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i Birkeland

FOTO: FRODE HØYTE

MENIGHETSBLAD NR 6/09 ÅRGANG 46 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

Rapport fra Kongo
Bistandsmedarbeider i
Kirkens Nødhjelp, Berit
Bachen Dahle fra Blomsterdalen er tilbake fra
Kongo. Hun kan fortelle
at de innsamlete midlene
fra prostiet kommer til
god nytte i det tragisk
aktuelle landet. Side 5-7

Seniorpresten
Rune Joar Kysnes (57) er
ny senorprest i Birkeland
menighet. Og - med ham
har vi fått en ekte Fanastril i staben. Side 14-15

Jul i Birkeland

Les om alt som skjer i
julen på side 4, 14 og 16

God jul til
store og små

Kontaktinformasjon side 13 • Kalender side 16
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Hva ble
det av
00-tallet?
REFLEKSJON VED IVAR BRAUT

Så lakker og lir det fram mot et nytt titall i
tidsregningen. Forrige gang var det stor ståhei og mye penger i omløp fordi alle tall skulle skiftes ut. Men det tok bare et par måneder
før vi var vant med å skrive og tenke 2000. Når
vi nå skal inn i 2010 er vi nærmest rutinerte på
den slags tall.
Men hva ble det av 00-tallet? - eller hva vi
velger å kalle det. De første ti årene i det nye
årtusen og det nye hundreåret. Det er bare ti
vanlige år, men det er noe så viktig som ti år
av livet vårt. Jeg vil få nevne to stikkord: Medmenneskelighet og kildebruk.
Medmenneskelighet: Det siste tiåret har
samfunnet – også det norske og det bergenske – gjort sine framskritt. Teknologisk, økonomisk og med nye system. Stilig og flott. Effektivt – og mer enn en gang overdrevent pirkete. Jeg merker jeg blir glad og varm hver
gang jeg møter en holdning både i det offentlige, i menighetsliv, i butikken, på bussen der
noen er medmenneskelige. Det forandrer alt.
Vi kan ha vårt å streve med både personlig og
i samfunnet, men en medmenneskelig innstilling forandrer hele følelsen av hvordan livet er. Og motsatt kan saker og ting gå på
skinner, men det er kaldt.
Kildebruk. Hvilke kilder bruker vi? Hva fyller vi på med av synsinntrykk, musikk og meninger. Hvem ser vi opp til? Jeg merker igjen
at jeg blir glad og varm over å få holde meg til
kilder som varer. For meg er det litteratur og
musikk som har varighet i seg. Og så er det
gudstjenesten i kirken. Den ufullkomne, gudgitte gudstjenesten. Hva ble det av 00-tallet?
Brukte vi kildene vi har fått? Vet vi hvor vi hører til midt i respekten for annerledes troende og andre kulturer? Skjønner vi at kristendommens plass i Norge både på 10-tall og
20-tall avhenger av at kristne av alle slag søker til kildene og lar det være tydelig at ”her
hører jeg til”. Biskop Nordhaug har nettopp
minnet oss om at å gå til gudstjeneste må
være regelen, ikke unntaket. Alt for mange
har gjort det motsatt. Gudstjeneste ble unntaket. Bibelen var uåpnet. Kildene ble ubrukt.
«Hos deg er livets kilde. I ditt lys ser vi lys»
står det i Salmenes Bok (Salme 36). Det gjelder også for det kommende 10-tallet. ●

Helg i Birkeland nr 6, 2009. Utgiver: Menighetsrådet i
samarbeid med BKF og de andre menighetene i Fana.
Bladet er et informasjonsorgan som sendes alle hjem i
menigheten og regnes ikke som uadressert reklame.
Levering av stoff: Leveres menighetskontoret
eller på e-post: birkeland. menighet@bkf.no.
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Møt Kjetil
Madland

KRIKer

Kjetil Madland (17) er den nye styrelederen i KRIK Nesttun.
For mange er han også kjent som kirketjener i Birkeland.
AV HILDE WOLTER

Kjetil går i 2. gym på Langhaugen videregående skole og satser på allmennfag slik
at han holder alle muligheter åpne for
fremtiden. Han er aktiv i KRIK og har
denne høsten også begynt i Bobla ten
sing. Fredagene går som oftest med til
KRIK trening og nattkafé på menighetshuset. Mange kjenner Kjetil som multiatleten som henger i toppen av ribbeveggen og er suveren til å balansere på slaklinen. Han er den første i en rekke av unge
ledere i Birkeland som vil bli presentert i
menighetsbladet fremover.
Kjetil har en naturlig tilknytning til kirken. Med foreldre som er og har vært aktive både i menighetsråd og som ledere på
barne- og ungdomsarrangementer har
han vokst opp i en kristen familie. Da han
var mindre deltok han på søndagsskolen
og i Fredagsklubben. Det å være kristen er
en trygghet forteller han. Et fast holdepunkt i et samfunn som er i stadig endring og som stiller høye krav til ungdom
om å følge med i tiden og være kul. Det
kan være vanskelig å stå fram som kristen
i enkelte sammenhenger, men erfaring tilsier at jo tydeligere man er, jo enklere er
det egentlig å vinne respekt hos venner og
medelever som kristen.
På spørsmål om hva som er viktig for
ungdom i dag er Kjetil kjapt ute med å
svare venner. Det å bli godt likt er også veldig viktig. Videre forteller han at de fleste
unge i dag er opptatt av skole og penger, og
mange har jobber på fritiden. Kommunikasjon via facebook og msn er helt nødvendig. Det er slik man holder kontakt
med venner og legger ut bilder og informasjon om seg selv. De fleste bruker tid på
kommunikasjon via internett hver dag,
gjerne flere ganger daglig. Han tror at
mange ungdommer er redd for å virke

Digitalfoto: Benytt høy oppløsning.
Lokalredaksjon: Martin A.E. Andersen, Astrid Dalehaug Norheim, Frode Høyte og Ivar Braut.
Sentralredaksjon: Kun henvendelser angående fellesstoff til bladet (side 5-12). Annen kontakt: se side 13.
Redaktør: Jan Hanchen Michelsen
tlf. 55 23 25 47 - 906 87 317.
E-post: post@dragefjellet.no
Journalist: Magne Fonn Hafskor
tlf. 55 39 04 40 - E-post: eyecu@online.no

ukul dersom de står frem som aktive kristne og han skjønner at dette kan være et
vanskelig valg. Selv har han vært velsignet
med gode rollemodeller og forbilder i menigheten som har hjulpet han til å finne
sin identitet som kristen. Når han nå er
styreleder i KRIK er han bevisst på at det
er han som er forbilde for yngre ungdommer. Unge ledere har utrolig stor innflytelse som ledere og har en unik mulighet
til å hjelpe andre ungdommer til tro.
Kjetil håper også at jobben som kirketjener kan være med på å synliggjøre at
ungdommer i kirken er en naturlig ting.
Når det kommer konfirmanter til kirken
hilser han på dem og håper at de biter seg
merke i jobben han gjør. Han synes også
det er kjekt at de eldre i menigheten setter
pris på en ung kirketjener. Bra lønn og
gode arbeidstider gjør det til en super
jobb! Til slutt forteller Kjetil at det utelukkende er bare positive ting ved å være
KRIK-leder.
Kombinasjonen av trening, forkynnelse og det å se at andre ungdommer trives og har det gøy er inspirasjon nok for
enhver ung leder. ●

Annonser, lokalsider: Kontakt lokalredaksjon.
Annonser, fellessider (side 5-12): Kjell-Erik
Wiborg - mob: 977 58 695, e-post: kje-wi@online.no
Grafisk produksjon: Dragefjellet: tlf. 55 23 25 47 906 87 317 - e-post: post@dragefjellet.no
Filer over 5 mb sendes: jan.hm@frisurf.no
Trykk: Grafisk Trykk, Straume
Stoffdeadline neste nummer: Mandag 11. januar
Utgivelsesdag neste nummer: Tirsdag 26. januar
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r og kirketjener
Lederskifte
i menighetsrådet
Birkeland menighetsråd
har valgt Åse Madsen (63)
til leder i rådet for 2010.

Hva skjer for ungdom i
tiden fremover?
ber, og 18.
Nattkafé fredag 20. november, 4. desem
set.
desember. Fra 1930-2300 på menighetshu
intimkonsert
Alder 13-18 år. Bobla Ten Sing holder
Vel møtt!
i kirken torsdag 3. desember kl. 19.00.

Hun har bred erfaring fra kirkelig
arbeid bl.a. gjennom engasjement i Kirkens Bymisjon, en rekke diakonale tiltak og som medlem i Birkeland menighetsråd i
siste periode.
I egenpresentasjonen før valget sier hun at Birkeland kirke
bør bli en tydelig ”nærmiljøkirke”
på Nesttun, en høytidskirke ved
de store festdager og en hverdagskirke som bidrar til meningsfulle fellesskap der mennesker blir sett, inspirert og berørt. Og hun har høyt på ønskelisten et tilbygg til kirken i form av et
”kirketun”.
Helge Flesland (47) er valgt til
nestleder.
Samtidig har menighetsrådet
takket Brigt Bovim for utmerket
og handlekraftig ledelse av rådet
siste fire år. Han blir fortsatt med
i arbeidsutvalget sammen leder,
nestleder og sokneprest. ●
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Side 4

Resultater
Birkeland
Open 2009
Resultatene er
klare etter 25års turneringen i
Ludo i Menighetshuset.
Vandrepokalen som ble
satt opp i 2003 gikk i år til
laget fra Bobla tensing, og ble dermed deres

Johannes Renså, Boblas lag,
Eivind Duus Molven, Boblas lag,
Helge Strøm Nilssen, turneringsleder Birkeland Y’s Men’s Club,
Gjermund Øgaard, Boblas lag

til «odel og eie». Følgende lag har
aksjer i pokalen:
• Søndagsskolen Old Boys -03
• Birkeland Y’s Men’s Club -04

Lysmesse

Velkommen til lysmesse i kirken søndag
6. desember kl. 19.00!
Rekker Fredslyset, som
fører ilden fra den evige
flamme i Fødselskirken
i Betlehem frem i tide
til messen?

Det er spørsmålet som vi alle må leve med
helt frem til jenter og gutter i speiderdrakt
og med levende lys i hendene denne kvelden har toget inn i en mørklagt kirke og
har fordelt seg med lysene langs kirkens
langvegger.
Går alt bra, skal ilden som uten stans
har brent i uker og dager på sin møysommelige veg fra Betlehem gjennom deler av
Asia og tvers gjennom Europa til oss her
oppe i Norden, deretter bli båret inn og
bli plassert på alterringen.
Og forventningene er innfridd! På sin
vei gjennom Europa har flammen i den
enkle parafinlampen tent nye lamper i
land etter land, og dermed på ny brakt
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budskapet som Fødselskirken står for, ut
til speidere og kirker og menigheter på
utallige steder. Ferden har gått med trailere, tog, privatbiler og skip for å nå ut til
flest mulig, og hele reisen er organisert og
fulgt av unge og gamle speidere. Og når
Fredslyset har funnet sin plass i Birkeland
kirke, kan speiderne og alle vi andre endelig synge sammen «Gjør døren høy,
gjør porten vid, den ærens konge kommer hit». Og dermed vil årets lysmesse
være i gang. )
Speiderne i 1. Øvsttun speidergruppe
og i Birkeland 1 KFUK speidergruppe gir
rammen om lysmessen, og tidligere speidere og speidervenner i 5. Bergen St.

Fra venstre: Johannes Renså, 1.premie
som beste spiller Ingelin Vikre, 2. premie
Gunhild Hodnekvam, 3. premie
Begge foto: Reidar Kanestrøm

• Birkeland K+M-speidergruppe -05
• Bobla tensing -06, -07
• Fyrstelaget (Rovergruppe) -08
• Bobla tensing -09 ●

FOTO:
FRODE HØYTE

Georgs Gilde
bidrar med lesing av korte bibeltekster som
peker frem mot
Jesu fødsel. Sogneprest
Ivar
Braut setter ord
på budskapet
som Fredslyset
bringer med seg,
og alle som er til
stede i kirken kan
synge med i noen
av adventstidens
kjente salmer.
Speidernes årlige lysmesse i Birkeland kirke er en tradisjon som hører
adventtiden til, men brennende lys har en
selvsagt plass i vinterens mørkeste uker
og peker samtidig fremover mot julens
sentrale begivenhet. Dermed blir lysmessen også noe som angår hver enkelt, uavhengig av tilknytning til speiderne og deres arbeid. Speiderfamilier og speidervenner vil naturlig nok slutte tallrikt opp
om årets lysmesse, men det vil fortsatt
være plass til også andre, som akkurat i
advents- og mørketiden setter stor pris på
opplevelsen av et kirkerom fylt av levende
lys, som alle peker fremover mot Fredslyset i kirkens sentrum. ●
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Laba ble brukt som sexslave for soldater fra hun var 13, men klarte
å rømme da hun var 16 år. Da oppdaget hun at hun var gravid.

Katastrofen i Kongo:

– Verden
må få vite
VAR SEXSLAVE: – Vær så snill å fortelle folk min historie, sa Laba til Berit Bachen Dahle. – Verden må få vite.
TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR
FOTO: BERIT BACHEN DAHLE

Det er bistandsarbeider Berit Bachen Dahle fra Blomsterdalen som forteller Labas
historie. Dahle er nettopp tilbake fra et to
måneders beredskapsoppdrag i Den demokratiske republikken (DR) Kongo for
Kirkens nødhjelp. Under oppholdet der
hørte hun svært lite om norske lykkejegere
på hemmelig oppdrag. Men hun har lært
mye om hva intern uro og borgerkrig gjør
med et lands befolkning.

«Jeg er ikke lenger flau»
Laba tok kontakt med et senter som hjelper
tidligere barnesoldater. Dette ligger i byen
Bukavu, og drives av lokale krefter - med
faglig og økonomisk støtte fra Kirkens
nødhjelp.
– Foreldrene hadde allerede avvist henne, noe som ikke er uvanlig når barna har
vært involvert i krigshandlinger.
Noen av terapeutene ved senteret tok
derfor kontakt med familien, og fikk ordnet det slik at både hun og den lille datteren hennes fikk komme hjem.

Rollemodell
Laba er ofte innom senteret for å motivere
de ungdommene som er der i dag.
– Hun er en flott rollemodell for dem,
sier Dahle.
– Nå studerer hun juss, og sier at hun vil
vie livet sitt til å bli advokat for tidligere
barnesoldater. Hun er en ressurssterk jente, og ba meg innstendig om å fortelle hennes historie til andre. «Verden må få vite»,
sa hun. «Jeg er ikke lenger flau over det jeg
har vært med på, for jeg hadde ikke noe
valg».

desember 2009
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GLADE BARN: – Leiren i Nzulu lå på lavastein,
forteller Berit Bachen Dahle. – De som bodde
der, så apatiske og oppgitte ut. Derfor gjorde
det ekstra godt å se disse barna der, som
smilte og lo.

Labas skjebne er bare en av veldig mange i
det krigsherjede landet. Og som i alle kriger,
er det sivile kvinner og barn som blir utsatt
for de verste overgrepene.
– En kvinne fortalte at familien hennes ble
oppsøkt av rebeller som jaget dem ut av huset deres. De hadde våpen, og tvang mannen
hennes til å kle av henne. Deretter måtte han
se på mens hun ble voldtatt. Etterpå kuttet de
en og en finger av den eldste sønnen hennes,
før de drepte ham. Det er umulig å forestille
seg hvordan man kan komme seg på beina
igjen etter en slik opplevelse.
Dette skjedde for fire år siden. Kvinnen
oppholder seg nå i en flyktningeleir, der hun
mottar gruppeterapi i et prosjekt støttet av
Kirkens nødhjelp.

Side 6

ROSA PANTER: – Jenten var med
moren til terapi. Jeg ga henne
denne panteren. Hun begynte
straks å kose med den. Moren sa
at hun aldri hadde hatt en leke før.

– Ja, det regnes som en opplest og vedtatt
sannhet. Men mange av mennene er like
traumatiserte som kvinnene, og i min sluttrapport fra Kongo tar jeg til orde for at vi må
utvide tilbudet til også å gjelde menn.
Mange av de kongolesiske kvinnene hun
ble kjent med var opptatt av det samme.
– De fortalte meg om menn som forlater
familien sin fordi de skammer seg over ikke å
kunne være forsørger. Når kvinnene i tillegg
lærer å lese og skrive, og settes i stand til å forsørge seg selv, blir dette ekstra vanskelig for
dem.
Hun har derfor foreslått å danne egne terapigrupper for traumatiserte menn, der de
både kan snakke om sine opplevelser, diskutere hva som er god oppførsel, og lære enkle
håndverk som på sikt kan gi penger i kassen.

Kvinnenettverk
–Ved siden av terapien gir vi også disse kvinnene litt utdannelse. Noen av dem lærer å
lese og skrive, og de får også opplæring i enkelte praktiske håndverk som kurvfletting,
sying, brødbaking og såpekoking.
Når kvinnene drar fra senteret, får de med
seg litt utstyr og startkapital, slik at de kan
starte sin egen virksomhet når de kommer
hjem igjen til landsbyen sin.
– Det viktigste vi gjør er likevel å sette sammen grupper på 20 og 20 kvinner fra det
samme området. Da har de med seg et fellesskap når de vender tilbake. Det er ikke uvanlig at familie og venner ikke lenger vil ha noe
med dem å gjøre, og da er det godt å ha et
slikt nettverk å støtte seg på.

Traumatiserte menn
– Er det kvinnene som er de viktigste å nå
frem til i bistandsarbeid?
GIR HÅP: – Kirkens nødhjelp prøver å nå ut til
de svakeste, og klarer å gi håp til mange, sier
Berit Bachen Dahle, som nå er klar for nytt
oppdrag. – Det føles godt å få lov til å bruke
kompetansen min til noe som er viktig.
FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR
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Politiinstruktør
– Har du vært engasjert i slikt arbeid før?
– Jeg har vært ett år i Kosovo og et halvt år i
Afghanistan, begge ganger som politiinstruktør utsendt fra Politidirektoratet.
Berit Bachen Dahle har sin bakgrunn fra
Bergen politikammer, der hun var ansatt i 37
år frem til hun gikk av med pensjon i 2005.
Da var hun 57 år gammel, slik det er vanlig i
politiet.

MOR OG BARN: – Jeg kjenner ikke til denne
kvinnens historie, men ansiktet hennes bærer
preg av hva hun har opplevd, sier Berit Bachen
Dahle. – Alle kvinnene i Minova-leiren var traumatiserte på en eller annen måte.

– Jeg følte at jeg fortsatt hadde mye overskudd, og søkte derfor om opptak i Flyktninghjelpens beredskapsgruppe. Mitt første
oppdrag der var å reise til Aceh i Indonesia for
å monitorere fredsprosessen i 2005.
Tsunamien hadde nettopp rammet landet,
og både regjeringsstyrker og opprørere i
Aceh var slått hardt tilbake.

Kirkens nødhjelp
– Dette gjorde at det ble mulig å få til en fredsavtale mellom den indonesiske regjeringen
og GAM, frigjøringsbevegelsen i Aceh.
Arbeidet for Flyktninghjelpen inspirerte
henne til å søke seg inn i Kirkens nødhjelps
beredsskapsstyrke, der hun ble tatt opp i fjor.
– Det handler om å bidra til å gi andre
mennesker et verdig liv. Kirkens nødhjelp er
opptatt av å tenke helhetlig. Vårt oppdrag er
ikke å fortelle andre hva de trenger, men heller lytte til dem, og finne ut hvilke behov de
har gjennom fellesskap og dialog.

Kirken er viktig
– Driver dere misjonsarbeid?
– Nei. Men vi må forholde oss til organisasjonens «code of conduct», som kan oversettes som god folkeskikk. Ellers holder vi tett
kontakt med lokale kirkeledere.
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Den demokratiske
republikken Kongo
UNG MOR: Denne kvinnen fikk
barn etter å ha blitt voldtatt. Nå
får hun hjelp i flyktningeleiren
Nzulu.

PÅ SKOLEBENKEN: Kirkens nødhjelp lærer
flyktningekvinnene å lese og skrive, og gir
dem opplæring i enkelte praktiske håndverk. Tanken er at de skal kunne starte sin
egen virksomhet når de kommer hjem igjen.

• Må ikke forveksles med nabolandet,
Republikken Kongo.
• Størrelse: 2.344.858 kvadratkilometer,
seks ganger større enn Norge.
• Folketall: 66 millioner.
• Landet ble nærmest lagt i grus etter
Den andre Kongo-krigen (1998-2003),
ofte omtalt som «Den afrikanske
verdenskrigen», der 5,4 millioner
mennesker ble drept.
• Voldtekter og seksuelle overgrep
pågår fortsatt i stort omfang, spesielt i
landets østlige del.
• Landet gikk under navnet Zaïre fra
1971 og frem til daværende president
Mobutu ble avsatt under Den første
Kongo-krigen (1996-1997).
• Det snakkes 242 ulike språk i landet,
og fire av disse har offisiell status:
Kikongo, lingala, tshiluba og swahili.
• Kongo er også hjem for menneskets
tre nærmeste slektninger, gorillaen,
sjimpansen og bonoboen.

FLYKTNINGER: Kvinner på flukt i eget land, her i leiren Minova utenfor byen Goma.

Sistnevnte har en viktig rolle, og har stor
innflytelse. Det gjør inntrykk på folk når
den lokale presten holder preken mot familievold, og oppfordrer politiet til å ta seksuelle overgrep på alvor.
– Politiet i Kongo gjør dessverre lite og
ingenting i voldtektssaker, forteller Dahle.
– Ingen av kvinnene jeg snakket med
hadde fått hjelp fra politiet. Det bekymret
meg. Like før jeg reiste hjem, tok jeg derfor
temaet opp på en samling for internasjonale politiobservatører.
Der ble hun tildelt taletid på en halv time,
som hun brukte til å snakke om sine erfaringer.
– Jeg fokuserte på offeret, og satte opp en
liste med regler for hvordan politiet bør
opptre overfor misbrukte kvinner. Etter at
jeg kom hjem, fikk jeg vite at denne listen nå
er distribuert ut til lokale politikontorer.
– Hvordan bør politiet opptre?
– Det første som må skje, er at de må hjelpe den voldtatte til lege.

Kirkens
Nødhjelp
i Kongo

Dette må skje innen 72 timer etter overgrepet, slik at offeret kan få HIV-behandling, angrepille og sikret bevis.
– Dessuten er det lov å vise empati.

• Kirkens Nødhjelp
startet opp med nødhjelp til flyktninger i Kongo i 1995.

Hviting

• Innsatsen inkluderer nå vannprosjekter og arbeid relatert til fredsog forsoningsprosesser.

Kirkens nødhjelp utarbeider nå en strategiplan for denne delen av Kongo. Der er
beskyttelsesarbeidet satt i fokus.
– Følte du deg trygg selv under oppholdet?
– Oppdraget mitt var i byen Goma, som
ligger øst i landet. Det var rolig der, selv om
det fantes opprørere i området. Men vi følte oss trygge inne i byen.
– Var det andre hvite der?
– Ikke så veldig mange. Barna ropte
«musungu» etter meg, som tolken oversatte som «hviting». Men det var ikke et negativt ladet ord. Noen småbarn var nesten
redde for oss da vi kom. De hadde nok aldri
sett et hvitt menneske før, sier Berit Bachen
Dahle. ●

• Bistandsarbeidet er konsentrert til
provinser øst i landet. Prosjektene
gjennomføres av partnerorganisasjoner.
• Arbeidet i DR Kongo er rettet mot
yrkesopplæring og psykososiale
aktiviteter for gutter og jenter som
tidligere har vært tilknyttet væpnede
grupper, beskyttelse og støtte til voldsutsatte kvinner, demokratiopplæring
og gjenoppbygging av infrastruktur.
• Støtt Kirkens nødhjelps arbeid ved å gi
en alternativ julegave i år! Nettsiden
www.gaversomforandrerverden.no
forteller deg hvordan.
• Mer informasjon:
www.kirkensnodhjelp.no
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Aktuell med julekonserter
i Storetveit og Fana:

Synger
frem
tårene
– Det beste komplimentet jeg kan få, er at folk begynner
å gråte når jeg synger, sier sopranen Veslemøy Fluge Berg.
BORTKOMNE FÅR: – Når jeg blir stor, vil jeg sørge for å få utvidet kulturskoletilbudet til alle
de som vi ikke når frem til i dag, sier Veslemøy Fluge Berg, som i dag dirigerer to barnekor.
– Det er kjempeviktig å gi barn opplevelsen av å være med og skape musikk.
TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Søndag 13. desember inviterer hun til sin
tradisjonelle julekonsert i Storetveit kirke.
Med på laget er pianist Kristian Wedberg og
bassist Peter Harald Sæverud.

O Helga Natt
– Jeg tar også med meg mine to barnekor fra
Paradis og Minde skole, samt damekoret
Paradur - som jeg var med å starte i fjor.
Repertoaret blir tradisjonelle norske og
amerikanske julesanger, samt noen av hennes egenkomponerte.
– Planen var å få ut en jule-cd i år, men det
ser ut som den blir liggende til neste år. Men
jeg har skrevet noen helt nye julesanger til
den, og gleder meg til å fremføre dem nå.
Dette blir tredje året på rad at Veslemøy
Fluge Berg holder julekonsert i Storetveit
kirke, og deler av programmet har allerede
blitt en fast tradisjon.
– Høydepunktet for meg blir alltid Adolphe Adams «O Helga Natt». Den går rett
inn i julens budskap, og griper meg like
sterkt hver gang jeg synger den.
Sangfluge
Veslemøy er født og oppvokst på Nordnes,
men bor nå på Paradis med mann og fire
barn. Hun har master i sang fra Griegaka-
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demiet, og mange har spådd henne en lysende internasjonal karriere.
– Jeg har hatt tilbud om å komme både til
Wien og USA. Men jeg har prioritert å bygge opp en arbeidsplass her hjemme. Det ligger hjertet mitt nærmest.
Sangflugen har likevel turnert både i USA
og i de fleste europeiske land, og har stående
invitasjon til å gjøre noe sammen med det
berømte The Mormon Tabernacle Choir.

Rusalka
Hun er glad i å synge jazzlåter og musikalnumre, men føler selv at stemmen hennes
kler best klassisk musikk.
– Jeg hører mye på Anne Sofie von Otter,
Cecilia Bartoli og Renee Fleming. Det er de
tre store nå.
Hennes favorittarie er «Sang til månen»
fra Dvoraks eventyropera Rusalka.
– Jeg sang den på Troldhaugen for et par
år siden. Da kunne jeg den bare på engelsk,
men vurderte å improvisere på tsjekkisk likevel. Der har den noen praktfulle konsonanter.
Gåsehud
Da konserten var over, kom en mann bort
for å gratulere henne med fremførelsen.
– Det viste seg at det var den tsjekkiske
ambassadøren. Da var jeg glad for at jeg ikke

SYNGER GRIEG: Veslemøy Fluge Berg har
gitt ut cd-platene «Silhuetter» (2003, med
pianist Tove Kragseth) og «Grieg Songs»
(2007, med Audun Kayser), og holder nå på
med innspillingen av en juleplate. – Den vil
komme ut i god tid før neste jul, lover hun.

hadde massakrert arien på originalspråket.
Musikk er viktig for henne, og hun ønsker
å kunne inspirere og bevege andre mennesker gjennom sin sangkunst.
– En sang snakker til sjelen vår, og kan løfte oss på en en helt annen måte enn man
kan klare med ord alene. Det beste komplimentet jeg kan få, er at folk begynner å gråte
når jeg synger.
– Hender det at du får gåsehud selv, når
du synger?
– Av og til. Jeg hadde en opplevelse i Domkirken, der jeg sang «Den hellige stad» av
Stephen Adams. Karsten Askeland spilte så
det bruste i orgelet. Da kjente jeg at hårene
reiste seg. Det er litt morsomt å si, men det er
faktisk sant. Jeg fikk gåsehud av meg selv. ●
• Storetveit kirke, søndag 13/12 kl. 17.00
• Fana kulturhus, lørdag 19/12 kl. 18.00
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KVEDAR: Kim André Rysstad
(28) framfører Draumkvadet
i Fantoft stavkyrkje.
FOTO: ARNE ANDERDAL

Draumkvadet
• Det er mange diskusjonar kring alder, opphav
og form, då folkemusikkinnsamlarar for det meste fann brotstykke og einskilde vers av Draumkvadet på midten av 1800-talet. Ein veit ingenting
om kven som har skrive det, men dei ﬂeste nedteikningane er gjort i Telemark.
• Visjonslitteratur (forteljingar om ferder til den
andre verda) ﬁnst det mykje av frå middelalderen,
og ein kjenner dette temaet mellom anna frå
gresk, jødisk og persisk tru.
• I norsk samanheng står likevel Draumkvadet i
ei særstilling. Professor Moltke Moe tok i 1890åra brotstykke frå ulike kjelder og sette desse saman til ei utgåve på 52 vers.
• Diktet fortel om Olav Åsteson, som la seg ned
på julekvelden og fall i djup søvn. Trettandedags
jul vakna han, då folk var på veg til kyrkja. Medan
han søv, har han sett livet etter døden, korleis
synder vert straffa, og fått ein glimt av paradiset.
Olav rir difor til kyrkja for å fortelja om det han har
sett.
• Etter gamal tru trudde måtte sjela gjera ei lang
reise etter døden. Olav Åsteson gjorde denne reisa i levande live.

Visjonsdikt i Fantoft stavkyrkje:

Dusinet er fullt
Onsdag 6. januar er det nok ein gong
klart for den årlege framføringa av det
dramatiske middelalderkvadet
«Draumkvadet» i Fantoft stavkyrkje.
TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

– Dette blir tolvte gongen på rad at me
får oppleva dette vakre visjonsdiktet på
trettandagen, seier Brynhild Utne, som
i år har invitert ei ung og lysande stjerne på den folkemusikalske himmelen
til å framføra dei 50 versa.

Årets norske folkemusikar
– Kvedaren heiter Kim André Rysstad,
fortel ho.
– Han er 28 år gamal, og kjem frå Setesdal. Me ser med spaning fram til å
høyre og møte han.
I fjor fullførte han ein bachelor ved
Ole Bull-akademiet på Voss, og blei i
sommar heidra med prisen som
«Årets unge folkemusiker 2009» av
Rikskonsertenes lanseringsprogram
Intro-Folk.

«Berører
og begeistrer»
«Han har et
uttrykk som
både vil berøre og begeistre mange i årene som
kommer, uttalte juryen, som bestod av
Steinar Ofsdal, Unni Løvlid, Gunhild
Tømmerås og Åse Kleveland.
Her i Bergen var han nyleg gjest på
Café Colomba, og han har også gitt ut
solo-cden «Tak hardt uti hand» (2007).
– Ver hjarteleg velkomne til Fantoft
stavkyrkje i vinterkvelden, avsluttar
Utne.
Fantoft stavkyrkje, onsdag 6. januar
kl. 18 og 20. Hugs varme klede og fottøy! Arrangør: Storetveit kyrkjelyd og
Brynhild Utne. ●
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Et juleeventyr

KONGEBOLIG: «Hun fødte sin sønn den førstefødte, svøpte ham og la ham i
en krybbe. For det var ikke
plass til dem i herberget».
Maleri av Gerard van Honthorst (1592-1696).

AV BISKOP HALVOR NORDHAUG

Dette eventyret er en julepreken. Mannen og
kona fikk det som de ville.

Det var en gang en fattig bonde
som bodde sammen med kona
si i en enkel hytte med et jordgulv som var dekket med strå.
En dag gikk de tom for mat. Da
sa kona til mannen: Gå ned til
elva for å fiske! Mannen så gjorde, og fisket hele dagen uten å få
noe. - Vi må nok gå sultne til
sengs i kveld, tenkte han i det han kastet ut
snøret for siste gang.
Plutselig hogg det til. En diger fisk hang på
kroken, og etter lang kamp klarte mannen
å få den på land. I det han skulle til å kjøre
kniven i den, sa fisken: «Ikke drep meg! Hvis
du kaster meg ut igjen, skal du få tre ønsker
oppfylt, uansett hva det måtte være.» Det
syntes mannen hørtes ut som en god avtale, så han kastet fisken ut igjen og gikk
hjem.
Men kona hans var ikke like fornøyd da
hun fikk høre historien. - For noe sludder,
sa hun. - Dette er bare noe du finner på for å
unnskylde at du ikke fikk noen ting. - Nei,
det er sant, sa mannen og ropte ut: - Jeg ønsker meg en middag! Og straks var bordet
dekket med de lekreste retter.

Bispebesøk i Fana:

- Idiot. sa kona. - Du må ikke kaste bort ønskene på småting. En middag er ikke nok.
Du må ønske deg noe større og finere som
varer lenger. - Ja vel, sa mannen: - Da ønsker
jeg meg et nytt hus! Og med ett var den enkle tømmerhytta med jordgolvet forvandlet
til et herskapshus med mange rom.
- Nei, nei, hvor dum går det an å bli, ropte
kona fortvilet. - Nå har du allerede brukt
opp to ønsker. Men vi kan få noe enda bedre
enn dette huset. La oss ønske oss et slott som
en konge kunne bo i. - Nei vent: Jeg vil ha et
slott som kunne passe for Gud selv!
Mannen gjorde som kona ville, og sa: - Jeg
vil ha et slott som passer for Gud! Og plutselig sto de ikke lenger i det nye huset sitt. De
var tilbake i den gamle trehytta med et jordgulv som var dekket av strå.

De ønsket seg en bolig
som passet for Gud selv.
Men de hadde glemt juleevangeliet. Når Gud kom
til verden, skjedde det nettopp ikke i et slott men på
et helt annet sted. Vi leser
fra juleevangeliet hos Lukas i det 2. kapittel:
«Hun fødte sin sønn den førstefødte, svøpte
ham og la ham i en krybbe. For det var ikke
plass til dem i herberget».
Det er nærliggende å tenke at Gud, hvis han
finnes, må være større og mektigere enn alt
og alle. Passer han da ikke best i et slott? Men
Guds Sønns første bolig var i en stall, nederst
i verden. For det var ikke rom noe annet sted.
Gud går ikke inn i verden på toppen, men
helt nederst. Slik blir det tydelig at han vil
favne alle. For å vinne oss for sin kjærlighet,
blir han et svakt og hjelpeløst barn, i en
krybbe i en stall med et jordgolv, dekket av
strå. Gud søker seg alltid nedover. Du behøver ikke ønske deg et annet sted for å møte
ham. Han er der du er. Denne jula søker han
deg. Ta imot ham! ●

Fra Nordhaugs munn

Torsdag 5. november
var biskop Halvor
Nordhaug på besøk i
Fana prosti.

HELE DAGEN PÅ STORETVEIT:
De ansatte traff biskopen og deler
av hans stab på dagtid, mens menighetsrådene fikk hilse på ham
samme kveld.
FOTO: BJØRN MOE

• Biskopen skal være synlig, med
kors og lilla skjorte.

På dagen hadde han møte med
de kirkelig ansatte i Fana, på
kvelden møtte han alle menighetsrådene.
Kapellan Bjørn Moe i Skjold
menighet hadde med seg notisblokk, og skrev flittig ned gullkorn fra biskopens munn. Her
får du noen av dem:
• I Bergen blir man tilsnakket av
folk man ikke kjenner.
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• Gud er ikke alene, Gud er mer
enn en.
• Tro er noe som praktiseres.
• Gudstjenestens egentlige formål
er gudstjenesten selv.
• Ingen andre byer i Norge ligger så
langt fra en annen by som Bergen.

• Bergenserne har en viss brautende selvbevissthet.

• Kirkens fremtid er avhengig av
vanekristendommen. ●
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Felles kulturkalender
• Bønes, lørdag 5/12 kl.18: «Rolling
magazine», ungdomsarrangement.
• Bønes, søn. 6/12 kl. 11: Festgudstjeneste, omv. i nye Bønes kirke.
• Skjold, søndag 6/12 kl. 19. Julekonsert. Skjold Nesttun Janitsjar,
Skjold kirkekor, Extasis og Cantus.
• Fana, fredag 11/12 kl 19.30:
«En julereise i klassiske perler».

14:04
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• Sædalen, søndag 13/12 kl. 16.
Julespill på Nattland skole.
• Storetveit kirke, søn. 13/12 kl. 17:
Julekons. Veslemøy Fluge Berg m.fl
• Fana, søndag 13/12 kl. 17 og 19.30:
Julekonsert. Fana Musikklag, Fana
Mannskor, Fana kammerork., Fana
Kyrkjekor, Kirkevoll skolekor.
• Slettebakken, søndag 13/12 kl.
19.30: Julekons. med Bergens Turnforenings Orkester, Centralkirkens

Kor og Slettebakken Motettkor.
• Søreide, 18/12 kl 21: Julekonsert
med Flesland Musikklag
• Fana kulturhus, lørd. 19/12 kl. 18:
Julekons. Veslemøy Fluge Berg m.fl.
• Birkeland søndag 20/12 kl. 19.30:
«Vi synger julen inn». Birkeland
kantori og Fana kammerorkester.
• Fana, søndag 20/12 kl. 18: Julekonsert ved Kor é Vi og Hjellestad
Barnekor.

• Fantoft stavkyrkje, onsdag 6/1
kl. 18 og 20: Draumkvedet.
• Fana, søn. 10.1 kl 18: Nyttårskons.
Norges Korforbund Hordaland.
• Søreide, fredag 22/1 kl. 21: «Svingende salmer», med Pastor Wangs
Kvartett, Jubilate m.fl.
• Skjold søn. 7/2 kl 19: «Det andre
rommet». Musikk over tekster av
Lars A. Vaage, med Cecilie Jørstad,
Tore Brunborg og Tord Gustavsen.

BERLIN 9. NOVEMBER 2009
Sokneprest i Birkeland, Ivar Braut og
Tormod
Westermoen foran den
svenske kirken i
Berlin, der også
den norske presten
holder hus.

På et Berlin-besøk i november fikk Skjoldkapellan Bjørn Moe både med seg den følelsesladde 20-årsmarkeringen av Murens fall
og møte norsk kirke i utlandet, et emne vi
vil komme tilbake til på nyåret. Her er hans
hilsen fra den tyske hovedstaden:

9 . november var det 20 år siden muren
falt. I området rundt Brandenburger Tor
var det satt opp storskjermer slik at flest
mulig kunne følge det TV-sendte programmet frajubileet. Gjestelisten var rimelig komplett med en rekke både nåværende og tidligere statsledere. I tillegg ble
vanlige tyske borgere som hadde bidratt til

Julegåvetipset:
Sidan oppstarten i 2000
er det kome 58 bind i
bokklubbserien «Verdens
hellige skrifter», og den
nærmar seg no slutten.
TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Det er likevel ikkje for seint å
hengja seg på, og eit abonnement på serien må vera ei glimrande julegåve til alle bokglade.
Kvar enkelt utgåve har ei utsøkt
utforming og innbinding, og
alle bøkene er utstyrde med fyldige innleingar, ordforklaringar
og lister over annan anbefalt litteratur.

og opplevd murens fall intervjuet. Et annet markant innslag var da 1000 «domino-steiner» (bildet t.h), dekorert av ulike
kunstnere og organisasjoner «falt».
Tidligere prest i Bønes og i Storetveit,
Tormod Westermoen er for tiden norsk
prest i Berlin og tok i mot gamle kolleger.
ALL E FOTO: BJØRN MOE

Verdas vakraste skrifter
Moralfilosofi
Serien rommar skrifter frå alle
verdsreligionane, samt tematiske antologiar frå urfolk i Polynesia, Australia, Vest-Afrika,
Sør-Amerika, USA, Grønland
og Skandinavia. I tillegg er det
funne plass til både eigne bøker
med forteljingar frå keltisk,
gresk og norrøn gudelære, og
gamle moralﬁlosoﬁske tekstar
frå jordas eldste kulturar. «Samtalar» av Konfutse (551-479
f.kr.) høyrer til sistnemnde.
Denne boka er seriens tredje utgåve med eldre kinesiske tekstar
(etter «Yijing» og «Tao te
Ching»), og er berre eitt av dei
mange praktverka som annank-

var månad blir sendt ut til rundt
fem tusen faste abonnentar.

Ord skal nå fram
Det er ei sann glede å ﬁnna ein
slik kulturskatt i postkassen sin
ein vanleg kvardag, opne boka
på tilfeldige stader medan ein rører i potetmosen - og ﬁnne gamle visdomsord som «Der det er
opplæring, er det ikkje klassar»
og «Den edle søkjer samspel,
men ikkje likskap. Den smålege
søkjer likskap, men ikkje samspel». Eller kva med dette, skrive
ned 500 år før Jesu fødsel: «Det
du sjølv ikkje ønskjer for deg,
gjer ikkje det mot andre». Eit siste sitat kunne stått som program

for heile denne bokserien: «Ord
skal nå fram. Det er alt». ●
Meir informasjon:
www.bokklubben.no og eiga
gruppe på www.facebook.com
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Perspektiv på livet

Hjelp oss
med skyss!
Kjære born og borneborn av
aldrande foreldre og besteforeldre utan bil!

Som telefonvakt hos
Kirkens SOS kan du bidra
til at andre får det bedre,
samtidig som du får
perspektiv på livet.

Vi søker kvinner og menn over 20 år som har orden på livet, tid til å bry seg og
lyst til å utvikle seg. Les mer på www.kirkens-sos.no eller ring 55 32 58 45

Tverrsambandet i Fana er dårleg og oftast er bil einaste framkomstmiddel. Det fører til at sjuke og gamle som ikkje disponerer bil eller
lenger køyrer sjølv blir sette utanfor, og at folk som før regelmessig
valde å gå på gudsteneste, ikkje kjem seg dit. Mange lengtar sårt etter
å få koma til kyrkje utan at dei set ord på det, i frykt for å gi dei næraste dårleg samvit. Slik fell dei mellom to stolar!
Kjære born og borneborn av aldrande foreldre og besteforeldre
utan bil! Ja kjære naboar også! Har de høve til å gi skysshjelp, t.d. ein
gong i månaden, om ikkje meir, og i høgtidshelgar? Skyss til butikken er fint. Men skyss til gudsteneste blir også sett pris på!
PER BARSNES, PROST

Fana prosti: Oppgaver og
kontaktinformasjon
Prostikontoret har personalansvaret for alle som jobber
i kirkene i Fana. Kontoret koordinerer fellesfunksjoner
og samarbeidsprosjekter. Kontoret utfører sentralbordtjeneste for alle menighetene i Fana, utfører all kirkebokføring og administrerer dåp, vigsel og gravferder.

Tlf 55 13 15 00 - www.dbeg.no
Begravelsesbyråkjeden Jølstad

Prost Per Barsnes
Telefon: 55 59 32 55
E-post: per.barsnes@bkf.no
Prostileder Edvin
Stenhjem Bratli
Telefon: 55 59 71 81
E-post: edvin.bratli@bkf.no
Personal og økonomikonsulent
Liv Bente Nilsen
Telefon: 55 59 32 57
E-post:
liv.bente.nilsen@bkf.no
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2.etg på
å Shellstasjonen
Sartor,
Sartor
artorr, 5353
53
353 Straume
Tlf: 55 21 44 50

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

Tlf.:
Fax:

TTom
om
Wilson
W
ilson

www.bergenogomegn.no
www.ber
genog
gomegn.no

AVD. BERGEN VEST

Servicesekretær
Inger Helene Jæger
Telefon: 55 59 71 83
inger.helene.jaeger@bkf.no

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

'¡JQWHOHIRQPRELO
'¡JQWHOHIRQ
PRELO
AVD. BERGEN

Prostisekretær
Kari Rydland
Telefon: 55 59 71 82
E-post: kari.rydland@bkf.no

Bok & Media Vestbok

55 11 80 10
55 11 80 11

Hver fredag:
Kunngjøring om
gudstjenester
i Fana Prosti.
E-post:
sylvi@fanaposten.no
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Kateket Carina i fast stilling
Endelig, får vi si! Carina Østensen Søfteland er blitt fast ansatt
som kateket i Birkeland menighet.
Etter mange års arbeid – åtte år i alt i bolker fra 1997 – som ”supervikar” ble det slik
vi alltid har ønsket. Det er trosopplæringsmidlene som har gjort det mulig og som
åpnet for ansettelse. I neste nr. kommer
intervju med den nye kateketen.
Menighetsrådet har hele tiden vært klar
på at dette vil vi arbeide for. Nå lyktes det!
Samtidig vil vi uttrykke glede over at menigheten nå har to kateketer: Vår dyktige
kateket Ingunn Myklebust – som også er

leder av trosopplæringen – og den nå fast
tilsatte Carina.
Og for å legge kabalen videre: Carina Østensen Søfteland ønsker i ett år framover å
arbeide i 75 prosent stilling. Da er 25 prosent stilling ledig til en vikar, og det ble vår
egen Hilde Wolter. Ingenting bedre! ●

Med Carina Ø. Søfteland har Birkeland
menighet nå to kateketer i fast stilling.

Kvinneforening fra 1884 ledig!

Sesam

20 år!

Helt fra 1884 har det vært en Øvsttun kvinneforening i gang. Formålet
har vært misjon og foreningen er tilknyttet Det norske misjonsselskap.
Det er en av de store organisasjonene tilknyttet Den norske kirke og har alltid hatt et
godt samarbeid med landets menigheter.
I 125 år har det vært jevnlige samlinger –
minst en gang i måneden. Her har kvinner
samtalt om både livet og troen, har bedt for
søsken i andre land, lest og blitt orientert
om forholdene for medkristne i andre land
og gitt penger til misjonsarbeidet. Så her
har det kristelige og kirkelige gått hånd i
hånd med det sosiale og praktiske.
Nå er foreningen ledig! Medlemmer i for-

eningen forteller at det lakker og lir mot at
de må avslutte sitt engasjement pga. alder.
Det er stor grunn til å takke for innsatsen.
Og jeg tror de har fått mye tilbake selv!
Dette er en god anledning for andre å ta
imot stafettpinnen. Det kan gjerne fortsette
som en kvinneforening, og yngre kvinner
må lage sitt opplegg. Snakk sammen og ta
kontakt. Og takken fra Misjonsselskapet for
125 år henger i glass og ramme på menighetskontoret som påminnelse om trofasthet og fortsatt misjonsbehov. ● IVAR BRAUT

Vitale Sesam i Det gule huset er blitt
20 år! Birkeland menighet vil få gratulere vår nabo og samarbeidspartner. Sesam makter på en enestående
måte å se enkeltmennesket ved å gi
muligheter og respekt. Og verdisynet
kommer tydelig fram i hverdagen:
Rausheten vi kjenner fra evangeliet –
der alle er verdifulle og likeverdige. Vi
håper at Sesam i årene som kommer
skal oppleve at dører stadig åpner
IVAR BRAUT
seg. ●

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

Kontoret er vanligvis bemannet,
med unntak av samtaler/møter.
Da henviser vi til servicekontoret,
55 36 22 80. Ta gjerne direkte kontakt med ansatte. Hvis de ikke er til
stede blir telefonen satt over til sentralen, der det er mulig å legge igjen
en beskjed. Besøksadresse:
Hardangerv. 5b, Nesttun
Gave til menigheten?
Kontonummer ..........3411.18.00822
Menighetshuset:
Best. av lokaler................ 55 36 22 81
e-post ...... birkeland.menighet@bkf.no
Spørsmål om gravstell?
Telefon .......................... 55 59 32 00
e-post .................... kirkegard@bkf.no
Direktetelefoner til ansatte
Sokneprest:
Ivar Braut ........................ 55 36 22 82
e-post: .................... ivar.braut@bkf.no

Kapellan:
Eiel Holten ...................... 55 36 22 83
e-post: .................. eiel.holten@bkf.no
Menighetskonsulent:
Eli Heggdal .................... 55 36 22 81
e-post .................. eli.heggdal@bkf.no
Diakon:
Tone Totland.................... 55 36 22 85
e-post.................. tone.totland@bkf.no
Kateket:
Carina Ø. Søfteland ......... 55 36 22 88
e-post............ carina.softeland@bkf.no
Kateket:
Ingunn Myklebust ............ 55 36 22 87
e-post.......... ingunn.myklebust@bkf.no
Kantor:
Harald Holtet....................55 36 22 86
e-post ................ harald.holtet@bkf.no
Kirketjener:
Margrete Andreassen ...... 90 99 25 23

e-post.... margrete.andreassen@bkf.no

Tone Selenius ................ 55 10 26 33

Menighetsrådsleder
Brigt Bovim .................... 55 91 33 37

KORgøyt fra 4-6 år. Øving i Birkeland
kirke mandager kl. 17.30-18
KORkult fra 1.- 4. kl. Øving i Birkeland
kirke mandager kl. 18.10-18.50
Karina H. Skeie .. khskeie@gmail.com

Frivillighetskoordinator/
ungdomsarbeid
Hilde Wolter .................... 55 36 22 90
e-post .................. hilde.wolter@bkf.no
Søndagsskole
Grethe-Kristin L. Eckhoff.. 55 10 10 55
Fredagsklubben (5-7. klasse)
Kristian Eckhoff .............. 55 10 10 55
KRIK- Nesttun
Kjetil Madland .................. 909 75 354
Bobla Tensing
Marte Birkeland Åsen ........994 32 101
Birkeland I. KFUK-speidere:
Lise Strøm Nilssen .......... 55 10 06 14
1.Øvsttun speidergruppe NSF:

Lyst til å synge i guttekor?
Harald Holtet .................. 55 36 22 86
Birkeland Y’s Men’s Club
Sigmund Aarvik ................ 55911357
Nesttun mannsforening
for Det Norske Misjonsselskap
Stein Wivestad ................55 13 46 44
Vikarprest/prosjektleder
Sædalen
Leidulf Øy ...................... 55 36 22 84
e-post ..............................leoy@bkf.no
Vil du motta nyheter fra Birkeland?
Meld deg på menighetens e-postliste:
mailman.uib.no/listinfo/birkeland
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Jordnær
Julekonsert med
kjente og ukjente perler
Årets «Vi synger julen inn i Birkeland kirke» finner sted søndag 20.
desember kl. 19.30. Denne gangen skal Birkeland kantori (bildet) og
Fana kammerorkester som vil være med og stemme oss til høytid.
Kor og orkester leder forsamlingen i
flere kjente og kjære julesalmer under
konserten. I tillegg vil nettopp kor og
orkester gi oss spennende smakebiter
fra den klassiske musikklitteraturen.
Det er i år 250 år siden Georg Fr.
Händels død. Dette markerer vi blant
annet med utdrag fra et av Händels
store oratorier, «Judas Maccabeus».
Dette verket er nok i det store og hele
for mange, bortsett fra en av satsene,
som har gitt melodi til en av våre mest
kjente salmer, «Deg være ære». Her får
vi imidlertid servert denne i originalversjon. Kilden til teksten i Händels
oratorium er å finne i Makkabeerboken, et av jødenes hellige skrifter. Historien rundt Judas makkabeeren er
også utgangspunktet for jødenes sto-

re lysfest i midten av desember, Hanukkah. Forbindelsen mellom Händels oratorium og Hanukkah-festen
gjorde det interessant å ta med dette
utdraget under julekonserten.
Fana kammerorkester vil for øvrig
spille en av Händels «Concerti grossi
«under kveldens konsert. Publikum
kan ellers glede seg til flere virkelige
perler fra den klassiske musikken, fra
Bachs «Juleoratorium» og Mozarts
«Vesperae» Solennes til både mer eller mindre kjente stykker fremført av
Birkeland kirkes kantori og Fana
kammerorkester, som for anledningen er forsterket med både treblåsere,
trompeter og pauker.
Velkommen til en stor førjulskonsert i Birkeland kirke. ●

Orgelkonsert med
Sigurd M. Øgaard
Fredag 27. november kl. 19.00
holder Sigurd Melvær Øgaard
orgelkonsert i Birkeland kirke. Sigurd M. Øgaard er et
kjent navn for mange; til tross
for sine unge år (født i 1978), har han gjort
seg bemerket som en stor konsertorganist,
både her hjemme, i Europa og i USA.
Sigurd M. Øgaard studerte kirkemusikk
ved Griegakademiet i Bergen og har også
hatt et kortere studieopphold i Birmingham i England før videre studier i USA.
Forholdsvis nylig tok han en doktorgrad i direksjon ved Texas Tech University
i Lubbock, Texas. I Lubbock er han for øvrig ansatt i menigheten First United Methodist Church med tittelen Assistant Director of Music and Organist.
Vi ser frem til å høre Sigurd Melvær
Øgaard i Birkeland kirke og håper at riktig mange vil benytte anledningen og få
med seg denne konserten. ●
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-Eg lærte tidleg å vera jordnær og tydelig.
Det er Rune Joar Kysnes (57) som sier
det. Ny prest i Birkeland menighet fra i
høst, med 60 prosent arbeid i menigheten
og resten ellers i prostiet. Seniorprest er
tittelen, som betyr at det er en prest med
erfaring og kompetanse vi har fått.
AV IVAR BRAUT

Og her i prostiet er han selv oppvokst: -Gamlekara på
Krokeide vekkjer gode minne, sier Rune Joar når han
forteller om oppveksten ute ved sjøen og med foreldre
som dreiv butikk.
– Her lærte eg å verta glad i både snekkering og sjøliv.
Og eg lærte mé, sier han. Omsider går det opp for intervjueren hva mé betyr, landkrabbe som han er: Et landmerke for å finne igjen fiskeplasser.
-Eg lærte å vera jordnær. Det sit i ryggmargen. Og eg har
sans for dei jordnære sidene i livet. For kva det vil sei å vera
menneskje, på godt og vondt. Derfor er eg helst tilbakehalden med pekefingen når det går på «rakkadeisen».
Han snakker ikke bymål, den nye presten. Fanastril
med navnet Kysnes, som uttales med kj-lyd slik voksne
folk gjør det, fra Kysnesstranda «ytst i Jondal», med
slektsrøtter fra Strandebarm og faktisk ei mormor født
Bratland som kom fra Hop. Det går helst i en dialekt som
har gjenklang mest i nynorsken. Gjerne understreket
med en levende mimikk, rolige håndbevegelser og gode
øyne. Vekselbruk mellom tankearbeid og praktisk arbeid er en god kombinasjon «for å trivast», sier han, og
mener at det ikke akkurat er noen ulempe å ha en praktisk tilnærming også i forkynnelsen.
– Til og med ei steinrøys kan læra oss noko.
– Steinrøys?
– Ja, for sjølv om både kyrkjo og livet kan vera ei steinrøys, så har jo steinrøyso sine gode sider. Og så forteller
han lunt og levende om steinrøysa ved «skulen» hans der
ein liten gutt kunne finne gøymeplassar, interessante
gangar, frodige plettar og rom for fantasi.
- Det er nett som livet.

Hovda, Fjose og Alvsåker
Fra ungdomsårene i Fana husker han med glede tilbake
til prestane «før i tida»: Theodor Hovda, den humørfylte
kristendomslæreren på realskolen på Rå, Olav Fjose og
Olav Alvsåker. Det var prester «som såg ein ungdom»,
gav oppgaver og oppmuntra vidare. Selv var den unge
Rune Joar litt av en entertainer med et betydelig antall
sketsjer i KFUM-miljøet på menighetshuset i Fana.
Men også med en trang til å gi videre en Jesus-tro som
etter hvert ble mer avklart. Det var imidlertid ikke strake
veien til presteskolen, men en nyttig og jordnær skole av
handelsutdanning, musikk på bibelskole og altmuligmann på fiskarheim i Honningsvåg. Men så ble han
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ær, tydelig gudstru

Rune Joar Kysnes.

FOTO: FRODE HØYTE

oppmuntret til å ta mer utdanning, og etter studieårene i Oslo ble han «den første ordinerte
vaktmesteren». Det ble nemlig vekselbruk:
Han skulle være bestyrer på Nesholmen leirstad i Nordfjord samtidig som han var prest for
ungdom på leir. Og Nordfjord ble det også i første prestejobben: Bremanger-landet helt ute i
havet, tett på naturkreftene og saltsmak i natur
og folkeliv.
– Du lurer ikkje meg med Mjøsa!
Senere er det blitt både Fusa et par år, seks år i
Eidfjord og tretten år her i byen som prest i Biskopshavn. Med to år hos Blå Kors på Askøy som
prest i rusomsorgen. Vekselbruk nå igjen
Nå synes vi han er kommet på rett side av byen.
Ganske så ofte treffer han igjen folk han har
krysset veier med for lenge siden.
Prototypen og Simeon i juleevangeliet
- Det er i grunnen en utruleg sterk fortelling om
Simeon.
Vi er kommet inn på hva kristentroen egentlig er og advent og jul som nærmer seg.
Nå er han i samme kapittel som juleevangeliet hos Lukas. Kapittel to. Der står fortellingen
om den muligens gamle Simeon i templet som
står med Jesusbarnet i armene.
– Jord og himmel møtes der. Det sier så mykje
om Guds nærvær. Han kjem så hjelpeslaus som
eit barn. Det skulle vel gje oss ein tanke om å
tenkja stort om det som ser smått ut. Eit lite
barn er prototypen på en kristen.
Den nye presten vår tenker at en så lett blir

lurt til å søke det ekstraordinære. Mens Gud er
tilstede i det vanlige livet «bare vi får gluggene
opp for å få øye på det».
- Kirken skal være tydelig på det vi tror på og
samtidig raus overfor menneskene og det menneskelige. Det skal vanke noen godord og evangelie-ord og alle trenger en himmel over livet.
- Og for din egen del?
- Slik er det i grunnen for meg og. Det betyr
mykje å ha trygghet og indre ro sjølv om det
stormer på. Det har det nå gjort med meg óg
nokre gonger. Då er det godt å vera trygg på å
vera i ein større samanheng, både til Vårherre
og menneske.

Det gode selskap
-Eg har i grunnen eit ekstra hjerta for for dei
som fell utafor det gode selskap. Og eg får vel
meir og meir problem med å sjå kva som er det
gode selskap.
Selv setter han stor pris på ektheten i møtet
med andre – uten en skjult agenda. Det er vel
derfor han igjen kommer tilbake til gamlekarane.
-Det viktigaste vitnesbyrdet sitter i armer og
bein. Kjeften kan det vera so som so med; det
hender vi gapar for høgt. Sier han. Fortsatt med
gode øyne og et lurt og alvorlig smil.
Selv er han i godt selskap sammen med sin
Audhild og fire voksne sønner. Og med allslags
folk i Birkeland. Vi liker at han er her. Og vi
trenger ham. ●

Trosopplæring
for Sædalen
Opplegget for trosopplæring for
alle døpte tar stadig mer form.
Nytt i organiseringen er det at
Bjørgvin bispedømmeråd – etter
forslag fra menighetene – har
opprettet Sædalen som egen «enhet» for trosopplæring.
Det betyr at menighetsarbeidet i
Sædalen får et eget trosopplæringsutvalg. Det blir en ansatt i
trosopplæringen som har Sædalen som sitt område og det skal lages egen plan.
Naturligvis og heldigvis skal det
være samarbeid med nabomenighetene Slettebakken og Birkeland. Dette betyr at området fra
Kringlebotn til Birkelundsbakken
– hesteskoen som utgjør det vi i
dag kaller Sædalen – får eget opplegg for trosopplæringen.
Dette tror vi er tjenlig og framtidsrettet og ønsker Sædalen menighet alt godt i utviklingen av sin
plan. Og særlig med livet som skal
IVAR BRAUT
utfolde seg. ●
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døpte
Kaja Lunde Nilsen
Amalie Polden Vangen
Jens Kodal
Sienna Madelen H. Jonsson
Ulrik Talhaug Bernson
Sebastian Edris Bjørkheim
Sunniva Jørdre
Sanna Helgøy Vabø
Sander Kristensen
Anna Gjøsæther Litland
Sverre Helland Mjelde
Sofie Haustveit Mutikainen
Aurora Skagseth
Sol Nataas Wigaard
Anders Kvinge Reberg
Mina Victoria Helle
Storm Kronheim Gjertsen
Rasmus Hustad
Adrian Christoffer Kvinge
Tobias Westin Hellevang Nielsen
Mathias Sætre
Amalie Korsby Buck
Noah Mehl Aasheim

døde
Alf Emil Åkerman
Kristina Dvergsdal
Otto Elias Monsen
Gerd Mowinckel
Ivar Gjelsvik
Hildur Oline Aarvoll
Johannes Ripman
Erling Sigvald Dyngeland
Trygve Echoff Berg
Lars Sigmund Waldemarsen
Frank Walter Johannesen
Tove Møller Hansen
Anette Bom Michelsen
Ida Lovisa Sandvik
Kari Dyngeland
Anders Totland

gudstjenester
30.nov.-10.des. blir det rundt 20
julevandringer i kirken for grupper fra barnehagene. Onsdag
16.des. kl.10.30 er det barnehagegudstjeneste i kirken, åpen for

FULLDISTRIBUSJON

Offentlig informasjon fra
Birkeland menighet
Postboks 152
Nesttun, 5852 Bergen

B
alle i førskolealder, enten en går i
barnehage eller ikke. 17.-22.
des.: 12 skolegudstjenester.
1.søndag i advent, 29. nov. kl.11
Gudstjeneste, nattverd. Eiel Holten. Utvidet forbønnsliturgi. Barnekoret KORkult. 11-åringene fra
LysVåken deltar. Takkoffer til misjonsprosjektet i Mali. Luk 4,1622a Sal 24; Åp 5,1-5[6-10]
2. søndag i advent, 6. des. kl.11
Gudstj., dåp og nattverd. I. Braut.
Sang v/Korall fra Kringlebotn. Offer: Menighetsarb. Luk 12,35-40
Joel 3,3-5; Hebr 10,35-39
Kl.13: Dåpsgudstjeneste
Kl.19: Lysmesse. Speidergruppene deltar. Stemningsfull time
med lys, tekster og symbolikk.
Kl.11: Gudstjeneste for Sædalen
på Nattland skole. V/Leidulf Øy.
3. søndag i advent, 13. des. kl.11
Gudstj. for hele storfamilien.
Nattverd. Eiel Holten. Offer: Diakonien i menigheten.Matt 11,1119 Jes 40,1-8; 2 Pet 1,19-21
4. søndag i advent, 20. des. kl.11
Gudstj., nattverd. Ivar Braut. Joh
3,26-30 Jes 40,9-11; 1 Pet 1,10-13
Kl.19.30: «Vi synger julen inn» m.
kantoriet og kantor H.J Holtet.
Julaften, 24. desember
Gudstjenester kl.13.00 og 14.30
og 16.00. Eiel Holten. Offer til Kirkens Nødhjelp kl.14.30, til diakoniarbeidet på de to andre. Vi oppfordrer barnefamilier til å komme på en av de to første gudstjenestene. Vær oppmerksom på at
det vi pga. brannforskriftene har
en grense på 300 tilstede i kirken.
Luk 2,1-14 Mi 5,1-4a
Julaften/Julenatt kl.23.30:
Tradisjonsrik julenattmesse med
lys og tekstlesninger. Ivar Braut.
Luk.2, 1-20

Juledag, 25. desember kl.12
Merk tidspunkt. Høytidsgudstj.,
nattverd. I. Braut. Kantoriet deltar. Offer: Sjømannskirken. Joh
1,1-14 Jes 9,2-3.6-7; Hebr 1,1-5a
Andre juledag viser vi til gudstjenester ellers i prostiet.
Søndag etter jul, 27. des. kl.11
Gudstjeneste med dåp. Leidulf
Øy. Takkoffer til menigheten.
Joh 1,16-18 Jes 2,2-5; Kol 2,8-10
Nyttårsdag (Jesu navnedag), 1.
januar 2010 kl.11
Gudstj, nattverd. I. Braut. Offer:
Fellesopp. i prostiet. Matt 1,20b21 Sal 103,13-18; Hebr 13,5b-8

kalender
Søndagsskolen. Adventsfrokost
på menighetshuset søndag
29.nov. kl.10.30. Deltar på julefesten med bl.a. julespill lørdag
9.jan. kl.16 samme sted. Søndagsskole etter nyttår: 24. og
31.januar, 7. og 21.februar.
Bibeltimer siste tirsdag i måneden kl.19.30 på menighetshuset:
24. nov.: Nådegaver. Menigheten
som en organisme og et hjem. 1.
Kor. kapittel 12. Kapellan Leidulf
Øy og menighetsmedlem Lars
Haarr, Birkeland. Vårsemesteret: 26.1, 23.2, 23.3 og 27.4.

Kristi åpb. dag, 3. jan. kl.11
Gudstj., nattverd. R.J. Kysnes. Fokus på misjon. Offer: Det norske
misjonsselskap. *Luk 2,41-52 Sal
72,8-17; 1 Tim 3,14-16

Bobla Tensing. Intimkonsert i
kirken torsdag 3.des. kl.19.00

Kl.11.00: Gudstjeneste for Sædalen på Nattland skole. Leidulf Øy.

Vesper – liturgisk kveldsgudstjeneste – i kirken sammen med Y’s
men lørdag 5.des. kl.18.00

1. søndag etter Kristi åpb. dag,
10. januar kl.11:
Gudstj. med nattverd. Eiel Holten.
KRIK blir med. Takkoffer til KRIK.
Joh 1,29-34 Jes 12,1-6; Ef 1,7-12

Adventssamling med Sesam i
kirken fredag 4.des. kl.14.00

Lysmesse søndag 6.des. kl.19.00
Førjulskonsert i kirken mandag
7. des. kl. 18 med KORgøyt og
KORkult.

2. søndag etter Kristi åpb.dag,
17. januar kl.11:
Familiegudstjeneste med dåp.
Leidulf Øy. Takkoffer til menighetsarb. i Sædalen. Joh 4,5-26
Jer 17,12-14; Åp 22,16b-17

Adventskonsert med koret Korall fra Kringlebotn: Kirken torsdag 10.desember kl.20.00

Vingårdssøndagen, 24. jan. kl.11
Gudstj., nattverd. E. Holten. Bobla Tensing deltar. Offer: Menighetsarb. Søndagsskole. Luk 17,710 5 Mos 8,7.11-18; 1 Kor 3,4-11

Julespill på Nattland skole søn.
13.desember kl.16.00. Der blir
Sædalen barnegospel med, og
dermed fullt av liv!

Kl.13: Dåpsgudstjeneste.
Såmannssøndagen (Bibeldagen)
31. januar kl.11
Gudstj., dåp. R.J. Kysnes. Offer:
Bibelselskapet. Søndagssk. Mark
4,26-32 Jer 20,7-9; Hebr 4,12-13

Kulturskolens julekonsert i Birkeland kirke søn 13.des. kl.15.00

Vi synger julen inn søn 20.des.
kl.1930 i Birkeland kirke. Birkeland kantori. Stemningsfullt!
Julefest for hele menigheten lørdag 9.jan. kl.16 på menighetshuset. Her deltar bl a søndagsskolen i det tradisjonelle julespillet.

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

