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Innledning 
Det kalles polyrytmikk når ulike rytmiske strukturer spilles samtidig, og den polyrytmiske musikken kan være både 
spennende og krevende. Det var også store deler av 2022. For 2022 var et år med ulike rytmiske strukturer, mange av 
dem avspilt samtidig. Starten av året var preget av pandemi og smittevernsrestriksjoner. Det var vanskelig å vite helt 
hvordan vi skulle forholde oss til de til enhver tid gitte regler, samtidig som vi gradvis også skulle gå over til mer 
normal drift. Det var mye spenning knyttet til hva som skulle bli den såkalte “nye normalen”, og ingen av oss visste 
helt hva vi gikk til da smittevernsrestriksjonene ble opphevet i midten av februar 2022. Så, gradvis - og i veldig ulikt 
tempo – kunne vi etter hvert åpne opp og fylle både kirke, skole og menighetshus.  

Når det nå er tid for å se tilbake på året som har gått, så er det kanskje nettopp taktskiftene og de ulike rytmiske 
strukturene som blir tydelige. Det at noe kunne starte opp før noe annet, at enkelte aktiviteter var raskt tilbake i vanlig 
gjenge, mens andre brukte mye lengre tid. Noe har blitt endret for alltid, enkelte aktiviteter er lagt ned og andre har 
startet opp. Heller ikke dette året kan regnes som et normalår, så i denne årsmeldingen vil vi derfor forsøke å peke på 
det som har vært, for å se om vi kan tegne opp noen trender inn mot det som kommer, det vi kanskje kan kalle “den 
nye normalen”.  
 

 

Men før vi ser på dette, er det på sin plass å si takk. Takk til menigheter, frivillige, ansatte og alle som har stått på 
gjennom pandemi, smittevernregler og gjenåpning. Det har krevd fleksibilitet, pågangsmot, utholdenhet og 
tålmodighet, samtidig som vi har fått testet eget skjønn i møte med stadig endrede regelverk. Taktskifter og 
polyrytmikk er krevende, men også spennende, for det kan skape unik musikk. Jazz for eksempel, kan være et godt 
eksempel på hvordan vi skal tenke om året som kommer. For jazz krever samarbeid, samspill og overskudd. Og det 
trengs også i menighetslivet. Så la oss ta vare på hverandre – også i det som venter – på samme måte som vi sammen 
kan glede oss over det som har vært. Og alt kan vi legge i Guds hender, Han som gir både liv og musikk. God lesning! 

Menighetsråd og ansatte 
  

Birkeland menighetsråd 2019-23.   

Faste medlemmer: 
Randi Helene Vangen leder 
Unni Sandaker Blom, nestleder 
Amalie Ulevik Bjerk,  
BKF representant 
Kjersti Gautestad Norheim 
Monika Ullaland  
Arne Exner Nakling 
Torstein Grimen 
*Morten Jacobsen 

Mimi Martin Permisjoner 
Karina Hestad Skeie (vår 22) 
Bjørg Sveinall Øgaard (22) 
Erik Brandstadmoen (22) 
Varamedlemmer:  
* Gikk inn for faste medlemmer 
deler av året 
Olaug Torsvik Hundvin 
Rannveig Vatshelle Bovim 
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*Gro Lise Skintveit Frode Bjørn Forland 
 

Ansatte i Birkeland og Sædalen (deltidsstillinger omtales med prosent)  
Kjersti Gautestad Norheim, 
sokneprest 
William Skolt Grosås, kapellan 
fram til august (permisjon fra 
mai) 
Eli Heggdal,  
Administrasjonsleder til og med 
mai 
Hilde Wolter, Daglig leder i 50% 
fra august  
Marita Børve, administrativ 
ressurs i 20% 
Linda Bårdsen, diakon 
Eli Søgnen, kirketjener 50 % 

Andreas Hatlevik Weltzien, 
ungdomsarbeider 30 % til og 
med mai, deretter 100% vikar 
for Grosås fra mai-august. 
Deretter 50% prestevikar i 
Sædalen 
Ingunn Myklebust, kateket    
Jonas Gjedrem Lunde, 
menighetspedagog (i permisjon 
mai-oktober. Da vikarierte 
Maria Arnevik Renså) 
Asbjørn Snilstveit, kantor      
Ingrid Hagen, organist 50% 
 

Sædalen: 
Leidulf Øy kapellan  
Andreas Hatlevik Weltzien  
gikk inn som prestevikar i 50% 
høst og Sofia Hyttedalen 
vikarierte som 
ungdomsarbeider i 25% våren 
22 
Sigrid Trætteberg Fahlvik,  
menighetspedagog 
Margrethe Øy, vertskap 50% 

 
Helgekirketjenere er rekruttert fra eget ungdomsarbeid: Tiril Wanvik, Beate Blom og Eirik Gautestad Norheim er 
kirketjenere om søndagene, mens menighetens faste kirketjener har ukedagene.  

I august 2021 kom Asbjørn Moe og Johannes Skoge. De studerer begge Praktisk teologi og ledelse (PTL) ved NLA 
Høgskolen og hadde sin praksis hos oss skoleåret 2021/2022. Høsten 2022 gikk de inn i hver sin 40% stilling, delvis 
som ungdomsarbeidere (15% hver) og delvis som vikarer i kapellanens fravær (25% hver). De har deltatt på 
tweensklubb, arrangert nattkafe, deltatt på ULF (ungdomslederforum), vært med på konfirmantleir og i 
undervisningen, i tillegg til å delta i ulike grener av menighetens barne- og ungdomsarbeid.  

Menighetsrådet er soknets øverste organ og styrer etter «forskrift om økonomiforvaltning i sokn i Den norske kirke». 
Fra 2021 har det kommet krav om at det skal gjøres rede for kjønnslikestillingen og eventuelle tiltak. I vårt styrende 
organ, som er menighetsrådet har nominasjonsprosessen hvert 4. år et mål om å sikre kjønnsbalanse. I 2022 var tre av 
ti medlemmer menn. Alle aktiviteter i menighetsrådets regi er åpne for alle.  

Menighetsrådsarbeidet i 2022  
2022 har vært året da vi sakte, men sikkert har prøvd å finne tilbake til den «nye normalen». Etter en lang korona-
periode med hjemmekontor, fjernmøter og digital samhandling, begynte menighetsrådet i løpet av våren å møtes 
igjen på menighetshuset. Møtene var fremdeles preget av god avstand og flere var nok litt bekymret. Etter hvert har 
det gått seg til, og da høsten kom bestemte rådet seg for å flytte møtene tilbake til menighetskontoret. Hilde Wolter 
startet som daglig leder i 50% fra 1. august og gikk inn menighetsrådets arbeid.  
 Vi har vært 10 faste medlemmer og 5 vara, hvorav 2 har trådt inn som faste, da 2 av de faste har hatt permisjon store 
deler av året. 

Vi har hatt gode møter i året som har vært, og i oktober fikk vi endelig til en etterlengtet samling for menighetsråd og 
stab.  Lunsj og et inspirerende foredrag av Torill Hansen Kongsbakk stod på programmet. Kongsbakk har lang erfaring 
som daglig leder av Stiftelsen Sesam og kom med mange tankevekkere om frivillig arbeid; hvordan møte mennesker 
og skape gode fellesskap sammen.   
Ansettelser har vært en stor del av arbeidet til menighetsrådet i 2022. I løpet av året har både ny daglig leder og 
kapellan blitt tilsatt. I oktober ble Trygve Eiken ansatt som kapellan. Han har oppstart i februar 2023. I perioden 
august-februar vedtok menighetsrådet i samråd med sokneprest at menigheten skulle sette inn vikarprester som var 
kjent i menigheten, på enkelte gudstjenester. William Grosås og Bård Hallesby Norheim har derfor vikariert gjennom 
høsten for å avhjelpe gjennom perioden med vakanse.  
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Frivillighet gjør en forskjell! 
Pandemien satte en brå stopper for frivillig deltakelse i mange av aktivitetene våre. For noen var det godt å få slippe 
verv og oppgaver i en ustabil og usikker tid, mens for andre var det tungt å ikke kunne delta i fast tjeneste og arbeid 
slik som de pleier. Til tross for nedstenging og begrenset aktivitet, jobbet stab og menighetsråd til enhver tid med å 
holde kontakten med frivillige medarbeidere, og vi ser nå at ved å holde kontakt gjennom pandemien - selv når vi ikke 
kunne treffes - så var det enkelt å få i gang arbeidet igjen våren 2022. Mange menigheter har mistet mange frivillige, 
så her i Birkeland er vi heldige. En stabil og stor gruppe frivillige deltar i alle deler av menighetsarbeidet. Uten 
frivillighetskoordinator har også flere ansatte tatt et større ansvar for oppfølging og ivaretakelse av frivillige 
medarbeidere.  
Deltakelse i frivillig arbeid er viktig i et folkehelse-perspektiv. Det å være en del av et fellesskap, ha oppgaver og gjøre 
noe for andre, gir bedre helse.  
 
 

 

 

 

 
 
 
Årets tall 
 

 Inntekt Utgift Resultat Budsjettert 
hele året 

Prognose og kort merknad.  

Menighetshus 584 424 548 036 36 888 480 000 Jevnt med utleie. Noe opp etter pandemien. Tapte 
inntekter kompenseres av basar. Strømstøtte.  

Innsamling til 
Sædalen kirke 

194 964  6 547 188 417 300 000 Her er også inntekt fra basaren, gjennomført for første 
gang høsten 2022. Den genererte en inntekt på kr 
123 464.-. 

Menighetsråd 815 713 979 683 47 790 763 000 Henter 70000 fra fond for å dekke underskudd.  

Konfirmant 
Birkeland  

463 971 443 430 20 541 410 000 To leirer gjennomført. All betaling gjort opp. Dekket 
leirutgifter for 1 konfirmant. 

Trosopplæring 
Birkeland 

180 142 175 846 4 296 106 000   

Barne- og 
ungdomsarbeid 

217 975 308 601 90 625 219 000 Bruker 27000 av disp. fond. Ungdomsarbeiderstillingen 
økt med 10%. Denne avdelingen trenger økt inntekt 
ved givertjeneste. 

Bobla tensing 3 300 3 300 0 0 Ikke lenger aktiv avdeling.  

Diakoniarbeid 534 907 243 939 290 968 150 000 Stort overskudd som skal settes av til neste års 
matkurv-prosjekt (fellesmidler alle menighetene i Fana 
prosti) 
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Klubben 
Optimisten.  

64 542 52 046 12 496 35 000 Utgifter knyttet til klubbkvelder, samt underholdning. 
Tilskudd fra kommunen.  

Musikkarbeid i 
Birkeland  

112 371 104 272 8099 50 000 Høyere driftskostnader grunnet prosjektkoret, men 
også høyere inntekt på grunn av tilskudd og offer.  
Utgifter er noter, pianostemming og honorar.  

Sædalen 
menighetsstyre 

575 979 500 949 75 030 637 000 Menigheten har god inntekt på givertjeneste og offer.  

Konfirmant 
Sædalen 

401 548 203 496 198 052 147 000 Denne avdelingen går med stort overskudd grunnet 
avsetning av konfirmantavgift (leiren i feb23 avsatt på 
2022 regnskap). Dermed viser regnskap for 2022 to 
leirer som i praksis er for to forskjellige kull. Neste år vil 
vise justert balanse.  

Sædalen barne-
ungdomsarbeid 

212 912 212 467 444 210 000 Noe statlig tilskudd. Ikke offer, men tilskudd fra Fana 
sparebank. Utgifter knyttet bibelgrupper, ledertur, 
Tweens/kompis og leir.  

Sædalen barnekor 42 939 24 087 18 852 55 000 Inntekter er tilskudd fra kommune og stat. Fana 
sparebank.  

Sædalen 
trosopplæring 

92 161 91 462 699 125 000 Innkjøp av bøker til ulike tiltak og servering babysang,  

 

 
Litt om givertjenesten og innsamling 
 

 

2022 bød på anledning til å arrangere basarer igjen – uten begrensing på antall eller servering. I Birkeland ble den 
årlige basaren holdt 19. november og gav en total inntekt på kr 70 107,-.  
Sædalen menighet arrangerte for aller først gang basar 5. november til inntekt for den nye kirken. Dette ble en stor 
suksess som gav kr 123 464,- i inntekt. Det gav mersmak og vil nok bli gjentatt i året som kommer. I tillegg til å være 
en viktig inntektskilde, så viste basaren seg å være en arena for å treffe lokalbefolkning og ble et sted der man klarte å 
skape ekstra engasjement og bevisstgjøring omkring det nye kirkebygget.  

Givertjenesten holder seg relativt stabil, selv om det i løpet av 2022 har falt fra noen viktige støttespillere. Vi ser 
behovet for å øke fokuset på givertjenesten – og da spesielt med tanke på barne- og ungdomsarbeidet. I november 
vedtok menighetsrådet å øke ungdomsarbeiderstillingen til 40% og med det kommer en forpliktelse til å øke 
inntekten. Ny giv for givertjenesten starter i januar 2023. Takk til alle som er givere – dere er viktige støttespillere i 
menighetsarbeidet.  
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Det er også viktig å bemerke at overnevnte framstilling ikke gir et fullstendig bilde midler som er kommet inn i løpet av 
året. Denne framstillingen viser givertjeneste og inntekt ved basar. Samt noen øremerkede gaver. Det generes også 
inntekt til de ulike avdelingene gjennom søknader til kommunen, gavefond osv… 

 

Menighetshusets arbeidsutvalg (MAU) 
 
«Frivillighet gir glede og vennskap» 

Menighetshusets arbeidsutvalg har i 2022 bestått av; Hilde Wolter (sekretær), Lise Strøm Nilssen, Magne Stenersby, 
Ketil Seime og Eva Taule (leder). Representant for menighetsrådet er Rannveig Bovim. Utvalget har hatt jevnlige 
møter, og gjennomført to dugnader, hvor vanlige renhold og rengjøringsoppgaver ble utført. Hovedsatsing i 2022 har 
vært planlegging av vindusutskifting i storsalen. Et stort økonomisk løft like under kr. 300.000, som heldigvis ble 
velsignet av vårt menighetsråd. Arbeidet ble sluttført like over nyttår.  

Det har vært stor aktivitet på huset, både av faste brukere, men også på utleiesiden. Aktiviteten i kjelleren fortsetter 
med verksted og strikkegruppe, sykurs og lysstøping. Mange har hjulpet til med å lage gevinster til vår faste basar.  

Menighetshuset eies og drives av Birkeland menighet som dermed står ansvarlig for de årlige driftsutgiftene. Vi er 
derfor så takknemlig for alle som bidrar til å skaffe ekstra inntekter og frivillig innsats, slik at vi kan fortsette med 
nødvendig vedlikehold. En stor takk til hver og en. 

Eva Taule, leder                                                                                                          Hilde Wolter, daglig leder   
   

    

 

Gudstjeneste- og kirkeliv   

Gudstjenesten var et av de punktene det var knyttet størst spenning til i etterkant av pandemien. Ville det 
gudstjenestefeirende fellesskapet finne sammen igjen? Kom folk til å komme tilbake til gudstjenesten etter to år med 
nye tradisjoner? Og: Hvordan vil gudstjenesten bli etter at vi nå har prøvd ut så mange ulike måter å feire gudstjeneste 
på? Da vi igjen fikk lov til å samles, sitte tett og synge høyt, var det fantastisk å igjen få oppleve køen til 
nattverdbordet, kirkekaffe i barnekroken og stappfulle konfirmasjonsgudstjenester. 

I 2022 ble det feiret totalt 142 gudstjenester i Birkeland/Sædalen (2021:198 – 2019:125). Det totalt antall 
gudstjenestedeltakere i fjor var på: 16.324. Ettersom statistikken for 2020 og 2021 er særdeles begrenset (i 2021 var 
det totale antall gudstjenestedeltakere 9.987), er det lite hensiktsmessig å sammenlikne med de to årene som var 
preget av strenge smitteverntiltak, men dersom vi sammenlikner med 2018 (20.364) og 2019 (19.214), vil vi se at det 
har vært en stor nedgang i gudstjenestedeltakelsen de siste årene, også hos oss i Birkeland og Sædalen. Selv om de 
første månedene av 2022 fortsatt var preget av antallsbegrensninger, kan det synes som om tendensen fra de siste 20 
årene fortsetter. Et av kirkens fremste kjennetegn er at vi jevnlig samles som fellesskap rundt Ordet og sakramentene. 
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Det skal vi fortsette med, og sammen får vi fortsette å minne hverandre om oppfordringen vår forrige biskop, Halvor 
Nordhaug, gav da han var på visitas hos oss i 2011: “Flere må gå oftere på gudstjeneste. Det må bli en vane!”  

I 2022 ble det feiret nattverd på 68 gudstjenester, og totalt 4.197 nattverdgjester deltok. (2021:73 gudstjenester med 
2.904 nattverdgjester/2019:69 gudstjenester med 5.728 deltakere/2018:75 gudstjenester med 5.186 nattverdgjester)   

 

Kirkekaffe 
De siste årene har Kjersti hatt en post-it lapp hengende på PC’en sin. Der står det: Kirkekaffe hver søndag. Det er en 
STOR glede å si at vi i løpet av 2022 så godt som nådde dette målet. Vi har hatt kirkekaffe stort sett hver søndag. 
Mange ganger har vi stått ute i vind og regn, men også i sol og varme. En gang måtte vi til og med børste snø av 
kjeksen før vi kunne spise den. Når været blir for ille, har vi flyttet inn i barnekroken til herlige, kaotiske og sosiale 
samlinger som en forlengelse av gudstjenestefeiringen. Takk til alle dere som har bakt, rigget bord, kokt kaffe, tatt 
med kjeks, te, kopper og servietter. Jeg gleder meg til fortsettelsen! 
 

Gudstjenesteutvalget arbeidet i 2022 videre med justering av lokal grunnordning. Utvalget har bestått av: Kjersti 
Gautestad Norheim, Asbjørn Snilstveit, Mette Svanes, Linda Heggernes Varpe, Karianne Hatlevik Weltzien, Stein 
Wivestad. Fra menighetsrådet: Arne Nakling, Unni Sandaker Blom, Frode Bjørn Forland. På årsmøtet 24. april ble 
forslag til justert grunnordning for Birkeland godkjent, og etter behandling i menighetsrådet ble det sommeren 2022 
sendt søknad om godkjenning hos biskopen. I første runde søkte menigheten om unntak for ett år for å kunne prøve 
ut rytmisk serie ca. en gang/mnd. for siden å kunne fatte en mer velbegrunnet beslutning. Vi søkte også om lov til å 
fortsatt kunne bruke Gulliksen sin Kyrie og Gloria i prøveperioden. Søknaden ble godkjent - med unntakene - januar 
2023.  

 

Kirkelige handlinger 
Dåp: 135 dåpskandidater ble døpt i Birkeland kirke og på Sædalen skole i 2022 (2021:136 – 2020:107 - 2019:115 – 
2018:116). For første gang arrangerte menigheten Åpen dåpsdag med stort hell, og flere kandidater – i ulike aldre – 
kom og ble døpt disse dagene. De siste årene har vi sett en endring i dåpspraksisen ved at stadig flere ønsker dåp 
utenom høymessen, for eksempel på vanlige hverdager. I tillegg til å arrangere dåpsgudstjenester søndager kl. 13.00, 
har vi de siste årene også feiret dåpsgudstjenester på andre tidspunkt. Som menighet ønsker vi å ta imot og legge til 
rette for dem som søker dåp, og hver gang vi feirer dåp - om det er et lite barn, et litt større barn eller en voksen som 
har blitt døpt - så minnes vi om å ta godt imot dem og be for dem.  

Konfirmasjon: i 2022 ble 176 konfirmanter konfirmert i soknet (2021:183 – 2020:186 – 2019:176 – 2018:217) Det 
viser en liten nedgang fra de to foregående årene og er mer på linje med 2019. Det er enda litt tidlig å si noe om 
hvorvidt dette er en varig tendens, eller om årets kull var et mindre årskull. (Høsten 2022 steg antall påmeldte til 196!)    

Vielser: Etter to år med pandemi, ble det feiret 25 vielser i Birkeland kirke i 2022. (2021:16 - 2020:6 – 2019:19 – 
2018:26) Tallet på kirkelige vigsler nasjonalt har hatt en relativt dramatisk nedgang de siste 20 årene, noe vi også ser 
gjenspeiler seg i tallene fra vår egen statistikk. Det har derfor vært viktig for oss i staben å også være tydelige på at en 
vielse i kirken ikke trenger å være så omfattende og at de kan gjennomføres også på en vanlig hverdag. 

Gravferd: Det var totalt 131 gravferder i Birkeland kirke i fjor. Dette var en liten økning fra året før. (2021:118 - 
2020:158 – 2019:115 – 2018:123) 
 

Musikkarbeidet  
Birkeland kantori startet opp igjen med faste øvelser 19. januar 2022. Etter to år med mye regler og restriksjoner var 
det godt å kunne starte en normal hverdag igjen. Styret bestemte seg for en rolig vår med fokus på å komme inn i 
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øvingsrutiner igjen, med et mer anstendig program til høsten. Som avslutning på vår-semesteret reiste kantoriet til 
Rosendal og Snilstveitøy. I Rosendal hadde kantoriet vært på reise før, men ettersom dirigent Asbjørn Snilstveit 
kommer fra og har tilknytning til Snilstveitøy, bestemte vi oss for å ta båten ut til øyen for å holde konsert på låven til 
hans foreldre. Det ble også tid til å se seg litt om og spise boller og kaffe i forkant av konserten. Etterpå tok vi båten 
tilbake til Rosendal og sang på ettermiddagsgudstjeneste i Kvinnherad kyrkje, sammen med kantor Eva Megyesi.  

For å prøve å finne ut av rekrutteringen til koret bestemte styret seg for å danne prosjektkor i Birkeland kirke, med 
kantoriet som grunnstamme. Foruten kantoriet fikk vi 15 påmeldte; 12 damer og 3 herrer. Vi startet øvingen i 
september og hadde konsert i Birkeland kirke 30. oktober. Konserten ble en fin opplevelse for både kantoriet, de 
påmeldte sangerne og publikum. Dette ble dog en travel periode med mye ekstraøvinger og mye hjemmelekse for 
koret. Konklusjonen på prosjektet var positiv, men kanskje litt for mye repertoar på for kort tid (2 måneder). I 
etterkant av prosjektkoret klarte kantoriet å rekruttere 3 nye medlemmer; to alter og en tenor. Styret er positiv til å 
opprettholde denne type prosjekt for videre rekruttering. Det kan også nevnes at kantoriet har tatt opp igjen 
forsangertjenesten i gudstjenesten, etter pandemien. Kantoriet rullerer på å synge i gruppe på 3-5 sangere fra 
galleriet, hver søndag. Slutten av året 2022 bestod av den faste “Nine Lessons and Carols” i Birkeland kirke, sammen 
med prest Ivar Braut og diakon Linda Bårdsen, og deltakelse på gudstjeneste 1. juledag.  

Årets program: 

 19.01. Oppstart av faste øvelser  
 28.05. Tur til Rosendal/Baroniet 
 29.05. Konsert på låven på Snilstveitøy, gudstjeneste i Kvinnherad kyrkje  
 24.08. Oppstart av faste øvelser  
 07.09. Oppstart av Prosjektkor Birkeland  
 28.10. Øvingshelg prosjektkor  
 29.10. Øvingshelg prosjektkor 
 30.10. Konsert prosjektkor Birkeland (bildet er fra konserten) 
 18.12. Nine Lessons and Carols  
 25.12. Gudstjeneste 1. juledag  

 

 

 

 

 

 
 
 
Åpen kirke 
Åpen kirke er et fast, ukentlig tilbud som kun tar pause i skoleferiene. Hver fredag er kirken åpen mellom kl. 15 og kl. 
17. En liten gruppe bestående av diakon Linda Bårdsen, kirketjener Eli Søgnen, og frivillige medarbeidere: Gunnar og 
Berit Risøy, Dagny Ekberg og Monica Skjold deler på vaktene. Daglig leder setter opp turnus og administrerer gruppen.  
Besøkstallene er ikke blant de høyeste. Det varierer fra 1 til 5 som er innom, men tilbudet er verdifullt for dem som 
benytter seg av det. Rommet inviterer til stillhet, bønn og refleksjon.  

 

Bibeltimer 
Det er en lang tradisjon for å arrangere bibeltimer i Birkeland, og gjennom 2022 har vi fortsatt det viktige arbeidet. 
Gjennom grundig gjennomgang av bibeltekster, refleksjon og samtale gis vi muligheten til å gå dypere inn i troens 
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hemmeligheter. På bibeltimene serveres det grovbrød for både tro og tanke. Våren 2022 var temaene knyttet til 1. 
Johannes brev, og det var menighetens prester som var bibeltimeholdere. I januar snakket Ivar Braut om de første 
kapitlene i brevet, i februar var det Kjersti G. Norheim som hadde innledning og ledet samtalen og i april var Leidulf Øy 
ansvarlig. Høsten 2022 var Apostlenes gjerninger gjennomgangstema. Kjersti G. Norheim snakket om de første kristne, 
Bård Norheim tok utgangspunkt i evangeliets kraft, og i september talte Liv Ekeland om Guds nærvær. Hun hadde 
overskriften: “I storm, jordskjelv og ild. Hvor er du, Gud?” 

I løpet av 2022 var det store utskiftninger i bibeltimekomiteen. Bjørg Sveinall Øgaard avsluttet sitt engasjement, og 
komiteen består nå av Åse Madsen, Inger Engevik og Kjersti G. Norheim.  

 

Misjonsutvalget i Birkeland menighet 
Birkeland menighet har en avtale med NMS, Det Norske Misjonsselskap, om å støtte menighetsutviklingen i 
Mustamäe og Saku i Estland. Dette er to nyplantede menigheter som driver et stort diakonalt arbeid i sine 
nærområder og feirer gudstjenester i sine nybygde kirker. Her er mye å glede seg over, og fortsette å støtte gjennom 
bønn og med pengegaver. 

Misjonsutvalget består av Dagny Helene Ekberg, leder; Eva Taule, referent; Nina Solberg Nygård; Randi Ulveseth og 
Kjersti G. Norheim; sokneprest. Vi hadde tre møter i løpet av 2022 

Avtalen skulle fornyes, og ble vedtatt i menighetsrådet med et innsamlingsmål på kr 35 000. Gjennom fire 
gudstjenesteofringer, 10 % av inntektene på basaren, og andre gaver, har NMS kvittert for kr 41 932. Dette er vi 
takknemlige for. Etter disse gudstjenestene har misjonsutvalget stått for kirkekaffe; den ene av dem med den 
tradisjonelle suppen. I avtalen gjelder også informasjon om og forbønn for arbeidet i de to menigheten i Estland. Dette 
prøver vi å formidle gjennom gudstjenester, bønnebrev og videreformidling av nyhetsbrevene vi mottar. 

Vi holder stadig varmt ønsket om besøk av familien til Kristiina Seppel, som har vært her tidligere. Nå håper vi det lar 
seg gjøre tidlig høst 2023. Vi har også snakket mye om å ha en ny menighetstur til Estland, og det prøver vi å få til 
første halvår 2024.  
 

Trosopplæringen i Birkeland 
 
«Jeg vil gi dette barnet det vakreste, alt det jeg elsker høyest. Måtte det gode være nær henne hele livet, 
måtte gleden få bo i øynene hennes.  Må det onde holde seg på avstand.  Må Gud velsigne hennes 
oppvekst.» (-fra boken «Alt er nær meg», som blir delt ut til foreldrene på 2 års-tiltaket vårt) 

     

BTU – Birkeland Trosopplæringsutvalg:  

Medlemmer: Amalie Ulevik Bjerk (leder), Gyrid Cecilie Nygaard, Monika Ullaland, Jonas Gjedrem Lunde og Ingunn 
Myklebust.   

2022 har vi vært preget av taktskiftet fra unormale til mer normale tider, og alt er ikke kommet opp i «marsjfart» ennå 
– deriblant utvalget vårt.  Vi satser på at det fra 2023 blir lettere å planlegge og se lenger frem!  Vi har imidlertid prøvd 
så langt som mulig å holde oppe et godt tilbud til alle døpte 0-18, og her er det heldigvis flere lyspunkt.   
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Saker vi har jobbet med i 2022:  
Det er fint å se at det vi i forrige årsmelding skrev vi skulle ha spesielt fokus på, har blitt godt ivaretatt. Det jobbes 
stadig med å nå de minste gjennom ukentlig babysang og utdeling av de flotte babyluene strikket av trofaste og flittige 
bidragsytere i menigheten; 4-årsbok og konfirmasjon samler fortsatt mange, og ungdomsarbeidet er kommet godt i 
gjenge igjen etter pandemien, som nok la en merkbar demper.  At nattkafe igjen er et fast og godt tilbud til de unge og 
konfirmantene, og at ULF (Ungdomslederforum) tar godt vare på alle ungdomslederne våre, er noe vi heldigvis kan 
glede oss over!  

Noe vi er takknemlige for:   

- Alle som kommer til kirken med babyene sine; både til babysang og dåp  
- Trosopplæringstiltak som er oppe og går etter pandemien  
- Godt samarbeid og samvirke med Sædalen på flere av disse  
- Ungdomsarbeid som har reist seg etter pandemien samt ungdomsarbeidernes fine bidrag 
- Frivillige som er så verdifulle i gjennomføringen av tiltak  
- En kreativ stab som får alt til å rulle og gå 

 

Hva tenker vi å arbeide med i året som kommer?  

- Løfte frem dåp gjennom ukentlig babysang og brosjyrer/luer  
- Tenke stort og helhetlig om trosopplæring; både innenfor 0-18 og videre  
-  Holde oppe et godt konfirmantarbeid som rekrutterer til ungdomsarbeidet  
- Ta godt vare på våre ungdomsarbeidere og frivillige 

                                           

KONFIRMANTARBEIDET: I 2022 ble 176 konfirmert i Birkeland og Sædalen. Inneværende konfirmant-år har 
Birkeland/Sædalen hele 196 konfirmanter som er plassert i disse gruppene:  

 Diakoni-gruppe (v/ Ingunn Myklebust og Linda Bårdsen)    
 Godt og blandet-gruppe (v/ Jonas Gjedrem Lunde + Johannes Skoge og Asbjørn Moe (NLA-studenter)) 
 Leir 1 (v/ Jonas Gjedrem Lunde, Kjersti G. Norheim + NLA-studentene)  
 Leir 2 (v/ Jonas Gjedrem Lunde + NLA-studentene)   
 Tilpasset undervisning (v/ Ingunn Myklebust) 
 Sædalen-konfirmanter (v/Leidulf Øy, Sigrid Trætteberg Fahlvik og Andreas Hatlevik Weltzien)    

 

TALL FRA TROSOPPLÆRINGEN  0-18 I BIRKELAND og SÆDALEN (Birkeland sokn) 2022:   

(De Sædalen-tiltakene som ikke er lik Birkelands, står bak skråstreken på trosopplæringstiltaket) 

ALDER   TROSOPPLÆRINGSTILTAK OPPMØTE for årstrinnet % av medlemsmassen 

0 Dåpssamtale -DÅP 164 100 

1 Babysang  79  53  

2 Krybbevandring/ Knøttesamling 20   14   
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3   Samling på fredags-taco / 
Søndagsskolesamling 

15  10  

4 4-årsbok med samling  
 

37   23   

5   Adventsfrokost /Påskevandring 17   10   

6 Bibel til skolestarterne / Skolestarttur 26   13   

7 Påske-vandring og verksted / Kompissamling  22   12   

8  Gammel kirkeveg (reserveløsning)  1     1    

9  Tårnagenthelg  20      9 

10  
(+12) 

Camp Sædalen 26   12  

11 (Lys våken avlyst) Tweens-leir  27   12 

12 Tweens-leir 17   8  

13 Pres.Ungdomsarbeidet / KRIK-samling og 
tweens-leir 

21   10   

14  Info-møte for nye konfirmanter - digitalt 196   86 

14  Konfirmantforeldre-møter  196 84 

15 Konfirmasjonstid 176   76  

16 Lederkurs for fjorårskonfirmanter / 
Nyttårsleir 

21     9  

17-18 Ungdomsgudstjenester 5 1 

   
I Birkeland og Sædalen deltok 908 unike personer på T-tiltak i 2022. 
Det ble til sammen gjennomført 239 timer med trosopplæring.         
Og, ikke minst: Som det kommer frem andre steder i Birkelands årsmelding, drives det i tillegg utrolig mye flott 
trosopplæring i våre faste, kontinuerlige tiltak for barn og unge!        

TAKK TIL DEG SOM STØTTER ARBEIDET VED BØNN, SMIL OG OPPMUNTRINGER!      

 

Birkeland diakoniutvalg (DU) 
«Mangt kan du greie deg utan. Men utan menneskevarme blir verdi for kald.» 
Jan-Magnus Bruheim 
 
Medlemmer i 2022 
Bente V. Tunsberg (leder), Randi Bolstad, Mona Boge, Oddveig Klakegg, Gro Lise Skintveit (MR) og Linda Bårdsen 
(diakon og sekretær).  
I 2022 møttes utvalget til 5 møter og behandlet 26 saker. Diakoni, kirkens omsorgstjeneste, skal kjennetegne alt 
arbeidet i menigheten. I vår lokale diakoniplan har vi nedfelt det organiserte menighetsarbeidet som diakoniutvalget 
(DU) i samarbeid med diakonen, har ansvar for.  
 
Saker vi har jobbet med i 2022 
Også begynnelsen av 2022 var noe preget av hva som kunne gjennomføres av aktiviteter, men Diakoniutvalget fikk 
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gjennomført sine møter uavhengig av det. Nabokafé og undringsstund startet i vårhalvåret, men var tilbake i full drift 
først fra høsten, med hjelp av trofaste medarbeidere. Klubben Optimisten startet opp sine samlinger i mars, og i 
september ble endelig 20års-jubileet feiret med stor fest – 2 år forsinket. Andakter og sangstunder på sykehjemmene 
kom i gang igjen i løpet at våren, og alle bofellesskap og institusjoner fikk blomsterhilsen til påske. Den 25. september 
ble Diakoniens dag feiret i gudstjenesten, men kirkekaffe på Sesam i etterkant. For diakonikonfirmantene kunne mye 
av undervisningen gjennomføres, men praksisen på våren ble noe annerledes pga. restriksjonene. 

Ad samarbeidet «Sammen for et varmere Nesttun», fikk vi gjennomført det meste: Ønsketre, pilegrimsvandring, 
prosjektkor og konsert om høsten, adventssuppe-utdeling i desember. Det var ikke julefeiring i regi av kulturkontoret i 
år, men vi jobber med muligheten for å få det til framover. 

Sorgarbeidet i Fana og Bergensdalen prostier har vært i gang med fire sorggrupper som startet opp vårhalvåret. Det 
ble avholdt et sorgseminar i oktober, og dannet fire nye grupper etter det – med oppstart etter nyttår 2023. 
Allehelgensdag i november ble markert i gudstjenesten kl. 11. Sorglysutdelingen har fortsatt.  

Det har blitt en del hjemmebesøk og sjelesorgsamtaler, og også noe telefonkontakt. Det har dessverre ikke vært 
gjennomført samlinger for besøkstjenesten verken lokalt i menigheten eller i prostiet. 

Matkurver til jul ble i år utvidet til å gjelde hele Fana og Ytrebygda bydeler, i samarbeid med Skjold, Søreide og Fana 
menigheter. Det var knyttet stor spenning både til omfang og økonomi knyttet til dette, men alt gikk veldig fint. 
Administreringen av utdelingen ble ledet fra Birkeland, men med egen utdeling i hver menighet – inkludert bestilling 
og pakking av varer. I Birkeland ble det delt ut kurver til 155 husstander og tre institusjoner. Det var en oppgang på ca. 
30 husstander fra sist år (totalt i de fire menighetene ble det delt ut kurver til 281 husstander, hvorav 80 var 
barnefamilier). Det er kun mulig å gjennomføre dette på grunn av 29 fantastiske frivillige medarbeidere, og gode 
støttespillere på det økonomiske - både næringsliv, organisasjoner og privatpersoner! I år hadde vi i Birkeland en god 
del nye medarbeidere til pakking og utkjøring av matkurvene, og vi opplever at dette er en oppgave de engasjerte 
føler er svært meningsfull.   

Grønn arbeidsgruppe hadde litt møtevirksomhet på våren, og har sendt innspill til menighetsrådet om veien videre. 

Noe vi er takknemlige for og som vi vil fortsette med i året som kommer 
Vi har mye å være takknemlige for i det diakonale arbeidet, men har i år lyst til å spesielt trekke fram det utvidete 
samarbeidet om matkurvene til jul. Dette har vært snakket om i et par år, men har blitt utsatt pga. forskjellige forhold. 
I år fikk vi det endelig til. Evalueringsmøtet skal holdes nå i februar 2023, men vi håper og tror at dette er et samarbeid 
som er kommet for å bli. Og så er vi fortsatt grunnleggende takknemlige for alle de som bidrar i det diakonale arbeidet 
i Birkeland, og for at vi har en stor Gud som går med oss i dette! 

Bente V. Tunsberg       Linda Bårdsen 

(leder i diakoniutvalget)          (diakon/sekretær) 

 

Barne- ungdoms og familiearbeidet i Birkeland 
 
Tweensklubb 
Tweensklubben har hatt månedlige samlinger gjennom hele året. Det er en lojal kjerne på 10-15 barn som møter opp 
stort sett hver gang, til andakt, lek og aktivitet, stort sett på menighetshuset. I høst har barna tatt stort ansvar og vist 
stor glede i å være med på å forme samlingene. Det har vært juleverksted, halloweensamling, matlaging, filmkvelder 
og mye forskjellig.  

Nattkafé 
Nattkafé for ungdom har, som tidligere, vært en trygg arena og møteplass for ungdom, hvor en stabil kjerne har 
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kunnet møtes til andakt, spill, lek, aktiviteter og sosialt samvær på menighetshuset, omtrent annenhver fredag 
gjennom hele året.  

I høst har vi sett et uvanlig stort oppmøte av konfirmanter, som trives og har det kjekt sammen med hverandre og 
lederne som har vært der.  

Lederkurs 
I 2022 var det 5 konfirmanter som meldte seg på lederkurset, som har blitt godt inkludert i ULF. Sammen med ULF 
gjennomførte vi en sosial happening på «fangene på fortet». De har vært engasjert på nattkafé, konfirmantleir, 
tweensleir og på romjulsgudstjenesten. 

ULF 
Ungdomslederforum (ULF) har hatt månedlige samlinger gjennom hele skoleåret i Friggsveg hos Kjersti og Bård. 
Menigheten har vært velsignet med mange aktive og gode ungdomsledere gjennom mange år, som er med å løfte alt 
av ungdomsarbeid i menigheten. Vi har hatt et stort 03-kull, som ved sommeren var ferdig med videregående og fikk 
en verdig markering til sommeren. Der fikk de gode ord og en liten oppmerksomhet som de kunne ta med seg til 
militæret, studier, folkehøgskole, bibelskole eller utlandet, og en påminnelse om at de er en del av den verdensvide 
kirke og alltid har en plass i Birkeland menighet.  

Ungdomsarbeid er ferskvare, og har sine naturlige svingninger, og ila av høsten har vi merket at vi er litt færre enn det 
vi var før pandemien. På andre siden er det veldig gledelig at flere ungdommer melder seg på lederfellesskapet senere 
enn normalen (etter endt lederkurs).  

Samlingene har stort sett holdt samme mønster, uavhengig av hvor vi har møttes. Det er mat, runde hvor vi forteller 
hverandre hvordan vi har det, gjennomgang av de ulike aktivitetene i ungdomsarbeidet, før vi planlegger videre 
arbeid. Etter “Lectio divina” og bønn, spiser vi is før vi går hver til vårt. ULF har blitt et viktig sted for å bygge 
ungdomsarbeid og lederfellesskap, og vi er utrolig takknemlige for den ledergjengen vi har.    

Søndagsskolen 2022 
Søndagsskolen er alltid glad for en fest eller to! I februar fikk vi endelig feiret søndagsskolen med en ordentlig fest, 
med kaker og ballonger. Og siste søndag før jul inviterte vi hele familien på en koselig adventsfrokost. I år gjorde vi en 
vri og var på Sesam, droppet det tradisjonelle julespillet, men lekte og sang oss gjennom juleevangeliet med 
kostymekledde barn.   

Ledere i søndagsskolen i Birkeland 2022: Kristin Bovim, Helen von Hirsch, William Grosås og Gyrid Cecilie Nygaard. 
Søndagsskolen møtes på gudstjeneste hver søndag utenom skoleferier og når det er familiegudstjenester. I 2023 
hadde vi 26 samlinger, med i snitt 9 barn hver gang. Vi bruker Søndagsskoleforbundet sitt Sprell Levende-opplegg i 
samlingene, med skattekiste, fortelling, sang og lek.  
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Birkeland Y’s Men’s Club 

 
«Det er ikke så viktig, hva du er. Det som betyr noe, er hvem du er». 
 
I 2022 bestod styret av Reidar Kanestrøm (leder), Kåre Julshamn (forrige leder), Helge Strøm Nilssen (kommende 
leder), Asbjørn Brækken (sekretær), Ledvin Stormark (kasserer). 
Det ble en god start på året 2022. Covid-restriksjonene ble borte og ingen møter ble avlyst. Likevel fikk vi en 
ettervirkning fra årene 2020 og 2021.Enkelte medlemmer uteble fra samlingene våre, og noen kommer ikke tilbake. 
En viktig årsak er økt alder og tap av helse. En viktig utfordring for oss som kan forflytte oss, er å besøke de som «sitter 
fast mellom fire vegger». Noen har også kommet på sykehjem. Vi må være besøksvenner for noen av våre 
medlemmer. 

Vi har ikke muligheter til prosjektarbeid lenger. Men noen er med på dugnadsarbeid ved å kjøre ut «matkurver» i 
forbindelse med Diakoniutvalgets prosjekt «julematkurver». Og noen spreke medlemmer kjører ut til Matsentralen i 
Åsane og henter mat til Solhaug bofellesskap annenhver tirsdag. 

Klubbens inntekter består av gaver fra medlemmene gjennom vår spesielle fasteaksjon, kontingenter, kaffepenger og 
utlodning på møtene. I 2022 har vi brukt ca. kr 11.700,- på Y’s Men’s aktiviteter og prosjekter internasjonalt, og kr 
5.000,- til Birkeland menighet, kr 2.000,- til Storetveit menighet og kr 7.500,- til klubben Optimistens 20-årsjubileum. 

I 2022 kunne Birkeland Y’s Men’s Club feire sitt 40-årsjubileum ett år forsinket. Feiringen kombinerte vi ved å feire Y’s 
Men bevegelsens 100-årsjubileum samtidig. 

For Birkeland YMC, Reidar Kanestrøm. 

 

5. Bergen St. Georgs Gilde 
St. Georgs Gildene er en bevegelse for voksne med og uten speiderbakgrunn. Vi bygger på de samme verdiene som 
speiderbevegelsen og arbeider lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Ved utgangen av 2022 hadde 5. Bergen St. Georgs 
Gilde 37 medlemmer, 21 kvinner og 16 menn. I 2022 fikk vi to nye medlemmer og mistet ett medlem; 20576 Martin A. 
E. Andersen døde 10 dager etter sin 100 årsdag. Møtested for våre ordinære møter har i alle år vært Birkeland 
menighetshus. 
I februar fylte vårt gilde 25 år. Vi feiret selvsagt det med blant annet historisk tilbakeblikk i ord og bilder. I juni hadde vi 
en flott jubileumstur til Rosendal med omvisning i Baroniet og god innføring i stedets lokalhistorie. Årets tema-møter 
har blant annet vært «Brownsey Island og Baden Powell» v/Claus Arne Wilhelmsen, «Silkeveien til Samarkand» v/ Erik 
Næsgaard og «Pilegrimsveier på sjø og land» v/Lauritz Haarr fra Regionalt pilegrimssenter. Også dette året har vi fått 
medvirke under friluftsgudstjenesten på Kirkebirkeland og lysmessen i kirken sammen med speiderne. Musikkgruppen 
Rallarne spiller igjen etter pandemien på sykehjem, i hovedsak på Øvsttunheimen og Skjoldtunet. 
 
Sammen med de to andre gildene i Bergens-området feiret vi i Birkeland menighetshus «Fellowshipdagen» som denne 
gangen var slått sammen med «Syng med oss». Vi fikk frisket opp vår tids sanger fra barneskolen. St. Georgsdagen 
med løftefornyelse var i Bønes kirke og Kultursøndagen i St. Markus kirke hvor det etter gudstjenesten var kåseri 
v/Jorunn Johnsen om kirken og bydelen. 
35 «Onsdagsturer» i områdene rundt Bergen er gjennomført i 2022, og i august hadde vi «Gå-rebus» rundt 
Tranevannet. 
Vi er fornøyde med deltakerprosenten på møtene våre, men rekruttering av nye medlemmer er en utfordring. 
 
For 5. Bergen St. Georgs Gilde, Dag Eikeseth  
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Menighetsarbeidet i Sædalen  
 
«Når begynner de å bygge kirken?». Spørsmålet stilles jevnlig av mange. Om spørsmålet ikke er like vanskelig å svare 
på som spørsmål om treenigheten, må en ha særdeles god kunnskap og kjennskap til byråkratiets korridorer og 
irrganger for å gi informerte svar. «Vi har aldri vært nærmere enn nå», er et klokt og håpefullt svar fra leder i 
kirkekomitéen, Pål Ove Vadset.  Og vi nærmer oss. Rammetillatelsen er godkjent, men med noen vilkår som må 
avklares. Da er det en igangsettingssøknad og så: Gravemaskiner, sprenging og muring, og boller og brus. For det skal 
feires i bygda når spaden går i jorda. Jeg, Leidulf prest, ser også for meg en gjeng som lager en teltleir på tomten siste 
natten før oppstart, med bålpanner, fellesskap, bønn og sang. For drømmen og bønnen er at dette skal bli et sted for 
fellesskap som gir mot, trøst, håp, latter og glede.  Et fellesskap bygd med levende steiner. Og teltene kan minne oss 
om han som kom og slo opp sitt telt midt iblant oss:    

14 Og Ordet ble menneske 

          og tok bolig iblant oss, (direkte oversatt: slo opp sitt telt) 

          og vi så hans herlighet, 

          en herlighet som den enbårne Sønn 

          har fra sin Far, 

          full av nåde og sannhet. 

Og Jesus er midt iblant oss nå, i alt som skjer, det som går bra og det som mislykkes. I alt får vi være med på det Gud 
gjør - i oss og mellom oss. Det får vi ta med oss når vi nå skriver om noe av det som har skjedd i menigheten i 2022.  
Mye er som før, noe har vi lagt ned og noe er nytt.  Alt dette er viktig for en levende organisme som menigheten er.   

 Skal jeg trekke frem et moment som vi må ta vare på og styrke i menigheten vår er det frivilligheten, der vi gir av 
penger, arbeid og tid. Det er inspirerende å se hva vi kan få til når vi løfter sammen. Nylig hadde vi en god kveld i 
avslappet fellesskap med god mat på medarbeiderfest. Der håper jeg å se enda flere neste år, både de som er der for 
18. gang og for 1. gang. Frivillighet skjer også gjennom givertjeneste. Vi har en god givertjeneste til menighetsarbeid 
og ansatte som styrker menighetsarbeidet vårt. Nå er vi i gang med givertjeneste og innsamling til kirkebygget. Vil du 
være med å investere i bygget og det som skal skje der? Vi kan love god avkastningen på viktigere områder enn det 
økonomiske. Info om givertjenesten til kirkebygg finner dere på hjemmesiden: www.sedalenmenighet.no 

 

Menighetsstyret og ansatte 
Styret vårsemester 2022 besto av Mia Alida Ødegaard (leder), Anders Fosse (økonomiansvarlig), Stine Skutlaberg, 
Kjersti Torsvik, Sigbjørn Løes, Sigrid Trætteberg Fahlvik (menighetspedagog) og Leidulf Øy (prest). Styret har blant 
annet hatt fokus på frivillighet, kirkebygg, revisjon av liturgisk grunnordning og økonomi.  

Ansatte dette året har vært:  

Leidulf Øy, prest 
Sigrid Trætteberg Fahlvik, menighetspedagog  
Margrethe Braut Øy, 50% stilling som vertskap/menighetsarbeider 
Sofia Hyttedalen, 30% stilling som ungdomsarbeider vår 2022  
Andreas Weltzien, 25% stilling som ungdomsarbeidet i Sædalen og 25% prestevikar i soknet som «prest under 
utdanning»  
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Gudstjenestelivet 
 
Året startet med fortsatte koronarestriksjoner. Vi hadde derfor to gudstjenester hver søndag på de to gudstjenestene 
i januar, med et totalt oppmøte på henholdsvis 123 og 73. Fra februar kunne vi igjen samles uten begrensninger på 
antall. Den måneden hadde vi en gudstjeneste med søndagsskole og en familiegudstjeneste med henholdsvis 102 og 
136 til stede. På familiegudstjenesten var det sang av Minigospel, Barnegospel og Tweensing og juniorkonfirmantene 
var med. Det var en stor opplevelse å igjen kunne fylle amfiet med barn, ungdom, voksne og eldre. I mars var det to 
gudstjenester med søndagsskole med 96 og 87 til stede. Siste gudstjeneste før påske var 3.april. Denne dagen hadde 
vi gudstjeneste og søndagsskole på Sædalen skole kl.11 med 108 til stede og en samtalegudstjeneste med 
konfirmanter kl.18 i Birkeland kirke med 136 til stede. Dersom vi hadde hatt et bygg hvor vi kunne ha alt samlet ville vi 
altså vært nærmere 250 til gudstjeneste denne dagen.  

I påskeuken viste vi til gudstjenestene i Birkeland kirke, men vi hadde en lokal markering med korset ved turveien opp 
til Nubbevannet. Her kunne de som gikk forbi i påskeuken legge ned en stein for noe som tynget, og 1. påskedag satt 
vi frem påskeliljer de kunne pynte treet med. Det var stort antall steiner som ble lagt ned ved korset. Det var en fin 
erfaring å ta med kirkens symbolhandlinger ut fra kirkerommet til menneskers hverdag, uten at det blir for 
påtrengende.  

 Det var friluftsgudstjeneste på Helgeseter 2. påskedag med rundt 130 samlet for å feire Jesu oppstandelse med sang, 
bønn, Guds ord og fellesskap.  

Første gudstjeneste etter påske var en familiegudstjeneste med to dåp, og flere barn var med som medliturger. Det 
var 136 til stede på gudstjenesten. I mai hadde vi to gudstjenester med søndagsskole med et oppmøte på 108 og 153. 
På gudstjeneste med størst oppmøte var det to dåp, et barn og en ungdom; det var en fin og sterk opplevelse. I mai 
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var det også tid for konfirmasjonsgudstjenester med to gudstjenester på Sædalen skole og tre i Birkeland kirke. Det 
ble skikkelige festgudstjenester og musikken var så inspirerende at prest og ungdomsarbeider fikk med konfirmantene 
på spontan dans i prosesjonen ut fra den ene gudstjenesten.  

Vi hadde gudstjeneste på menighetsweekend i pinsen. Siste gudstjeneste på skolen før sommeren var en gudstjeneste 
med to dåp og 128 til stede.  

Høstsemesteret startet med skolestartgudstjeneste med 143 store og små til stede. 11.september hadde vi 
gudstjeneste og søndagsskole på formiddagen og presentasjonsgudstjeneste på kvelden hvor alle de over 50 
konfirmantene bidro med preken, forbønn og sang. Til sammen på de to gudstjenesten var det 264 på gudstjeneste 
denne søndagen. Videre utover høsten hadde vi 5 gudstjenester med søndagsskole og 1 familiegudstjeneste. På alle 
gudstjenestene etter høstferien var det over 100 til stede (103 – 114 – 163 – 112), på de to siste før høstferien var det 
henholdsvis 94 og 83 personer. Julaften hadde vi to gudstjenester (ca. 170 og 140 til stede – det ble ikke telt antall 
personer, så det er et anslag). 

Gudstjenestene er menighetens hovedsamling. Det er gledelig å se at det er stor oppslutning om gudstjenestene etter 
koronatiden. Det er et yrende liv av folk i alle aldre om søndagen. Det er ulike grupper i sving med dekor, rigging, lyd 
og vertskap, i tillegg til gruppene vi skriver om nedenfor. Vi ønsker å få opp igjen prosjektorgruppe, slik at det blir 
mindre papir. Det er to ungdommer som har meldt seg til å bli med på dette. Det har særlig vært kjekt å se alle 
ungdommene som kommer når konfirmanter er med å ha ansvar for kirkekaffe, det var et godt grep som inkludere 
konfirmanter og deres foreldre i gudstjenestefellesskapet.    

Musikken på gudstenestane 
Me er 24 stk. som deler på å ha ansvar for musikken på gudstenestar og andre ting som skjer i menigheten. Det er 4-5 
pianister, nokon på bass, trommer, gitar, fløyte og saksofon. Ellers er resten på sang. Me er ca 4-6 i musikkgruppa kvar 
gong.  

 
Kyrkjekaffi 
Det er ulike folk i menigheten som vert satt opp til å ha ansvar kvar sin gong. Ein gong er det 4-6 ungdommer som har 
ansvar, ein annan gong fire vaksne karar, så kan det vere nokre pensjonistar eller 4 damer som har meldt seg til å vere 
med i kaffigruppa. Her har eg foreløpig ganske bevisst laga ulike grupperingar. 

Heile menigheten set pris på kyrkjekaffien, så difor er me frimodig med å sette opp slik at alle må bidra kvar sin gong i 
løpet av eit semester.  

Denne hausten lot me kvar smågruppe i konfirmantundervisninga få ansvar for kvar sin gong. Det var ein kjekk måte å 
få konfirmantane engasjerte, i tillegg til foreldre.  

  

Søndagsskole 
Vi har i utgangspunktet fire søndagsskolegrupper i Sædalen, men det er ikke hver gang vi har ledere til alle gruppene. 
Gruppene er: 

 Under skolealder 
 Gymsalgruppe for 1.-7. trinn 
 Formingsgruppe for 1.-7. trinn 
 Ungdomsgruppe fra ungdomsskolealder 

  

De yngste gruppene følger opplegget fra søndagsskoleforbundet, kalt «Sprell levende». Søndagsskolen starter 
sammen på gudstjenesten, går til gruppene før preken og kommer inn igjen i gudstjenesten til nattverd. Det er god 
oppslutning på søndagsskolen, og mange konfirmanter blir med på ungdomsgruppen når de er i kirken. Det kan være 
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utfordrende å rekruttere nye søndagsskoleledere siden vi trenger mange for å ha ledere til alle gruppene, men i 
starten av 2023 har vi fått to nye ledere. Det lover bra! 

Barne- ungdoms- og familiearbeidet  
 

Babysang  
Babysang møtes hver onsdag til samlinger i Kringlebotn aktivitetshus. Samlingen består av en halvtimes sangstund 
først. Her sitter babyer og foreldre i en ring på gulvet, og programmet består av sanger, rim og regler og sangleker i 
ring. Etter sangstunden serveres det noe å bite i til foreldrene, og det er tid for prat, lek og soving. Et sosialt 
møtepunkt som er viktig for mange. Det er mellom 10-18 babyer som møter opp hver gang. Tilbudet er gratis. På 
babysang deles invitasjon til dåp ut sammen med babyluene som er blitt strikket i menigheten.  

Minigospel  
Dette er et kor for 1-4-åringer i følge med en voksen. Vi har sangsamlinger hver mandag ettermiddag på Sædalen 
skole. I 2022 opptrådte vi på to gudstjenester, vårkonsert, Sædalsbasaren og julekonsert, og vi hadde også besøk av 
«Trommelars» en mandag. Det er ca. 10-15 stykker som møter opp hver mandag.  

Barnegospel 
Koret har hatt øvingar kvar mandag gjennom skuleåret frå 17.30 – 18.15. Det er mellom 10 og 25 barn mellom 5 og 10 
år som møter til barnegospel kvar gong.  Koret opptrer 1-2 gonger i semesteret på gudsteneste på Sædalen skule. 
Rundt påske var dei med på påskemusikalen Palmen, skrevet og ledet av Carsten Dyngeland, i Birkeland kyrkje. Dette 
var eit samarbeid på tvers av generasjoner. Her var barn frå ca 5 års alder med, ilag med pensjonister. Eldste mann 
som var med var 92 år. På våren har me vårkonsert, i samband med sommaravslutning. 

I haust song me på Sædalsbasaren. Og så øvde me til julekonsert, både lokalt og nede i byen. Det er tydeleg at slike 
prosjekt skapar engasjement. Prosjektet i byen var å vere med på «Vår jul» og kore solistane der. Me fekk synge ein 
eigen sang óg. I tillegg opptrådte koret på Bergendal gård i samband med ei juletilstelning der.  

 Til sammen er det 62 registrerte medlemmer i minigospel-og barnegospel, men det er ikke alle som møter kvar gong. 
Korene er medlemmer i KFUK/ KFUM. Nytt i 2022 er at nokre foreldre tok initiativ til å ha et styre i koret igjen, så 
styret har vært i gang sidan slutten av 2022 og består av Kjersti Pileberg, Olav Sørheim, Ingelin Birkeland og Marie 
Naustdal, samt dirigentane Sigrid Trætteberg Fahlvik og Margrethe Braut Øy. 

Tweensing  
Barn mellom 10-13 år, var med på prosjektet «Vår Jul» og sang på «Vi synger julen inn» i Sædalen. Tweensing besto av 
7 stk, leda av to ungdommer på 15 år.  

Ungdomsband 
Dette er 7 ungdommer, mellom 14 og 18 år som møtes og øver inn repertoar for å kunne spele på gudstenester og 
andre samlingar i regi av menigheten lokalt. Det er tre som syng, ei av dei speler óg gitar/bass. Så er det ein på piano, 
ein på trommer og ein på saksofon. Me er på jakt etter ny gitarist.   

Kompisklubben  
Klubben møtes en tirsdag i måneden i Kringlebotn aktivitetshus eller på tur i nærområdet. Dette er et populært tilbud 
der det på det meste kan være opp mot 40-50 barn som stiller, og vi ser at dette er et tilbud som treffer både jenter 
og gutter. Aldersgruppen er 1.-4. klasse. Vi har ulike aktiviteter, der karneval på våren og juleverksted før jul er noen 
av høydepunktene. Utfordringen er å skaffe nye faste ledere etter hvert som ledere som har vært med i mange år 
slutter, så dette er noe vi må ta tak i nå i 2023 når vi etter hvert bare har én ansatt igjen som fast leder. Samtidig er 
det mange foreldre som ofte er med og hjelper til når det er samlinger, og det er vi avhengige av med så mange barn.  

Tweensklubben 
Klubben møtes fyrste tirsdag i månaden. Dette er same alder som tweensing, men andre folk. Her møtes me til leik, 
mat, aktivitetar av ymse slag, inne eller ute. Me har vore eindel i og rundt huset på Bergendal gård. Me har vore 20-25 
stk på desse samlingane.  
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Både kompisklubben og tweensklubben er medlemmer i KFUK/KFUM. 

Trosopplæring i Sædalen 
 
I trosopplæringen får barn fra 0-16 år invitasjoner til ulike samlinger i menigheten som er beregnet spesielt på deres 
alder. I 2022 har følgende samlinger vært gjennomført: 

 0-1 år: Babysang, ukentlige samlinger. 
 1 og 2 år: Knøttesamling, middagsservering og sangstund 
 3 år: Søndagsskolesamling før jul 
 4 år: Hverdagssamling og gudstjeneste med utdeling av 4-årsbok 
 5 år: Påskevandring  
 6 år: Skolestarttur og skolestartsgudstjeneste 
 7 år: Kompissamling med klovnebesøk på kompisklubben 
 8 år: Tårnagenter I Birkeland kirke (samarbeid med Birkeland) 
 9 år: Juniorkonfirmantdag og karnevalsgudstjeneste 
 10-12 år: Tweensleir til Sætervika (samarbeid med Birkeland) 
 13 år: Høstleir for ungdom 
 14 år: Konfirmantår (se eget punkt) 
 15 og 16 år: Sommerleir 

  

Både ansatte og frivillige er med på å gjennomføre de ulike tiltakene i trosopplæringsarbeidet. Vi ser at mange barn 
går igjen på de ulike trosopplæringstiltakene. Dette gjør at det er lettere å bli bedre kjent. Tweensleiren er et av 
tiltakene som både samler mange barn i antall, vi har vært mellom 60 og 70 barn, og som vi ser at mange kommer 
tilbake igjen til år etter år. 

Konfirmantarbeidet i Sædalen 
2022 var året da vi fikk gjennomført selve konfirmasjonsgudstjenestene til planlagt tid etter to konfirmantår med 
«korona-utsettelse» av konfirmasjonene. Våren 2022 ble 52 ungdommer konfirmert i menigheten, og høsten 2022 
startet nye 53 konfirmanter på sin konfirmasjonstid. Opplegget for konfirmantene er en tirsdagssamling i måneden 
der vi møtes i Kringlebotn aktivitetshus til middag, lek og undervisning. Alle konfirmantene har i tillegg vært delt inn i 
smågrupper som møtes en gang i måneden i private hjem. Vi var med på en fem dagers felles konfirmantleir i regi av 
KRIK på Framnes i Norheimsund for første gang i 2022. Dette vil også årets konfirmanter være med på. Konfirmantene 
har bidratt på Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon med ny innsamlingsrekord i menigheten. I høst var konfirmantene med 
på nattcup i Haukelandshallen i regi av KRIK og KFUK/KFUM. I høst har vi også startet med at smågruppene har ansvar 
for en kirkekaffe hver i løpet av året. Hele staben er aktivt med i konfirmantarbeidet. I tillegg har flere frivillige voksne- 
og ungdomsledere vært med som smågruppeledere eller vært vertskap og stilt med hus og servering. 
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K2 (Nytt tiltak) 
Fra høsten 2022 startet vi med K2, som er et tilbud til ungdom etter konfirmanttiden. Gruppen møtes i private hjem 
ca. annenhver uke og ledes av ungdomsledere. Det har vært mellom 8-12 ungdommer på samlingene. Målet er å 
kunne starte flere slike grupper. Opplegget består av lek, mat og samtale om troen og livet.   

 Hva gjør vi ikke lenger?  

- KRIK: Lite oppmøte og få ledere til å drive det. Fullt mulig å få det i gang igjen hvis interessen melder seg, det 
er ungdommer som vil ta ansvar og voksne i støtteapparatet.  

- Lederkurs: Vi inviterte heller til K2. Det har vært med 5-8 fra fjorårets konfirmantkull. Vurdere oppstart av 
lederkurs igjen i 2023.  

  

 

Menighetsarbeid for voksne 
 

Sædalskaféen 
Eit nytt prosjekt me starta i 2022 etter ynskje frå nokre pensjonsistar i menigheten. I Sædalen er det mykje unge 
barnefamiliar og middelaldrande, men ikkje så mange gamle. Difor ynskja me/dei eit fellesskap dei kunne treffast. 
Samtidig var det viktig for dei å seie at dette var ikkje berre for dei over 60 år, men for alle som er heime på dagtid. 
Det er nokon under seksti som har våga seg innom innimellom, men stort sett er det pensjonistar som kjem. Dette har 
samla litt nye folk, samanlikna med dei som går på gudsteneste. Me er mellom 10 og 25 som møtes andre onsdag i 
månaden til uformelt samvær, fersk gjærbakst eller nysteikte vafler. Praten går livleg, og nokon gonger har me 
program av ulikt slag. Me starta med å berre vere kafé, med berre eit lite innslag i form av eit ord for dagen eller ein 
sang. Etter kvart har dei ynskja seg litt meir program. Våren 2023 har me noko meir program og besøk av inviterte 
gjester.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damenes aften 
Vi inviterte også i høst til en sosial kveld for damer med god mat, prat, underholdning og andakt. Tanken er at dette 
kan være et lavterskeltilbud der man kan invitere med nye mennesker, og dette året var kvelden flyttet til Nattland 
oppveksttun. Arrangementet samlet rundt 30 stykker, og har potensiale til å nå bredere ut. 

Bibelgrupper 
Det har vært lite fokus på smågrupper de siste årene. Dette var i en tidligere fase en viktig inngangsport for mange til 
menigheten og et sted der en ble bedre kjent. Det er nå en kvinnegruppe som samles jevnlig. Det planlegges en 
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mannstur vinteren 2023, kanskje kan det bli noen samlingspunkt i forlengelsen av det. Ellers er det åpent for frivillige 
og/eller stab til å legge til rette for flere grupper i menigheten.  

 

Leirer 
Leirarbeidet er viktig i Sædalen, og i 2022 har det blitt gjennomført fem leirer i menigheten: 

 Konfirmantleir i regi av KRIK. Både konfirmanter og eldre ungdommer deltok.  
 

 Menighetsweekend til Åsane folkehøyskole. Egen ungdomsleir i leiren. Det var rundt 120 som deltok og denne 
gangen var ungdommene den største aldersdelte gruppen med rundt 30.  
 

 Sommerleir for ungdom til Sætervika. Samarbeid med Birkeland og Os. Rundt 70 ungdommer. Opprinnelig 
plan var leir på Sørlandet, men på grunn av lite påmelding ble det endret. Det kom flere påmeldinger senere, 
men Sætervika fungerte fint som samlingssted. Samtidig var det et ønske om å oppleve andre steder, siden 
mange har vært der som deltager og leder på konfirmantleirer. Særlig de eldste ungdommene gav utrykk for 
dette.  Vi vil derfor se etter nye steder og vurdere en turnus mellom større turer utenlands og enklere turer 
med fokus på fellesskap og oppstart av semesteret i ungdomsarbeidet.  Ønsker også å få med flere av de eldre 
ungdommene slik at de kan ha sine «soner» i tillegg til at en er sammen på tvers av alder.  
 

 Tweensleir for 5.-8. klasse til Sætervika. Samarbeid mellom Birkeland og Sædalen. En av de mest populære 
leirene våre med rundt 70 deltagere.  
 

 Høstleir for ungdom til Wallemtunet. Rundt 30 ungdommer deltok og det var god stemning. Det var flest fra 
ungdomsskole. Dette er også et viktig møtested for de yngste ungdommene.  
 

 

 
Kirkebygget 
 
Dette året har det vært arbeidet med godkjenning i de kirkelige og kommunale organer. Kirkerådet godkjente planene 
på sitt møte i mars, til stående applaus for kvalitetene i prosjektet. Søknad ble sendt til kommunen og håpet var 
oppstart i løpet av høsten. Men på grunn av avklaringer, blant annet rundt parkerings-kapasitet og avkjørsler, har 
behandlingen av søknaden tatt lenger tid enn planlagt. Nå er planen å starte opp bygging vinter eller vår 2023. Selv 
om søknadsprosessen har trukket ut har det vært fremdrift på prosjekteringsarbeidet. Menigheten har særlig bidratt 
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med innspill på lys og lyd, kjøkken, peisløsning, endring av vindusflater i kirkerommet, materialvalg i kirkerommet, 
løsninger for klatretårn og legge til rette for aktivitet i parkeringskjeller.   

En viktig milepæl var utvelgelse av utsmykking på altervegg og i dåpssakristi.  Kunstnere ble invitert til en konkurranse 
og tre tilbydere gikk videre: De leverte skisser som ble vurdert av en kunst-komitè bestående av:  

Mikkel Haavaldsen, Arkitekt Sædalen kirke 

Anders Olivarius Bjørnseth, Arkitekt Sædalen kirke 

Aashild Grana, Dekan emerita Avdeling for kunst UIB 

Yngvild Sørebø Danielsen, Sædalen menighet 

Leidulf Øy, Prest Sædalen menighet 

Halvor Nordhaug, Biskop i Bjørgvin 

Vinneren ble Kari Dyrdal. Her er et utdrag fra juryens begrunnelse:  

«Teppet til Kari Dyrdal har definitivt det mest oppmerksomhetsfangende kunstverket av de tre, da spesielt den gylne 
utgaven som er den juryen har vektlagt i videre vurdering. Kunstverket kan oppleves i fullt format i hele kirken, fra 
inngangen i menighetssalen helt inn til alteret. Det gir rom for undring og tolkning. Det er kanskje noe vidt i 
tolkningsmulighet i og med at det mangler et eksplisitt symbol fra den kristne symbolsfære ut over å symbolisere det 
fjellet kirken er bygget på. Samtidig kan det abstrakte kunstverket sies å inneholde kristne motiver, som et kors eller et 
krusifiks, eller et annet legeme. Hvilken betydning betrakteren tillegger kunstverket vil variere etter øyet som ser, og 
kanskje også etter sinnsstemning eller anledning. I tillegg til dette er gull Guds farge og kirkens høytidsfarge … 
Kunstverket i dåpssakristiet med vann som symbol er etter juryens mening et godt valg både med tanke på 
symbolbruk og ved det lokale tilsnittet å henvise til bekken som renner gjennom tomten.» 

Kirkekomitèen har bestått av: Pål Ove Vadset (leder), Håkon Klepsvik, Mia Alida Sørebø (representant fra 
menighetsstyret) og Leidulf Øy (prest) 

 

 

 

  


