Platen er tatt opp i
studio og gir et helt annet
klangbilde enn en kirke
med stor klang. Men alt i
alt er dette en plate som vil
skape fin julestemning. �

ANMELDT AV OTTO CHRISTIAN ODLAND

Julestemning
med Sola Fide
Sola Fide har nylig sluppet «Himmel-
diamanten». En juleplate med 
tradisjonelle og nyere julesanger. 
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Besøksadresse: 
Hardangerv. 5b på Nesttun. 
Telefon ........................ 55 36 22 80
Kontortid: se side 3-4  og side 6 

Postadresse:
Postboks 152, Nesttun 5852 Bergen.
Epost: .....birkeland.menighet@bkf.no
Telefaks ...................... 55 36 22 99

Fana kirkegårdsdistrikt 
Telefon ........ 55 30 81 45 (kl. 10 - 12)

Gave til menigheten?
Bankgirokonto ..........3411.18.00822

Menighetshuset:
Telefon (myntapparat) ...... 55 10 38 07
Best. av lokaler .............. 55 36 22 80 
(Mandag-torsdag)

Direktenummer, menighetskontoret
Sokneprest: 
Ivar Braut .................... 55 36 22 82
.......................... ivar.braut@bkf.no
Kapellan: 
Eiel Holten .................... 55 36 22 83
........................ eiel.holten@bkf.no 
Daglig leder: 
Eli Heggdal.................... 55 36 22 81
........................ eli.heggdal@bkf.no 
Diakon: 
Tone Totland.................. 55 36 22 85
...................... tone.totland@bkf.no
Kateket: 
Ingunn Myklebust .......... 55 36 22 87 
.............. ingunn.myklebust@bkf.no 

(mandag-torsdag)
Kantor:
Amund Dahlen .............. 55 36 22 86
amund.dahlen@bkf.no

Kirketjener: 
Margrete Andreassen ...... 55 36 22 84
.......... margrete.andreassen@bkf.no

Menighetsrådsleder:
Lars Haarr .................... 55 91 07 11

Barne og ungdomsarbeid: 
Barnas kirkegang/søndagsskolen:
Kontaktperson Grethe-Kristin 
Ljones Eckhoff .............. 55 10 10 55

Fredagsklubben (f.o.m. 5 klasse):
Tor Magne Madland ........ 55 10 04 72

KRIK- Nesttun 
Ingvild Braut ................45 42 71 15

Bobla Tensing
Kristine Jønsson ............ 98 85 49 06

Birkeland I. KFUK-speidere:
Lise Strøm Nilssen .......... 55 10 06 14

1.Øvsttun speidergruppe NSF:
Tone Selenius ................ 55 10 26 33

Birkeland barnekor
Amund Dahlen .............. 55 36 22 86

Nesttun bedehus
Søndagsskole, bedehuset
Marit Iren T. Hansen ........ 55 13 62 75

Chiru (Yngstes): 
Paul Rødstøl ................ 55 13 96 18

YA: Irene Haugstvedt ...... 55 10 43 82 

Ungdomsforeningen
Trygve Hansen ................ 55 316275

Koret «Godt nytt» 
Paul Rødstøl ................ 55 13 96 18

Skysstjeneste Birkeland kirke
Se aktivitetsoversikt side 16 

Hvem-hva-hvor i Birkeland menighet 
Birkeland menighetskontor vil bare være åpent etter avtale fra 2.1.2006. Ansatte kan kontaktes på telefon og e-post 

Eiel Holten i pappapermisjon
Kapellan Eiel Holten blir ikke i tjeneste som prest i
Birkeland fra 1.januar til 1.juni 2006. Da skal han
ha ulønnet farspermisjon, og vi ønsker vår dyktige
og gode kapellan lykke til. I permisjonsperioden
får menigheten egen vikarprest. �

KLUBBEN
Klubben tilrettelagt for utviklingshemmede inviterer til julefest onsdag 4 januar
kl. 18.00i Nesttun bedehus. Vi inviterer til middag og kaffe , julesang, juleandakt
og gang rundt juletreet. Pris. Kr. 25. Alle er hjertelig velkommen. �
Arr. Birkeland Menighet og Nesttun Bedrehus

Alt i blomster
- på Nesttun  torg

Mobil: 907 28 752
Jan W. Monsen, Nesttun torg, postboks 51, 5852 Bergen

Blomster sendes i hele stor-Bergen



Med en kveldsgudstjeneste 22.
november startet årets SKRIK-
AKSJON for konfirmantene her i
Birkeland. Alle våre 230
konfirmanter var til stede. 

AV CARINA SØFTELAND

Noen hadde dekorert kirken på forhånd, noen
sang , andre leste tekst eller bønner. Dessu-
ten bidro Paradis generasjonskorps med flot-
te musikalske innslag. Konfirmanter oppfor-
dres til å selge lys, hvor inntekten av salget
går til MYSA; Mathare Youth Sport Associati-
on, som ble stiftet 1987 av Bob Munro og
ungdommer fra Mahtare-slummen i Nairobi. 

Plukker boss
Det startet med noen lag som begynte å spil-
le organisert fotball. I dag er over 15.000
jenter og gutter med i MYSA. De er fordelt på
nesten 1000 fotballag.

Deltakelse og forpliktelse er sentrale verdi-
er i klubben, det er nemlig ikke de beste fot-
ballspillerne som drar til Norway cup, men de
som har plukket mest boss!

I tillegg til fotball driver klubben en rekke
ulike prosjekter i slummen rettet mot søppel-
rydding, AIDS, barnefengsler, kjønnsroller,
kulturbevissthet og ledertrening.

MYSA har med all tydelighet vist at fattige
mennesker ikke er hjelpeløse bistandsmotta-
kere, men en viktig ressurs som bare venter
på å bli forløst. Suksessen bak MYSA ligger i
at barn og unge selv tar ansvar for sin egen
utvikling. Arbeidet støttes via Strømmestif-
telsen. Dessuten går en del av midlene til bi-
belarbeid i Rwanda og Uganda. �

� Med denne aksjonen i adventstiden
oppfordrer vi vil til å selge, kjøpe og
ikke minst tenne lys for ungdom både i
Norge og i Kenya! GOD ADVENT!

SKRIKAKSJONEN. Skriket fra norsk ungdom mø-
ter skriket fra afrikansk ungdom. Begge skriker
mot den samme verdens urettferdighet.

SKRIK for 
MYSA
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Da det var valg til nytt menig-
hetsråd stemte 89 av 11877
stemmeberettigede! Birkeland
menighet har valgt nytt menig-
hetsråd for de kommende fire år.
Eller gjør den ekstremt lave
valgdeltakelsen det mer korrekt å
si at medlemmene i valg-nemnda
har pekt ut hvem som skal styre
menigheten i årene fremover?

AV MARTIN A. E. ANDERSEN

Med en aktiv velgergruppe som må regnes
i promille av menighetens stemmeberetti-
gete over 18 år, har valgresultatet stort
sett blitt slik valgnemnda foreslo. 8
kvinner og 2 menn i alderen fra 40 til 68 år
og med en gjennomsnittsalder godt i
underkant av 50 år, skal tenke og handle
på vegne av 11.877 stemmeberettigete og
totalt nærmere 17.000 personer med til-
knytning til Den norske kirke bosatt innen
dagens grenser for Birkeland menighet! 3
kvinner og 2 menn i omtrent samme al-
derssjikt inntok vararepresentantenes
plasser. Menighetens mange yngre under
40 år fikk ingen representant, og det sam-
me gjelder den meget store gruppen eldre,
som tradisjonelt kanskje søker kirken i noe
større grad enn yngre årganger. Kjønnsfor-
delingen skal vi ikke komme nærmere inn

AV ASTRID DALEHAUG NORHEIM 

- Jeg kjenner ingen av de andre i me-
nighetsrådet, men etter to samling-
er ser det lovende ut, sier Mona
Boge. 

Hun ble valgt inn i menighetsrå-
det i Birkeland i høst. Ikke skjønte
hun helt hvorfor hun fikk brev i
postkassen om å stille til valg. Ikke
hadde hun trodd hun skulle bli
valgt, for hun kjenner ikke så mange
i menigheten ennå. 

Det er bare to år siden hun og fa-
milien flyttet fra Fyllingsdalen til
Kirkebirkeland. I sin gamle menig-
het var hun aktiv, spesielt i musikk-
livet.

- Jeg hadde barn i barnegospelen i
årevis og vi laget sangkvelder. Det
savner jeg i Birkeland. Siden jeg
flyttet hit har jeg lest menighetsbla-
det grundig, men jeg har ikke sett at
det skal arrangeres sangkvelder. Vi
samles nå privat og synger salmer

sammen. Nylig var vi en gjeng sam-
let en kveld, og da sang vi 40 salmer,
forteller hun. 

Musikkansvar
Et menighetsråd har ansvar for å
«vekke og nære det kristelige livet i
menigheten». De har blant annet
ansvar for kirkemusikalsk virksom-
het som kor, konserter og annet
sang- og musikkliv. 

Men Mona Boge og kollegaene
hennes i menighetsrådet har også
en lang rekke andre ansvarsområ-
der. De skal blant annet vedta stra-
tegier og organisere aktivieter knyt-
tet til menighetsbyggende arbeid,
gudstjenestene, dåps- og konfir-
mantundervisning, diakoni og bar-
ne- og ungdomsarbeid. 

Hvert år får menighetsrådet inn
en rekke søknader fra misjons- og
hjelpeorganisasjoner om å få tildelt
ofringen i kirken. Det er de som av-
gjør hvem som får ofringene. De

Menighetsråd- 
hva er det? 

Nytt menighetsråd på plass

Hvert fjerde år velges nytt menighetsråd. Men hva gjør
de egentlig? 
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Det nye menig-
hetsrådet i Birke-
land 2006-09
Valget til nytt menighets-
råd ble holdt ved for-
håndsstemmegivning og
ved stemmegivning to
søndager i oktober.

Det ble avgitt i alt 89 stem-
mer. 53 av listene var urettet
mens 36 inneholdt kumule-
ringer og/eller strykninger.
Det var et jevnt valg på det vi
oppfatter som en meget god
liste.Vi ønsker det nye rådet
lykke til i arbeidet!

Resultatet ble som følger:

Medlemmer:
Brigt Bovim
Mette Svanes
Brita Tveit Seime
Mona Boge
Hanneli Johnsen
Åse Madsen
Gerd Alice Duus
Bjarte Stølsbotn
Astrid Eckhoff
Laila Godø Høviskeland

Varamedlemmer:
1. Frode Høyte
2. Sissel Gerritsen
3. Svanhild Olsen-Lie
4. Bente V. Tunsberg
5 Lars Haarr

på her, selv om nettopp dette forholdet i dag
ser ut til å spille en sentral rolle på mange
områder, særlig der hvor det er snakk om le-
delse og fordeling av samfunnsansvar.

Brødløse kommisjoner
Vi må naturligvis ønske de nyvalgte hjertelig
velkommen og lykke til med vervet, men
samtidig nærmest pålegge dem å tenke og
handle slik at noen flere av menighetens
stemmeberettigete blir oppmerksomme på
menighetsrådet og dets arbeidsoppgaver
innen neste valg, og dermed møter opp ved
valget for å støtte eller vrake eller foreslå
kandidater til rådet. Skarpt sagt bør noen
også arbeide for å gjøre seg selv overflødig
for å gjøre plass til en 20-/30-åring eller to,
for ikke å snakke om en oppegående senior
godt plassert i pensjonsalderen. Det er jo i

ramme alvor blitt hevdet at det bør være
plass til en kvinne eller mann av denne år-
gangen både i kommunestyre, fylkesting og
landets nasjonalforsamling, så hvorfor da
ikke også i et lokalt menighetsråd?

Vi har mange «brødløse kommisjoner» å
fylle i dagens samfunn, og rundt om i lag og
foreninger finner vi aktive kvinner og menn
som påtar seg verv og oppgaver som vi alle
har nytte og glede av. I noen tilfelle blir det
bare at en holder skuten flytende og hindrer
nedleggelse, mens det andre steder skjer ny-
dannelse og blir tatt aktive initiativ. Menig-
hetsrådet er vel nettopp tenkt som en aktør
av det sistnevnte slaget?

Spenner vidt
Som tilskuer er det lett å stille forventninger
til de nyvalgte; og hva skal de så ta fatt på? I

menighetsbladet nr. 5/05 har de enkelte kan-
didatene fått referert sine preferanser, og her
spenner det vidt. I tillegg kommer så de tradi-
sjonelle arbeidsoppgavene som et menighets-
råd skal beskjeftige seg med. 

I den store Birkeland menighet er det tro-
lig mange som ønsker mer fellesskap og ster-
kere tilhørighet, og som mer enn gjerne vil
utvikle sin identitet i forhold til kristendom
og kirke via sin lokale menighet. Å gjøre noe
her vil naturligvis kreve både tid og arbeid.
Når så ressursene er begrenset, kommer en
vel ikke utenom prinsippet å ta initiativ og å
delegere gjennomføringen. Vil et menighets-
råd i et folkerikt sogn som Birkeland også
uvegerlig måtte tenke i kvantum, ikke bare i
kvalitet? Birkeland må jo ha langt flere po-
tensielle kirkenære enn de 300 som det for-
melt er plass til i kirken! �

oppretter stillinger, og når en prest, prost
eller biskop skal ansettes, får de uttale seg. 

Det er også menighetsrådet som tar av-
gjørelser om hvordan gudstjenesten skal
se ut. De bestemmer for eksempel bruk av
alternativ musikk i enkeltledd, hvilken
form av FaderVår som skal benyttes og
hvilken type vin som skal brukes i nattver-
den.

Alternative gudstjenester
Mona Boge har allerede en rekke tanker om
hva hun kan tenke seg å prioritere de fire
neste årene. 

- Jeg kunne tenkt meg å lage alternative
gudstjenester, kanskje egne for barn, eldre
eller ungdom. Slike gudstjenester kan
gjerne være på kveldstid. Dessuten har jeg
lest at det har vært matfellesskap og lør-
dagsgrøt i menigheten. Det er veldig bra.
Hvorfor ikke ta hverdagen inn i kirken?,
spør Mona. �

Fra venstre bak: Frode Høyte, Brigt Bovim, Brita Tveit Seime, Sissel Gerritsen, Ivar Braut, Gerd Alice Duus, Bente V.
Tunsberg, Bjarte Stølsbotn, Åse Madsen, Svanhild Olsen-Lie. Sittende foran: Laila Godø Høviskeland, Astrid Eck-
hoff, Mona Boge, Mette Svanes.



Joakim Nytveit
Hanna Sørensen Løbrot
Hanna Eikemo Wik
Robert Sæther
Jonas Hatlestad Nordtveit
Julie Blytt Hammarstrøm
Anna Alvsaker-Hope
Georg Eidem Uglehus
Eline Landa
Karin Apeland Minde
Ida Byholt Rødal
Eskild Brouwers
Jonas Brurås
Martin Bjørkly
Fride Sæthre Tverberg
Ludvik Emanuel Aspenes
Eirin Ulveseth Mikalsen
Marcus Aadland
Hermine Ulrikke Andersen
Tuva Emilie H. Berentsen
Marie Hopsnes
Sarah Elizabeth L. Myhrvold
Johan Frønsdal Bryner
Jesper Eide Helland
Ivar Ormberg Ellingsen
Vilde Stokke
Aleksander Didriksen Stensbø
Maja Josefine Holmström
Isak Landro

Marianne Falck - 
Trond Andre Kleppe

Martin Storetvedt
Randi Huusher Wilson
Andreas Olai Haukefer
Arne Johan Jensen
Ingrid Waler-Johannesen
Harriet Stølsbotn
Oddlaug Johanne Bergfjord
Ottar Rathe Sondbø
Leiv Dyngeland
Jorunn Brita Sellevold
Ruth Wilhelmsen
Lillian Agathe Arnøy

Fredag 16.desember kl.18.00 
Julekonsert m/ Korall. 

4. søn. i advent, 18. desember
1100 «Salme-gudstjeneste» –
en annerledes gudstjeneste ved
inngangen til julehøytiden. 
Solister og menighet synger
kjent og ukjente salmer: Prest:
Ivar Braut. Nattverd. Takkoffer til
menighetsarbeidet. Joh 3,26-30;
Jes 40,9-11; 1 Pet 1,10-13

Onsdag 21.desember 
20.30 Vi synger julen inn. Fana
mannskor og ungdomskoret Ra-
gazzi.

Julaften,24.desember
NB. Vi ber spesielt småbarnsfa-
milier komme på de tidligste
gudstjenestene. Det er kun 300
plasser i kirken. 

13.00 Familiegudstjeneste v/
Ivar Braut, takkoffer: Kirkens
Nødhjelp. Sang av K4

14.30 Familiegudstjeneste v/
Ivar Braut. Offer: Diakoni i me-
nigheten. Sang av aspirantkoret

16.00 Familiegudstjeneste v/
Ivar Braut, takkoffer: Diakoni i
menigheten. Sang av barnekoret
Luk 2,1-14; Mi 5,1-4a

23.30 Julenatt i kirken. Kantor
Amund Dahlen og sokneprest
Ivar Braut. Luk 2,1-20; Jer 23,5-6;
1 Joh 1,1-3

Juledag, 25. desember
12.00 Høytidsgudstjeneste v/
kapellan Eiel Holten. Nattverd,
offer: Sjømannskirken. Joh 1,1-
5[6-8]9-14; Jes 9,2-3.6-7; Hebr
1,1-5a

2.juledag (Stefanusdagen)
26.desember 
11.00 Høymesse v/ Eiel Holten
Dåp, offer:menighetsarbeidet.
Matt 10,32-39; Jes 50,4-7; Apg
7,52-60

Nyttårsdag (Jesu navnedag)
1.januar 
1100 Høymesse. Nattverd, of-
fer: Fana prosti, 4 Mos 6,22-27;
Hebr 13,5b-8; Matt 1,20b-21

Kristi åpenbaringsdag, 8. jan
11.00 Høymesse v/ sokneprest
Ivar Braut. Dåp, nattverd, offer:
Misjonsselskapet NMS . Joh 8,12;
Sal 72,8-17; 1 Tim 3,14-16

1.s.e.Kristi åpenbaringsdag,
15.januar 
11.00 Høymesse. Nattverd, of-
fer: menighetsarbeidet. Joh 1,29-
34; Jes 12,1-6; Ef 1,7-12

2.s.e.Kr.åp.dag,22.januar 
11.00 Familiegudstjeneste
med nattverd v/Ivar Braut. Natt-
verd, offer: Gideon 2 Mos 17,1-6;
Åp 22,16b-17; Joh 4,5-26

3.s.e.Kristi åpenbaringsdag,
29.januar 
1100 Høymesse. Dåp, offer:
Sesam. Joh 4,27-42; Jes 49,1-6;
Gal 2,19-20

Vingårdssøndagen,5.februar 
11.00 Høymesse v/ Ivar Braut
Nattverd, takkoffer: Menighe-
tens misjonsprosjekt. Luk 17,7-
10; 5 Mos 8,7.11-18; 1 Kor 3,4-11

Såmannssøndagen,12.februar 
11.00 Høymesse. KRIK-konfir-
mantene deltar. Markering av bi-
beldagen. Prest: Ivar Braut. Dåp,
offer: Bibelselskapet Mark 4,26-
32; Jer 20,7-9; Hebr 4,12-13

Kristi forklarelsesdag,19.feb
11.00 Familiegudstjeneste
med dåp. Takkoffer: menighets-
arbeidet. Joh 17,1-8; 2 Mos 3,1-6;
2 Pet 1,16-18

Kirkeskyss til 
Birkeland kirke

Birkeland kirke har en transport-
tjeneste til og fra kirke for deg
som ønsker og trenger det. Du
ringer til personen som står på
kjørelisten søndag før kl.10.00 og
du blir hentet der du bor. Kjøre-
tjenesten er gratis.

� 18. desember
Reidar Kanestrøm 55 92 92 88

� 25. desember, 1. juledag
Bjørn A. Johannessen 55 92 93 08

� 1. januar, 1. nyttårsdag
Bjørn A Johannessen 55 92 93 08

� 8. januar
Albert Gåskjenn 55 10 08 33

� 15. januar
Reidar Kanestrøm 55 92 92 88

� 22. januar
Albert Gåskjenn 55 10 08 33

� 29. januar
Ledvin Stormark 55 10 49 34

� 5. februar
Albert Gåskjenn 55 10 08 33

� 12. februar
Bjørn A. Johannessen 55 92 93 08

Bibeltimer i Birkeland
Menighetshus

Fire tirsdager kl.19.30,
våren 2006.

� 31.jan: Matteus 10-11: Opp-
draget. Sokneprest Inge Mann-
såker.

� 28. febr: Matteus 13 og 25: Lig-
nelser. Ungdomsprest Anne
Marte Ulvik.

� 28. mars: Matteus 17 og 26:
”….seire ved å tape”. Sokneprest
Odd Steinkopf.

� 25. april: Matteus 28: Evangeli-
et om trosopplæring. Sokneprest
Ivar Braut.

Bibeltimene er for alle.

Se hva som skjer

Nabokafé i menighetshuset 
Øvsttunveien 29 hver tirsdag i
desember kl.12-15, og det er
også åpent tirsdag i romjulen
27.desember.

Konsert med «Korall»
fra Kringlebotn. Birkeland kirke
fredag 16.des. kl.19.00

«Salme-gudstjeneste»
Søndag 18.desember, 4. søndag i
advendt, kl.11 blir det en «salme-
gudstjeneste» i Birkeland kirke.
Vi synger mange salmer av kjen-
te og mindre kjente adventssal-
mer, solister er Sigrun Braut og
Turid Bakke Braut sammen med
organist Knut Hellbekkmo.

Himmeldiamanten 
Søndag 18. desember kl. 18.00 og
20.30 Himmeldiamanten. Jule-
konsert i Skjold kirke med Sola
Fide. Bill. Kr. 150. 

«Vi synger julen inn»
Lille-lille-lille julaften, onsdag
21.desember kl 20.30 i Birkeland
kirke. Fana mannskor og ung-
domskoret Ragazzi deltar sam-
men med organist Amund Dah-
len.

Julefest i Klubben 
på Nesttun bedehus onsdag 
4.januar kl.18

Julefest for hele menigheten
Barnas kirkegang og menighets-
rådet velkommen til julefest i
menighetshuset i Øvsttunveien
29. kl 16.00. 
Den tradisjonsrike og festlige ju-
lefesten med flaskeorkester, ju-
letregang og mye program av og
for små og store. På menyen står
kaker, boller, kaffe, te og brus.
Inngangspenger: kr 30 pr per-
son, maks kr 100,- pr familie.
NB! Det blir øving til julespillet
samme dag kl 11-13.

Korforbundets nyttårskonsert 
Birkeland kirke søndag 8.januar
kl.18 der flere kor deltar.

gudstjenester

døde

 vigde

døpte

Offentlig informasjon fra
Birkeland menighet
Postboks 152
Nesttun, 5852 Bergen B FU
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