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Året 2017 i Birkeland menighetsråd 

 

Hva gleder du deg mest over i menigheten? Hva savner du? Disse spørsmålene ble stilt i januar 2017 da stab 

og menighetsråd startet året med et felles møte. Nå skulle vi arbeide med konkrete tiltak i det nye året. I denne 

årsmeldingen kan du lese om mye av det vi er stolte over. Vi holder samtidig et godt fokus på det vi ønsker 

mer av. Mye av arbeidet er delegert til oppnevnte utvalg som består av medlemmer fra menighetsrådet, 

frivillige og stab. Utvalgene presenterer sitt arbeid i ulike kapitler.  

Menighetsrådet for perioden 2016-19 har dette året hatt denne sammensetningen:  

 

Arbeidsutvalg:  

Leder: Marit Serine Skeie  

Nestleder:  

Kristin Sunde Wanvik (vår) 

Karina Hestad Skeie (høst) 

Kjersti Gautestad Norheim 

overtok for sokneprest Ivar Braut 

fra mars 

 

 

Faste medlemmer:  

Janne Stølsbotn  

Gjermund Øgaard Heimli 

Jonas Gjedrem Lunde 

Monica Skjold 

Oddveig Klakegg 

Ellen Marie Martin  

Tove Arnestad 

 

 

Varamedlemmer:  

Morten Jacobsen  

Eivind Gardshol Bjørndal 

Dagny Helene Ekberg 

Permisjon:  

Halvor Gunnar Namtvedt  

Helge Flesland  

 

Det er en glede for menighetsrådet å arbeide sammen med staben i Birkeland. Hvert år har menighetsrådet 

møter sammen med de ansatte, der vi sammen løfter blikket og tenker stor om det vi gjør. Birkeland er en stor 

menighet og staben utgjør 14 personer, inkludert de som arbeider i Sædalen.  

I løpet av 2017 har det vært store endringer i staben. Etter 16 år som sokneprest i Birkeland begynte Ivar Braut 

som Biskop i Stavanger. Det ble en vakker og vemodig avskjedsgudstjeneste 12. februar med kirkekaffe på 

menighetshuset. Fra da av var det kun tre prester i Birkeland. Kapellan Kjersti Gautestad Norheim overtok 

som fungerende sokneprest. Kapellan Leidulf Øy fremdeles som prest i Sædalen, og med tjenester i Birkeland. 

Seniorprest Rune Kysnes arbeidet fram til mai, da han gikk av med pensjon. I juli ble begynte Atle Moe som 

vikar i den ledige prestestillingen fram til kapellanstillingen lyses ut. Soknepreststillingen ble lyst ut høsten 

2017 og Kjersti Gautestad Norheim ble ansatt i desember.  

 

Resten av staben har Bergen kirkelig fellesråd som arbeidsgiver. I 2017 har Birkeland hatt en administrativ 

ressurs på 135 %, noe som merkes godt i den daglige drift. Eli Heggdal som administrasjonsleder (100 %). 

Hilde Myklebust Wolter som frivillighetskoordinator, med vekt på barne- og ungdomsarbeidet i 50 % og 

sekretær i 35 %. Kateketene Ingunn Myklebust og Carina Østensen Søfteland er begge ansatt i 100 % stilinger 

med ansvar for Trosopplæring, konfirmasjonsundervisning og skole-kirkesamarbeid. Da Carina hadde 

studiepermisjon i høst var Maria Hosøy vikar. Sigrid Trætteberg Fahlvik er menighetspedagog i Sædalen. Hun 
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arbeidet 50% fram til oktober, da stillingen ble økt til 70%. Økningen finansieres av givermidler i Sædalen. 

Diakon Linda Bårdsen har full stilling. Barbro Husdal er kirketjener i 50 % i Birkeland. I tillegg er det ansatt 

tre helgekirketjenere: Andreas Weltzien, Hanna Gautestad Norheim og Ylva Egonsdatter Bang.  

Det er stillingshjemmel for 148% kantorressurs i Birkeland og Øvsttun kapell. Ottar Arnestad er kantor i 80 % 

stilling. Carsten Dyngeland har en 30 % stilling, med særskilt ansvar for å bygge opp barnekor. Kantor Guro 

Buder i Skjold har en del av sin stilling knyttet opp mot Birkeland og spiller enkelttjenester.  

Det er to ungdomsarbeidere i menigheten. Amund Nyhammer Hosøy arbeider 20 % i Sædalen og Andreas 

Weltzien har samme type stilling i Birkeland.  Også dette året har Birkeland hatt gleden av å ha praksisstudenter 

fra NLA Høgskolen.  

Saker i menighetsrådet  

Menighetsrådet har i 2017 hatt 9 møter og behandlet 86 saker. Noen omfattende saker ble behandlet over flere 

møter. Menighetsrådet har virksomhetsansvar og skal lage strategier for det menighetsbyggende arbeidet. Det 

handler om å lage budsjetter, samle inn penger og bestemme offerformål. Menighetsrådet har også godkjent 

tilrettelegging og ombygging for rullestolbrukere i kirken.  

Sædalen menighet og soknegrenser. Våren 2017 inviterte Bjørgvin bispedømme til en høring om 

menighetstilhørighet for Sædalen som var delt mellom Slettebakken og Birkeland sokn. Det var allerede vedtatt 

at Slettebakken skulle bli en del av det nyopprettede Bergendalen prosti fra 1. oktober, mens Birkeland fortsatt 

ville være en del av Fana prosti.  Målet med grensejusteringen var å sikre at Sædalen skulle høre til ett sokn 

og ett prosti. Resultatet ble at hele Sædalen ble lagt til Birkeland. Menighetsgrensene ble utvidet og dette ble 

starten på noe nytt i Birkeland. Vi er nå ett stort sokn med to menigheter. Det ble nedsatt en hurtigarbeidende 

komité som har arbeidet med administrative løsninger, og det er laget en handlingsplan for videre arbeid. 

Rapporten implementeres i Birkeland menighetsråd og Sædalen menighetsutvalg i 2018. Som et resultat av 

dette har menighetsbladet endret navn, til Helg i Birkeland og Sædalen. Dette skal også synliggjøres i 

trykksaker, som denne årsmeldingen, i konvolutter og brevark.  

 

Høringer. Menighetsrådet har også svart på kirkevergens invitasjon til prosess for å finne hvilke verdier som 

skal prege kirken i Bergen. Kulturdepartementet sendte ut en høring om Lov for Den norske kirke og andre 

tros- og livssynssamfunn som menighetsrådet også valgte å svare på.  

 

Grønn menighet.  I mai vedtok menighetsrådet en handlingsplan som skal gjøre oss til en grønn menighet. Vi 

tar på alvor Guds kall om ansvar for skaperverket og vår neste. Som lokalmenighet tar vi et aktivt valg om å 

bli med i den grønne kirkelige bevegelsen, og vil omsette vårt globale miljø- og rettferdsengasjement til 

konkrete tiltak i menigheten og lokalsamfunnet vårt. I menighetsbladet framover vil vi ha en fast spalte med 

tips til hvordan hver og én av oss kan bidra til å gjøre hverdagene våre litt grønnere.  
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Kirkemusikalsk plan. I år fikk menigheten en kirkemusikalsk plan. Kantorene Ottar Arnestad og Carsten 

Dyngeland hadde sammen med administrasjonslederen arbeidet fram en åpen plan. Det er viktig å sette 

kirkemusikk på dagsorden og skape arenaer der ulike generasjoner møtes i sang og musikk. Målet er at 

Birkeland skal være en syngende menighet preget av god salmesang i gudstjenestene. Kirkemusikken skal ha 

en tydelig liturgisk forankring. Planen sier også noe om ønsket om å være en åpen og inviterende menighet, 

med rom for at barn, familie og ungdom og samarbeide med bredden i lokalt musikkliv. På den måten når 

Birkeland ut over kirkemurene.  

Tilbygg til kirken. Det arbeides med tegninger og planer for tilbygg til kirken. Kirkebyggkomiteen er ledet 

av kirkebyggsjef Arne Tveit, oppnevnte medlemmer fra Birkeland og fagfolk fra Akasia. Det ble sendt inn en 

søknad, men forlaget til fasade ble ikke godkjent. Det har vært møter med byggesaksavdelingen, byantikvaren, 

biskopen, kirkebyggkonsulent og arkitekt for å se på mulige løsninger. Det var satt av 25 millioner kroner på 

BKF sitt budsjett. Siden dette nå tar lenger tid enn planlagt, har BKF satt av flere midler. Menighetsrådet har 

oppnevnt en innsamlingskomite for å samle inn midler til lokaler som menigheten må dekke selv.  

Oppfølging av årsmøtesaker. Årsmøte ble avholdt 12. mars. 31 personer var til stede. Menighetsrådet ønsket 

innspill til tiltak som kan skape mer tilhørighet. Det kom inn mange forslag som menighetsrådet tar med seg 

videre. Birkeland har satset mye på informasjonsarbeid, med gjenkjennelige maler, bilder og bruk av sosiale 

media. Dette er med på å gjøre arbeidet kjent. Et konkret tiltak for å skape mer informasjonsflyt er halvårsmøte 

med nytt om menighetsrådets arbeid. Dette ble avholdt i kirken 22.oktober rett etter en gudstjeneste. Nytt fra 

menighetsrådet er også en fast post i menighetsbladet. Vi ønsker også å ta imot nye mennesker som kommer 

til kirken. Siden det er lite plass til en informasjonskrok har vi valgt å legge dette inn i kunngjøringene. 

Klokkeren opplyser om at de som er nye i menigheten kan henvende seg etter gudstjenesten. Det å ta imot nye 

på en god måte er også en felles oppgave. Å snakke med nye på kirkekaffen, eller invitere med seg andre er 

noe alle med frimodighet kan gjøre. Menighetsrådet ønsker å legge til rette for at vi kan skape en åpen og 

inkluderende kultur i vår menighet.  

En liten beretning om økonomi og giverglede.   

Det er mange røde tall i årsregnskapet for 2017. Flere av de 17 avdelingene hadde s underskudd og det har 

vært nødvendig å bruke egenkapital. Det er ikke gunstig å tære på reserve over flere år og røde tall forteller 

oss også at vi må arbeide med inntjening. Tallene i Birkeland og Sædalen forteller også om visjoner og vilje. 

Det skapes rom og møteplasser. Les gjerne beretningen fra denne synsvinkelen. Det er gledelig at regnskapet 

har økt i omfang de siste årene. Det er nemlig et tegn på stor aktivitet og vilje til å få noe til å skje.  

I denne årsmeldingen presenteres en forenklet oversikt med resultat fra tidligere år.  Det kan være interessant 

å se resultatene over flere år og se på tendenser og avdekke behov.  
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Avdeling Inntekt Utgift Brukt 

reserve 

Resultat 

2017 

Resultat 

2016 

Resultat 

2015 

 

Menighetsråd 870 836 916 696 32 520 13 340 14 084 29 911 

Menighetshus 395 381 581 228 200 000 14 153 33 928 34 528 

Trosopplæring 

Birkeland 

120 316 122 578   2 262 5 697 3 767 

Konfirmant 350 401 324 673   25 728 11 728 44 721 

KRIK-Nesttun 519 2 596   2 077 4 543 2 961 

Bobla Tensing 57 446 38 401   19 045 4 109 22 017 

Barne- og 

ungdomsarbeid 
171 394 220 174   48 780 17 845 36 867 

Diakoniutvalget.  103 355 109 302   5 947 18 063 65 011 

Klubben 

Optimisten.  
37 989 35 288   2 701 2 700 10 998 

Nabokafeen.  24 815 22 275   2 540 4 300 12 314 

Birkeland kantori 26 676 25 477   1 199 3 001 14 593 

Birkeland barnekor 7 430 11 283   3 853 19 200 19 909 

Sædalen 

menighetsutvalg 

426 619 417 494   9 125 25 701 20 543 

Sædalen 

barnegospel 
117 546 79 369   38 177 18 026 70 374 

Sædalen 

Trosopplæring  

148 885 179 782   30 897 17 737 9 210 

Krik Sædalen 17 391 122 631 91 205 14 035 8 854   

Sædalen barne- og 

ungdomsarbeid 
150 492 142 230   8 262     

 

 



7 
 

Menighetsrådet har hver høst et ganske stort underskudd. Takkoffer til eget arbeid blir fordelt ut til de andre 

avdelingene: barne- og ungdomsarbeid, diakoni og kantoriet som også trenger disse midlene. Det betyr 

imidlertid at menighetsrådet må hente andre inntekter for å dekke inn diakonstillingen der vi samler inn 50 % 

av alle kostnadene, samt til informasjonsarbeid og menighetsblad.  

Menighetshuset er en gammel bygning som trenger vedlikehold og tilsyn, Det store underskuddet skyldes 

omlegging av kloakk etter påbud fra Bergen kommune. Utgiften på kr. 280.000 måtte dekkes av 

vedlikeholdsfond. Vi kan takke frivillige for en imponerende innsats for å holde kostnader nede, men renhold, 

strøm og drift er kostbart. Det er nødvendig med leieinntekter, også fra egne grupper og avdelinger i 

menigheten. Dette er utgifter og ansvar andre menigheter, som har arbeidskirke slipper å tenke på. Dette er 

helt klart en utfordring, men det er også en stor glede at vi har et hus for et levende barne- og ungdomsarbeid. 

Enkelt vedlikehold, rydding og pynting som er nødvendig for utleie kan utføres på dugnad. Det er behov for 

et LØFT i forhold til frivilligheten og dugnadsengasjementet.  

Trosopplæringen har som oppgave å invitere alle kull fra 0-18 til kirken. Menigheten mottar tilskudd fra 

staten. Økningen i utgiftene skyldes at vi nå har tiltak for alle kull og sender invitasjoner per post. Utover 

tilskuddet er det ingen inntekt i form av egenbetaling. Konfirmantarbeidet føres i eget regnskap. Her tar vi 

inn konfirmantbetaling som skal dekke de ulike gruppene og leirene. Fordi vi følger skoleåret er det behov for 

overskudd til bruk om våren. Barne- og ungdomsarbeidet støtter konfirmantarbeidet med å dekke deler av 

kostnadene for ungdomsledere som er med på leirene. Det fører imidlertid til et underskudd der og behov 

for inntekter. Barne- og ungdomsarbeidet samler inn midler til ledertening, tweensklubb, drift av nattkafe. 

Her føres også Fredagstaco, men dette dekkes inn av egenbetaling.  KRIK-Nesttun har et underskudd, men 

har oppsparte midler. Bobla tensing har god balanse og rom for aktiviteter og turer, men det krever høy grad 

av egenbetaling.   

Barnekor startet opp igjen med ny dirigent. Det tar tid å bygge opp barnekor med mange medlemmer. Nå 

satser vi på vekst slik at regnskapet skal gå i balanse med frifondmidler og flere medlemmer.  

Diakoniutvalget hadde underskudd til tross for gaver på til sammen 99.500. Den største utgiften her er 

utdeling av mat til jul, noe som ser ut til å øke i omfang. I 2015 mottok diakonitvalget store gaver som dekker 

årets underskudd. Det diakonale tiltaket Klubben har stadig underskudd og trenger mer støtte, mens 

Nabokafeen har god drift.  

Sædalen menighetsutvalg har hatt underskudd de to siste årene. I 2016 kan underskuddet også forklares med 

10-årsjubileum. Det er et imponerende arbeid i Sædalen, som du kan lese om i denne årsmeldingen. Regnskapet 

i Sædalen menighetsutvalg omfatter gudstjenester, med takkoffer og utgifter, søndagsskole, 

menighetsweekend og barne- og ungdomsarbeid. Sædalen har etablert en givertjeneste. Inntektene ellers er et 

lite tilskudd fra BKF for renhold på skolen, frifond og deltareavgift. Sædalen Trosopplæring får sine inntekter 

fra Birkeland menighet, som gir 1/3 av sitt trosopplæringstilskudd. KRIK-Sædalen mottok kr. 91.205 i 
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prosjektstøtte i 2016 og dette er brukt i 2017. En ny avdeling for barne- og ungdomsarbeid gjenspeiler aktivitet 

og leir.  

Giverglede i Birkeland og Sædalen  

Det er stor grunn til å glede seg over inntekter i form av takkoffer og gaver som sikrer et mangfoldig 

menighetsarbeid. Dette går til menighetsarbeidet generelt, til diakonstillingen, til musikkarbeidet og til barne- 

og ungdomsarbeidet. Dette fordeles mellom de ulike formålene. Det kan spores en gledelige økning: Offer til 

eget arbeid i Birkeland kirke var i 2017:140.718. 2016: 106.906. 2015: 84.973. Noe av dette kan forklares med 

økt bruk av VIPPS. Offer via SMS viste seg å være en dyr løsning.  

Bladpengene, det vil si inntekter fra giro i menighetsbladet gikk ned til i 2017: 49.750. 2016: 72.850. 2015: 

82.750. Vi vet at menighetsbladet leses av 70 % av mottakerne, men det å betale en giro er kanskje på vei ut. 

Det har i tillegg kommet inn gaver og minnegaver øremerket diakoni.   

I Birkeland og Sædalen er det visjoner og mot til å satse har etablert nye arenaer i Barne- og ungdomsarbeidet. 

At det nå er etablert en fast givertjeneste er med på å trygge det videre engasjementet og sørge for gode arenaer 

for ungdom. Birkeland menighet har hatt givertjeneste i mange år for å dekke 50% av diakonstillingen.   

Oversikten viser hva som kom inn til fast givertjeneste. Det vil si avtalegiro, eller at giver har en avtale med 

menigheten. Her ser vi en positiv utvikling, men tallene varierer noe. Årsaken er at det enkelte år kan komme 

inn større gaver som merkes givertjeneste. Det vil si at gaven rapporteres til ligningsmyndighetene slik at giver 

får skattefradrag.  

Fast givertjeneste per avdeling 2017 

 

2016 2015 2014 2013 

Birkeland barne- og ungdomsarbeid: 

Ungdomsarbeider 20 %, ledertrening 

 

 

 

74.630 77.800 61.100 17.900 14.300 

Menighetsrådet: Menighetsarbeid generelt, 

informasjonsarbeid og diakonstillingen (50 

%) 

231.770 248.190 229.990 236.440 209.437 

Diakoniutvalget: Aktivitet, velferd.  

 

14.000 7.000 18.200 

 

7.900 5.900 

Sædalen: Ungdomslederstilling (20 %) og 

20 % av menighetspedagogsstillingen.  

140.000 115.200 102.000 

 

44.750 9.300 

 

Det er stadig flere som ser verdien av å støtte sin egen menighet og dermed bidra til det diakonale 

engasjementet i nærmiljøet. Når det hvert år er røde tall i noen av menighetens regnskap vil det fremdeles 

være behov for å invitere flere til å bli faste givere. I desember inngikk Birkeland en avtale med Profundo 

som organiserer givertjeneste. Det er nå mulig å melde seg som giver via nettsiden, med egen bankID. 
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Avtalegiro er praktisk og sikkert, uten at det krever mye administrasjon. Når vi tilbyr skattefradrag til våre 

givere er det nødvendig at vi kan klare å håndtere det med våre administrative ressurser.  

Givergledegruppen i Birkeland satte i verk aksjonen LØFT diakoni for å få flere faste givere til 

diakonstillingen. Dette har ført til at vi nå har avtale om kr. 287.340 fra til sammen 55 givere. Et blikk på 

regnskapsresultatene de siste årene viser at givertjenesten med fordel kan øke ytterligere. Barne-og 

ungdomsarbeidet i Birkeland har avtale om kr. 93.600 per år og har et budsjettmål på kr.100.000. Sædalen har 

hatt tilsvarende aksjoner og arbeider fremdeles for økt givertjeneste. Det er gjort avtale med 25 givere for kr. 

174.000.  

Birkeland har også en lang tradisjon med hjerte i diakonien, kirkens sosiale omsorgstjeneste og er så heldige å 

ha en diakonstilling. De siste årene har menighetsrådets regnskap vist store variasjoner og det er behov for en 

aksjon for flere givere til diakonstillingen. Dette arbeidet vil kreve godt gjennomtenkt informasjonsarbeid og 

satsning på diakoni. Diakonen er en kjerneperson med det faglige ansvaret for det målrettede diakoniarbeidet 

der frivillige og ansatte sammen gjør felleskap, omsorg og solidaritet levende (Plan for diakoni, DnK 2008). I 

2018 vil det være fokus på givertjenesten med tanke på det ansvar vi har som menighet i vårt nærmiljø.  

I de neste kapitlene av årsmeldingen kan du lese om arbeidet innenfor de ulike grenene av menighetstreet. Vi 

har valgt å dele det inn etter de utvalgene som menighetsrådet har oppnevnt for å holde tilsyn med de ulike 

aktivitetene. Fordi en sokneprest sluttet – og vi fikk en ny har gudstjenesteutvalget ikke vært aktivt i 2017. Vi 

har valgt å kalle dette avsnittet «Møte Gud. Møte mennesker». I løpet av 2018 vil vi etablere 

gudstjenesteutvalget på nytt med fokus på nettopp dette.  

God lesning!   

Eli Heggdal, administrasjonsleder.   Marit Serine Robbestad Skeie, menighetsrådsleder 2017 
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MØTE GUD. MØTE MENNESKER. 

Alle som bor på Vestlandet blir regelmessig minnet om viktigheten av møteplasser. På trange, ofte svingete, 

veier er disse små lommene som er merket med en M helt nødvendige for at trafikken skal kunne bevege seg. 

Men det er ikke bare på trange vestlandsveier vi trenger møteplasser. Vi trenger dem også ellers i livet. Vi 

trenger møteplasser mellom mennesker, små lommer hvor vi stopper opp sammen, for så å kunne bevege oss 

videre igjen.  

I Birkeland sokn er vi velsignet med mange slike møteplasser. De kan være forskjellige. Noen er større, andre 

er mindre. Noen er stillferdige og rolige, andre kan oppleves mer kaotiske. Noen ganger kan vi være mange 

sammen og andre ganger få, men uansett form og størrelse har vi fått løfte om at Gud er med. På den måten 

bærer våre møteplasser i seg en annen dimensjon hvor vi møter Gud og Gud møter oss.  

 

Kjedelig? På gudstjeneste?? 

Så rart. At mange får assosiasjoner om ord som glir langsomt forbi, halvslapp musikk 

som gjør øyelokkene tunge, tiden som uendelig sakte snegler seg mot postludium og 

en åpen dør ut til friheten i verden der ute… 

Ganske rart, det der. Min opplevelse er ganske annerledes! I løpet av en times tid 

opplever jeg en uendelighet av møter, tanker og følelser. Tid til å hvile, tid til 

refleksjon, tid til å ta imot, tid til å takke, tid til å sukke og kanskje klage litt, tid til å 

be – be for de jeg er glad i, for det jeg er redd for, for livet slik det er akkurat nå. 

Og så får jeg synge! Det er jo nesten bare i kirka jeg synger! Kanskje litt i dusjen eller 

på en fest, og ellers alt for sjelden. I kirka synger jeg, sammen med andre, ord om 

livet, ord om glede, ord om sorg, ord om håp og lengsel, ord om takknemlighet. 

Takknemlighet, ja. For et fantastisk ord! I mitt liv er det knapt noe sted jeg takker mer 

enn søndag formiddag, på gudstjeneste i Birkeland kirke. Takker for livet, for familie, 

venner, kolleger og andre jeg er glad i, takker for alle de store og små tingene som til 

sammen utgjør livet. 

Livet er et krevende prosjekt, men først og fremst en gave jeg har fått. I kirka får jeg 

lov til å ta med hele livet og legge det fram for Han jeg tror er alle tings opphav. 

Tvilen, uroen, sorgen, gleden og takknemligheten. Alt sammen tar jeg med inn dit. 

Underveis skjer det noe som gjør at jeg etterpå er mer på plass i meg selv, og samtidig 

mer åpen for verden rundt meg. 

Ganske fantastisk, egentlig. 

Adventsrefleksjon 2017 

Skrevet av Karl Dag Bærug. 
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Gudstjenester 

I menighetens liv er det gudstjenesten som er hovedsentrum. Søndag etter søndag kalles vi inn til å få Guds 

kjærlighet som tårnagentene minner oss om på hver tårnagentgudstjeneste. Vi kalles inn til å formes som 

fellesskap omkring Ord og sakrament. Så sendes vi ut, ut for å spre Guds kjærlighet med ordene: Gå i fred og 

tjen Herren med glede. I denne bevegelsen lever menigheten.  

Statistikken for 2017 viser at det var 16127 mennesker som i løpet av 2017 deltok på gudstjeneste i Birkeland 

kirke. Dersom vi går noen år bakover i statistikken ser vi følgende utvikling: 2016: 15668, 2015: 16067, 2014: 

17428 og 2013:15704. Den totale gudstjenestedeltakelsen i Birkeland har med andre ord holdt seg særdeles 

stabil de siste årene. Neste år vil vi imidlertid kunne se en stor endring i gudstjenestetall når alle Sædalens 

gudstjenester (som til nå har vært ført i Slettebakken) skal føres i Birkeland, og som dere kan lese i årsmeldingen 

til Sædalen er gudstjenestene der svært godt besøkt.  

I 2017 er det i Birkeland menighet avholdt 78 gudstjenester på søn- og helligdager og 35 gudstjenester utenom. 

113 gudstjenester er en liten økning fra tidligere år (2016: 103, 2015: 101, 2014: 121 og 2013: 112). Det vil si 

at den gjennomsnittlige gudstjenestedeltakelsen i 2017 lå på 143 deltakere pr gudstjeneste. Antall deltakere på 

søn- og helligdager er 10413 på 78 gudstjenester, noe som gir et snitt på 133. 

Gudstjeneste er når vi i fellesskap samles omkring Ord og sakrament. Rammen for hvordan vi gjør det kalles 

liturgi, og liturgi betyr opprinnelig folkets arbeid. Her kan alle finne sin plass. Kirkeverter, klokkere, 

ministranter(barn og unge som deltar som medliturger), familieorkester, musikere, kantoriet som stiller som 

forsangere, tekstlesere, forbedere, de som tilrettelegger for praktiske ting som lys, lyd og så videre, og ikke 

minst alle de som baker kaker, koker kaffe og lager suppe til kirkekaffe søndag etter søndag bidrar til 

involvering. På den måten blir det synlig at Birkeland menighet er et mangfoldig fellesskap. Det er en 

takknemlig oppgave å være prest i en menighet med så stort engasjement. 

På landsbasis viser statistikken at gudstjenestedeltakelsen er synkende. Det preger også oss i Birkeland menighet 

til tross for at vi de siste har opplevd en særdeles stabil gudstjenestedeltakelse – i alle fall totalt sett. Det er 

vanskelig å lese de store trendene ut av en såpass enkel statistikk som vi fører, men det kan synes som om 

gudstjenestene med mange besøkende blir større, mens deltakelsen på de gudstjenestene som tidligere 

sokneprest i Birkeland, Ivar Braut, kalte en helt vanlig søndag i november, kan være synkende.  

Dette har vært et viktig tema for i både menighetsråd og stab i 2017. Et punkt som har vært diskutert har vært 

hvordan vi kan invitere og inkludere stadig nye mennesker i våre fellesskap, og hvordan dette kan prege våre 

gudstjenester. Av tiltak som har blitt satt i gang kan vi nevne bruken av nye kanaler for enda bedre å kunne nå 

ut med informasjon og invitasjoner. I tillegg til aviser, menighetsblad, internett og andre kanaler som allerede 

har vært i bruk en stund, inviteres det nå også til gudstjenester gjennom sosiale medier som for eksempel 

instagram og facebook. Det kontinuerlige arbeidet med å nå ut med god og oversiktlig informasjon om arbeidet 

pågår stadig, og nå er det også i gudstjenestene lagt inn et punkt i kunngjøringene hvor klokker inviterer nye i 
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menigheten eller dem som ønsker å vite mer, til å ta kontakt etter gudstjenesten. Gjennom facebook-siden vår 

opplever vi stadig at mennesker tar kontakt med store og små spørsmål, og det har blitt en fin måte å komme i 

kontakt med mennesker vi ellers ikke har hatt så lett for å komme i kontakt med. 

Ellers er selvfølgelig trosopplæringen, barne-, ungdoms- og familiearbeidet, samlinger som Nye Kveldsåpent, 

nabokafeen, undringsstund og andre bibelgrupper og alle disse andre møteplassene vi har i Birkeland menighet 

viktige steder for å være fellesskap hvor vi kan invitere og inkludere hverandre og andre. Arbeidet med å bygge 

inviterende og inkluderende fellesskap er en utfordring som ikke blir mindre i tiden som kommer. Derfor har 

både menighetsråd, stab og andre utvalg hatt dette som et hovedfokus i året som gikk, og det var også dette som 

var bakgrunnen for at menighetsrådet valgte å gjøre sitt første møte i 2018 til et arbeidsøkt hvor de sammen 

med stab arrangerte et kreativt verksted med dette som tema og på den måten starte et nytt år med finstillet 

fokus. 

Til gudstjenestelivet hører også kirkelige handlinger og musikk.  

Dåp Totalt ble det registrert 155 dåp i Birkeland menighet i 2017 mot 158 i 2016. Den største endringen gjelder 

imidlertid antall dåp utført i soknet. Der er tallet 100 mot 126 i 2016 (126 – 129 – 128 – 115). Det er litt tidlig 

å si om dette skyldes at det ble født færre barn, om vi ikke har hatt tilstrekkelig med tilgjengelige 

dåpsgudstjenester eller om det foreligger andre naturlige årsaker til en slik endring, men på bakgrunn av det vi 

vet om dåpstall på landsbasis, vil dette være et viktig satsningsområde for både menighetsråd og stab i tiden 

som kommer. 

Konfirmasjon Når det gjelder konfirmasjon har vi fortsatt mye å glede oss over. Gjennom mange år har det i 

Birkeland sokn vært drevet et godt og stabilt konfirmantarbeid. I 2016/2017 hadde vi 169 konfirmanter i 

Birkeland. Det er et litt lavere tall enn vanlig, noe som skyldes at det totale ungdomskullet det året var mindre. 

Tallene for 2017/2018-kullet er 218 samtidig som deltakerprosenten målt opp mot antall inviterte er svært stabil. 

Dette viser at det foreligger en viss grad av naturlig variasjon fra år til år. Konfirmasjonsarbeidet går det for 

øvrig an å lese mer om under avsnittet om trosopplæring.  

Vielser Antall vielser i Birkeland kirke i 2017 var 19 (14 – 17 – 19 – 21), og det ble også utført en 

forbønnshandling for borgerlig inngått ekteskap. Gravferd Det ble utført 116 gravferder i soknet i 2017 (114 – 

102 – 131 – 111). 

Som kirke og som menighet er vi kalt til å være fellesskap. Da er det viktig med møteplasser, plasser for å møte 

Gud og møte hverandre. Gudstjenesten er menighetens hovedsamling. Her kalles vi inn til et møte med Gud og 

hverandre, til å få Guds kjærlighet. Så sendes vi ut for å spre Guds kjærlighet. Det er bevegelsen vi lever i, og 

denne bevegelsen gjenspeiles i alle våre møteplasser – om de er små eller store.  
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Jubileumsmelding fra Birkeland kantori  

2017 har vært et jubileumsår for Birkeland kantori! 30 årsjubileum. Ingen høy alder, men dog verdt en 

markering. Så derfor gikk turen til Spania med gudstjenestedeltakelse og salmekveld, bading, fjelltur m.m. Det 

er fremdeles en trofast gjeng på rundt 25 sangere som stiller opp på de ukentlige onsdagsøvelsene i Birkeland 

kirke. Selvfølgelig kunne vi ha vært noen flere, men er takknemlige for et jevnt godt oppmøte. 

Årsmøte ble holdt 15.februar i forbindelse med øvelsen, og etter valget har styret bestått av:  

Leder: Sissel Skår Sæterdal,  

Sekretær: Tor Inge Tunsberg,  

Styremedlem: Audhild Kysnes  

Dirigent Ottar E. Arnestad. 

Koret har som vanlig gjort en uvurderlig innsats som forsangere i Birkeland kirke, og vært med på å løfte den 

gode menighetssangen til nye høyder! Den årlige korfesten ble holdt i menighetshuset fredag 17.februar, og 

dette året var det sopranene som hadde hovedansvaret. Koret har i løpet av 2017 deltatt ved en rekke 

arrangement i og utenfor menigheten. 

 Fana krk.5.februar, deltatt i felleskor ved innsettelse av ny prost 

 Avskjedsgudstjeneste for Ivar Braut 12.febr 

 Prosjekt: Duke Ellington, Sacred consert, øving i Os kyrkje 11.februar 

 Prosjekt: Duke Ellington, Sacred consert, Konsert Voss 11.mars i samarbeid med kor fra Voss og Os 

 Prosjekt: Duke Ellington, Sacred consert, Konsert i Os kyrkje, 12.mars mars i samarbeid med kor fra Voss 

og Os 

 «Påsken i ord og toner» Birkeland kirke, 5.april 

 Sommerkonsert i Birkeland kirke, 7.juni 

 «Konsert for et varmere Nesttun» Birkeland kirke, 26.september 

 Prostebesøk i Birkeland kirke, 1.oktober 

 Kortur til Spania: deltatt ved gudstjeneste i «Pastor strømmes Minnekirke» ved solgården, 8.Oktober 

 Kortur til Spania: Salmekveld på kirkesenteret i Albir 10.okt. 

 Deltatt med sang på misjonsbasar i Kleppe bedehus 4.november 

 Deltatt på Allehelgensgudstjeneste i Birkeland kirke 5.november 

 «Nine Lessons and Carols,» Birkeland kirke 17.desember 

 Juledagsgudstjeneste I Birkeland kirke 25.desember  

 

Som vi kan se av oversikten, et aktivt og opplevelsesrikt arbeidsår for koret, med to høydepunkt: fellesprosjektet 

med kor i Os og Voss, Sacred Consert av Duke Ellington som vårsemesterets mest arbeidskrevende prosjekt – 

og turen til Spania som høstens, og årets flotteste opplevelse for koret. Håpet er at koret fremdeles kan være til 
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nytte og velsignelse for Birkeland menighet. Det må ikke glemmes at vi har hatt uvurderlig hjelp av Carsten 

Dyngeland som dirigent ved flere anledninger i 2017. Fra 1.februar 2018 er han tilsatt i 50% stilling ved 

Birkeland menighet, så mulighetene til mer hjelp framover, er gode. Vi takker Carsten for hjelpen så langt. 

Kantor Ottar Erling Arnestad. 

Andre møteplasser for voksne 

I 2017 har medarbeiderutvalget bestått av frivillighetskoordinator Hilde K Wolter, administrasjonsleder Eli 

Heggdal, diakon Linda Bårdsen og Gerd Alice Duus som er frivillig medarbeider. Det at stab og frivillige 

arbeider sammen har vært en grunnleggende tanke i Birkeland. 

Hovedoppgavene til utvalget er å sørge for at vi har fokus på frivillige medarbeidere. En viktig sak er å lage 

lister med kontaktinformasjon slik at vi kan sende julehilsen og takke dem som slutter i tjenesten. Vi ønsker å 

være oppmerksomme dersom noen blir syke og sender også jevnlig ut informasjon på epost om det som skjer i 

menigheten. Et møtepunkt for frivillige var inspirasjonssamlingen vi arrangerte 1. september. Her ble det servert 

fingermat, kaffe og sjokolade. Søstrene Trætteberg underholdte og diakon Linda Bårdsen holdt en andakt som 

handlet om det å høre til i et fellesskap. 90 frivillige medarbeidere deltok på denne samlingen.  

Vi gleder oss over det vi får til og at ansatte og frivillige arbeider sammen. I utvalgene som menighetsrådet 

oppnevner for to år om gangen skal frivillige, folkevalgte (menighetsråd) og ansatte være representert. Hvert 

utvalg har tilsyn med en rekke aktiviteter der det også skapes møteplasser for alle aldersgrupper.  

I mangel av gode lokaler for kirkekaffe ble det for noen år siden startet opp kirketrapp-kaffe etter alle 

gudstjenester der det er trosopplæringstiltak. Kirkekaffegrupper steller i stand kaffe, bakere leverer kake og alt 

står klart når menigheten kommer ut fra kirken. Det hører med at vi ber om godt vær. I motsatt fall kan 

kirkekaffen inntas inne i kirken. Det er et stort ønske fra mange at kirkekaffen er et sted der en kan slå av en 

prat og gjerne hilse på nye. I mange strategimøter har dette vært et tema for menighetsrådet. Det å inkludere 

nye er noe vi må være sammen om og tanken er at det er litt lettere over en kopp kaffe.  

Nye kveldsåpent 

Møteplassen Kveldsåpent ble nedlagt våren 2016 på grunn av lite frammøte. På forsommeren 2017 var det seks 

personer som våget å gjenoppåpne denne møteplassen under navnet Nye Kveldsåpent: Kari og Kåre Julshamn, 

Hildegard og Reidar Kanestrøm, Berit og Gunnar Risøy For høsten 2017 ble det lagt opp til tre samlinger med 

følgende temaer: 19/9: Fellesskap, 24/10: Liv og tanker, 21/11: Vår neste fra Syria. Programmet for våren 2018 

var klart ved utgangen av november med tre kvelder fram mot påske. Frammøtet på høstens kvelder varierte 

mellom 28 – 33, og det var vi nøgde med. 
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Åpen Kirke 

Hver fredag fra kl. 15-17 er det åpen kirke. I 2017 holdt frivillige kirkeverter åpen kirke med tente lys hele 42 

fredager. Antall besøkende i 2017 var 180. I gjennomsnittet relativt få som benytter seg av tilbudet, men for 

dem som kommer oppleves det som særdeles meningsfylt å kunne benytte kirkerommet i stillhet til bønn, 

meditasjon eller det man ønsker.     

Bibeltimene 

Bibeltimene i Birkeland er en møteplass hvor det tilbys grovbrød for troen. Bibeltimene avholdes siste tirsdag i 

måneden i peisestuen på menighetshuset. Komiteen har i år bestått av Lars Haarr, Torgunn H. Haarr, Ingebjørg 

Mannsåker, Marit E. Aadland, Hermund Aadland og sokneprest Ivar Braut (frem til mars) og Kjersti G. Norheim 

(fra mars og videre). Det arrangeres 8 bibeltimer i året og i 2017 var de ulike temaer knyttet til 

reformasjonsjubileet og tok utgangspunkt i viktige Luther-tekster.  

Kjersti Gautestad Norheim. Eli Heggdal og Hilde Wolter.  

Kirken møter skoler og barnehager. 

Birkeland kirke har i tillegg noen tilbud til skolene (i soknet), innfor KRLE-faget. Dette kalenderåret har det 

vært gjennomført treff med 2.trinn i forbindelsen med påsken, med totalt 159 elever fordelt på 6 besøk (4 i 

kirken, 2 på skolen).  (KRLE; «Samtale om kristendom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk 

gjennom ......høytider.»)   

I forhold til 3.trinn er det gjennomført et opplegg mht.: Hvordan dele jordens ressurser? (KRLE: «Filosofi og 

etikk om gjensidighetsregelen … barns rettigheter og likeverd ...»). Totalt 165 elever: 6 besøk på skolene  

På 5.trinn er det holdt «Vandring gjennom bibelen for barn» for 3 grupper,  

med 6 dobbeltimer for 113 elever. (KRLE; «gjøre rede for sentrale fortellinger fra Det gamle testamentet …, 

gjøre rede for sentrale fortellinger fra Det nye testamentet …»). 

I løpet av vårsemesteret var det altså kontakt med 15 grupper og 437 elever, innenfor KRLE. På 

høstsemesteret var ressurssituasjonen slik at kirkens tilbud til skolene da måtte utgå. Det har ellers vært 

gjennomført skolegudstjenester (ikke KRLE), både til påske og i forbindelse med jul. Påske: 3 

skolegudstjenester. Jul: 6 skolegudstjenester. 

Det er mange barnehager innom kirken i adventstiden. Det ble i 2017 gjennomført 26 julevandringer, med 

totalt 400 barn. Julefortellingen formidles ved at alle (både barn og voksne), får tildelt roller og kostymer og 

sammen spilles hendelsene i juleevangeliet uten at noen trenger å øve på rollene på forhånd.  

Ut over dette var det 2 barnehagegudstjenester før jul. I forbindelse med påske var en barnehage innom kirken 

for en gjennomgang av påskefortellingen, og en barnehage ønsket besøk til seg. En barnehage ønsket også å 

komme i forbindelse med pinsen.  
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Trosopplæring 

Birkeland Trosopplæringsutvalg (BTU) består for tiden av to frivillige og to ansatte; Jonas Gjedrem Lunde 

(utvalgs-leder), Kristine Øgaard - Heimli, og menighetens to kateketer; Carina Østensen Søfteland og Ingunn 

Myklebust.    

0-18 SAMMEN OM SKATTEN - Birkelands trosopplæringsplan - har allerede rukket å bli 5 år, og 

Trosopplæringsutvalget har siden plan-godkjenningen i 2012, hatt som fremste oppgave å «våke» over den, 

og se hvor det kan gjøres tilpasninger og forandringer.  Denne planen skal nemlig være systematisk, men også 

fleksibel, og da er det jo viktig å få den til å stemme best mulig med «terrenget». I løpet av 2018 vil vi lande 

en litt grundigere evaluering (som er anbefalt hvert 4.-5. år).  

I 2017 har stort sett alle saker dreid seg om plan-evaluering, tiltaks-gjennomganger og videreutvikling.  Vi har 

hatt tre møter i utvalget, - ett sammen med BBU (barne- og ungdomsutvalget).  I tillegg har vi hatt ett møte 

med menighetsrådet, der både BBU og BTU var invitert.  

Trosopplæringen fra 0-18 søker i alle Norges menigheter å nå breddene, ved at alle døpte får invitasjon til 

minst ett tiltak for året.  Oppslutningen er varierende, og ikke minst varierer oppslutningen mellom tiltakene i 

den enkelte menighet.  Konfirmasjonstiden skårer fortsatt høyt de aller fleste steder; 4 årsbok likeså, men det 

er også stor oppslutning om et par nyere tiltak; babysang, ikke minst.  I Birkeland skulle vi (i likhet med de 

fleste andre menigheter) gjerne sett at prosentandelen var høyere, men vi skal samtidig glede oss over at vi 

tross alt når mye bredere ut enn om det ikke fantes noen trosopplæringsplan!  Ser vi på prosent-fordelingen 

(som ikke har med Sædalen-tallene), ligger 1/3 av tiltakene våre under 5% av medlemsmassen, 1/3 ligger på 

mellom 5-10%, og 1/3 samler over 10 %, - her finner vi f.eks. konfirmasjonstiden (87 % i 2017) og babysang 

(24%).   Så skal vi selvfølgelig aldri slutte å strekke oss etter alt som kan forbedre og fornye.  «Kjærlighet gjør 

oppfinnsom», og det er kjærligheten til selve Skatten: Jesus Kristus, som skal drive oss! En stor takk til alle 

menighetens frivillige, som yter så verdifull hjelp på tiltakene våre! Nedenfor følger en liste over 2017-

tiltakene med antall ansatte og frivillige ledere/hjelpere: 

 0-18 Sammen om Skatten 2017: 

ALDER   TROSOPPLÆRINGSTILTAK ANSATT FRIVILLIG 

0 Dåpssamtale / Dåpsmøte 6 0 

1 Babysang (Sangskatten) 2 0 

2 Sangskatt II   Krybbevandring for 2-åringer 

m/foresatte 

1 4 

3 Fellesskapsskatten (møte med kirken og 

søndagsskolen) 

2 2 

4 4-årsbok med kirkevandring 4 2 
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5 Skatten i krybben / Adventsfrokost + 

julespill 

1 3 

6 Skatter for hverandre - bibel til 

skolestartere 

4 5 

7 Påskeskatten -  Musikkspillet PALMEN 5 5 

8 Kirkeskatten -vandring på gammel 

kirkeveg/utegudstjeneste 

2 4 

9 Tårnagenthelg – fokus på misjon og diakoni 5 5 

10 Sammen om bibelens skatter - Camp 

Sædalen 

4 2 

11 Lys Våken - Kirkens nyttår med overnatting 

i kirken 

2 5 

12 Bønneskatten - Pilegrimsveg mot Fana kirke 1 2 

13 Ung skatt - Ungdomsarbeidet presenteres 

for ungdomsskole-startere 

3 4 

14 Info-møte for nye konfirmanter 6 2 

15 Konfirmasjonstid 9 34 

15 Trosskatten - Lederkurs for 

fjorårskonfirmanter 

4 1 

16-18 Foreløpig (nytt tiltak-16): Gudstjeneste for 

16-18,   

3. juledag 

3 6 

 

Totalt antall bidragspunkt fra frivillige: 86. (Noen frivillige yter hjelp på flere tiltak = flere bidragspunkt)       

 

KONFIRMANTARBEIDET:  

169 unge ble våren 2017 konfirmert i Birkeland.   2017/18-kullet er på hele 218 konfirmanter, og disse fordeler 

seg på 2 Leirgrupper, 1 Frilufts-, 1 Tensing-, 2 Diakoni-  og 2 Godt og blandet- grupper.        

Gruppene har til sammen 9 ledere/lærere.  Men konfirmantene møter langt flere enn disse i løpet av 

konfirmanttiden; Nattkafeen er et viktig, åpent treff- sted, og sammen med Bobla tensing og KRIK blir disse 

arenaene verdifulle rekrutteringssteder for ungdomsarbeidet, og flotte møter med menighetens ungdomsledere.   

Ellers er både klubben Optimisten, Øvsttunheimen, Seniordans, Stemmelia bofellesskap, Skjold 

menighetsbarnehage og frivillige ressurspersoner fra den eldre garde i menigheten direkte involvert i 

konfirmant-opplegget.    

Leir-gruppene Høstleir og Vinterleir utgjør til sammen 111 konfirmanter, og dette er dermed det gruppetilbudet 

som favner flest.  Det er derfor supert at vi kan spille på et meget oppegående ungdomsarbeid, som utgjør en 

viktig og verdifull leder-ressurs på leir.  Vi bruker fortsatt Sætervika til selve leir-oppholdene.  
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Sædalen Leir er også populær, og favner konfirmanter med tilhørighet til Sædalen/Nattland-området. Lokal 

tilknytning og undervisning i hjemmene har vært en suksess-faktor.  

Internasjonal diakoni markeres for de fleste grupper ved den årlige KN-aksjonen (Kirkens Nødhjelps 

fasteaksjon) Ellers vil menigheten også møte konfirmanter som bidrar spesielt på "samtalegudstjenesten" sin, 

ved at de setter sitt tydelige preg på en av de vanlige gudstjenestene våre.  

Vårt årlige, store konfirmantforeldre-møte er noe vi prioriterer høyt. Hele staben stiller, og arrangementet 

legges opp med tanke på å møte noe av foreldrenes åndelige behov, i tillegg til at det skal føles som et godt 

møtepunkt mellom dem og oss ansatte. 

 Det er ikke lenger en selvfølge, men konfirmasjonstilbudet vårt når heldigvis fortsatt en stor bredde.  Vi er 

takknemlige for hver enkelt konfirmant, og sender STOR TAKK til dere som er med å holde arbeidet oppe 

ved bønn og omtanke!   

Konfirmant-ledere fra høsten 2017:    

Kateket Ingunn Myklebust: Diakoni-gruppene, Tilpasset, Vinterleir , Konf.adm. Kateket Carina Ø. Søfteland: 

Godt og bl.-gruppene, Leir-gruppene, Tensing  

Vikar for Carina; Maria Grødem Hosøy: Godt og bl.-gruppene, Leir-gruppene 

Diakon Linda Bårdsen: Diakoni-gruppene  

Sokneprest Kjersti Gautestad Norheim: Leir-gruppene   

Tweens./ungd.arbeider  Andreas Weltzien:  Friluftsliv-gruppen, Leir-gruppene og Tensing 

Ungdomsleder  Malin Seim: Friluftsliv-gruppen 

Kapellan Leidulf Øy Sædalen Leir-gruppe 

Tweens./ungd.arbeider  Amund Nyhammer Hosøy: Sædalen Leir -gruppe  

Men.pedagog i Sædalen, Sigrid Trætteberg Fahlvik:Sædalen Leir-gruppe     

 

Barne, ungdoms- og familiearbeidet 
 

Birkeland barne- og ungdomsutvalg (BBU) har i 2017 hatt følgende medlemmer: Gjermund Øgaard-

Heimli som er leder og representant fra menighetsrådet, ungdomsarbeidere Amund Nyhammer Hosøy 

(til juni) og Andreas Weltzien, Gyrid Cecilie Nygaard, Grethe-Kristin Eckhoff og Monika Skjold. Fra 

staben sitter kapellan/fungerende sokneprest Kjersti Gautestad Norheim og frivillighetskoordinator 

Hilde K Wolter.  

BBU har i 2017 hatt et ekstra fokus rettet mot ledersituasjonen i barne- og ungdomsarbeidet i tillegg til at 

utvalget har jobbet målrettet med å se helheten i arbeidet. Knutepunkt som fredagstaco, nattkafe og lederforum 

har blitt sentrale i arbeidet. Fredagstaco fordi det er et lavterskel treffpunkt for barnefamilier og andre i 

menigheten, nå også med et voksende antall ungdommer (økende antall deltakere, gjennomsnittlig 82 

tacospisere)! Her kommer familier som har fått kjennskap til arbeidet gjennom babysang og som videre blir 

med på andre aktiviteter og trosopplæringstiltak etter å ha fått kjennskap til dem på fredagstaco. Fra staben er 

det Kjersti G Norheim og Hilde Wolter som har stått ansvarlige. I tillegg møter representant for diakoniutvalget, 
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Randi Bolstad, på hver tacosamling og så har vi også i år hatt utrolig stor glede av en kjøkkenstab av frivillige 

voksne som hjelper til med oppvask og rydding under og i etterkant av samlingen. 

Nattkaféen åpner etter fredagstaco, og det siste halvåret av 2017 opplevde vi at flere og flere av ungdommene 

tok turen innom for å spise taco før de gikk videre til nattkafe. Ved å samkjøre tilbud får vi en fin effekt der 

ulike aldersgrupper møtes i overgangene mellom aktivitetene og fellesskap og tilhørighet blir styrket. 

Nattkafeen har i 2017 hatt godt oppmøte, men med færre deltakere enn 2016 fordi det ikke lengre er 

konfirmantgruppe knyttet direkte opp til kafeen. Vi har et godt og solid lederteam, og får årlig med nye ledere 

fra lederkurset. Ungdomslederne gjør en fantastisk jobb for å skape et trygt, inkluderende og relasjonsbyggende 

fellesskap. Dette bringer oss videre til ULF- UngdomsLederForum. Her møtes ledere i alle grupper og aktiviteter 

til mat, prat og bibellesning. Tilbakemeldinger fra ungdommene selv er at dette er et utrolig viktig treffpunkt. 

Det bygger relasjoner, styrker samhold og gir et bærekraftig arbeid. Her meldes det inn dersom det er behov for 

hjelp, aktiviteter og leirer planlegges og det er tid og rom for å dele gleder og sorger. Gjennomsnittlig oppmøte 

er ca. 22. Deltakere fra lederkurset blir invitert inn i ULF-fellesskapet etter fullført kurs og når de blir ledere i 

ungdomsarbeidet.  

 

Vi er i Birkeland velsignet med en gruppe eldre ungdomslederne som fortsatt er aktive i menigheten etter at de 

har avsluttet videregående. Mange av disse deltar på ULF, men vi ønsker også et eget forum for disse, VULF - 

Voksnes UngdomsLederForum. VULF treffes sjeldnere – 1-2 ganger pr semester til mat og et fordypet 

bibelstudium med mer tid til å snakke om de overordnede planene for ungdomsarbeidet. Å ha en slik gruppe 

voksne ungdommer i et ungdomsarbeid er uvurderlig. Det gir en stabilitet og styrke til arbeidet.  

Tweensklubben er et av de nystartede tilbudene og den har hatt en bra år. Fremdeles i etableringsfasen men, 

men nå med en kjernegruppe av barn og ledere som stiller opp. Semesterplanen er variert og alt fra karneval, 

turer på Smøråsen og matlaging er representert. Gjennomsnittlig oppmøte: 10 deltakere. 

Ledere i 2017: Monica Skjold, Kristin Sunde Wanvik og ungdomsarbeider Andreas Weltzien (Amund 

Nyhammer Hosøy fra til juni 2017). 

 

KRIK Nesttun er et av de tilbudene som ikke har hatt oppgang i antall deltakere det siste året. 2017 har vært 

et år preget av nedgang i antall deltakere (gjennomsnittlig 5-10 deltakere) og nye ledere har overtatt ansvaret. 

KRIK trener fortsatt i gymsalen til Midtun skole og når det er trening er det alltid god stemning og godt planlagte 

økter fra lederne sin side. Semesterplanen er lagt opp slik at det er KRIK treninger på de fredagene det ikke er 

nattkafe. Dette sikrer et ukentlig tilbud til ungdommer og det blir mindre belastning på lederne som har ansvar 

for arbeidet. Gjennom ULF blir lederne ivaretatt og får hjelp og tips til hvordan de kan jobbe for å få flere med 

på treninger.                                                                                                                                                                                                                                  

Sommerfesten 2017 er alltid et høydepunkt og ble holdt i Friggs vei 19, hos Kjersti og Bård Norheim. Fokuset 

er som alltid på medarbeideroppfølging av ledere i alle undergrupper og er en god anledning for ledere i de ulike 
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grenene til å treffes og bli bedre kjent. De siste årene har Birkeland fått en mye større ledergruppe, spesielt unge 

ledere, og det kommer omtrent 40 stykker på sommerfesten. For en velsignelse! 

Videre følger et kort utdrag fra arbeidet i noen undergruppene til barne- og ungdomsutvalget (Birkeland KFUK 

speidergruppe, Bobla ten-sing, Birkeland barnekor, og søndagsskolen) 

Birkeland KFUK Speidergruppe 

Birkeland speidergruppe er en jentespeidergruppe med ansvarsfulle og omsorgsfulle speider og ledere. 

Speiderne har patruljemøte hver uke og vi har ledermøte gang i måneden. 

Våren store høydepunkt var deltagelse i Vestlandsmesterskap i speiding. Her kvalifiserte vi oss til NM-I 

Speiding! Årets mesterskap ble avholdt i Elverum. Patruljen som deltok reiste med tog /retur. Så dette ble en 

flott tur med unge ledere som tok ansvar for at alle skulle kose seg og føle tilhørighet og felleskap sammen. 

Høsten store hovedpunkt var gruppeturen til Mjølfjell med ute og innekos. Ellers kan nevnes to lørdagskvelder 

med filmkveld og kos med mat og felles snop. Da benytter vi peisestuen i menighetshuset. 

Vi har også deltatt både på gudstjeneste og lysmesse i kirken.  

Speiderhilsen fra ledere i Birkeland!  Lise Strøm Nilssen (gruppeleder) 

Bobla ten-sing  

Bobla ten-sing møtes til øvelser hver torsdag i menighetens menighetshus. Styret har i første halvdel av 2017 

bestått av styreleder Kristina Kvåle, Andreas Weltzien, Torstein Lærum, Dirigent Aurora Hjartøy og Isabel 

Narum, Stine Vik, Amalie Hack Urdal, Hanna Gautestad Norheim og Lars Skår Johannesen Fra høsten av ble 

følgende styre valgt inn: Styreleder Hanna Gautestad Norheim, Andreas Weltzien, dirigenter Aurora Hjartøy og 

Isabel Narum, Stine Vik, Lars Skår Johannesen, Martin Hopland Dyngeland og Mathilde Iden. 

Vinterfestivalen på Voss der Bobla samarbeidet med Asking ten-sing (Askøy) og Ulriken ten-sing (Landås) var 

vinterens høydepunkt. For de som var konfirmanter og ikke hadde vært med før var det ekstra stas. Vårkonserten 

ble som alltid gjennomført med stor suksess. Temaet for 2017 var «Meg, deg og Gud» og ble aktivt brukt i 

andakter og ved valg av sanger, drama og dans. Høsten startet som alltid med opptreden på 

presentasjonsgudstjenesten for nye konfirmanter. Ellers ble høsten godt brukt til øving inn mot Julekonserten 

første helgen i desember. Julekonserten, som er en del av en kveldsmesse, var stemningsfull, med både kjente 

og ukjente julesanger, dans og drama. Medlemstallet i Bobla var på våren 2017 var ca. 30. Det har holdt seg 

noen lunde stabilt og vi er nå i slutten av 2017 på mellom 25 og 30 medlemmer i Bobla 

For Bobla, Andreas Weltzien. 

Birkeland Barnekor 

Våren 2017 startet Carsten Dyngeland opp med barnekor for barn fra 1-6 klasse. Målet er å ha et kor som kan 

synge et vidt spekter av sanger. Her er alt fra klassiske salmer til soul, gospel og tradisjonelle folketoner 



21 
 

representert. Carsten dirigerer og akkompagnerer på flygel. Øvelsene er i kirken hver onsdag fra kl. 17-18. Det 

har vært ca. 12 medlemmer med, noen som har sluttet og noen nye som har kommet til.  Av høydepunkter må 

nevnes både deltakelse i «Palmen» og «Juleklang». Dette er prosjekter regi av Carsten der barnekor har 

samarbeidet med både «Kor 2e du», Kantoriet og andre aktører om en større fremførelse.  Barnekoret er 

tilknyttet Ung Kirkesang. 

For Birkeland barnekor, Hilde Wolter. 

Søndagsskolen  

Søndagsskulen har samling kvar søndag det ikkje er skuleferie eller familiegudstjenester, og vi er mellom 5 og 

15 barn kvar gang. Etter ein kort presentasjon i kyrkja går vi samla ut etter Gloria, mens vi syng "Alle, alle, vil 

vi ha med". Vi har samlinga på Sesam-huset, og går tilbake til gudstjenesta under nattverden. På samlinga syng 

vi, ber, samlar inn pengar til misjonsprosjektet i Estland, og høyrer ei forteljing. Der følger vi 

Søndagsskuleforbundet sitt "Sprell Levende"-opplegg, med m.a. flanellograf, animasjon, leikeforteljing eller 

formidling med teikning. Vi har også ein leik, teikning eller ein annan aktivitet til slutt. Juleavslutningen var på 

den årlige adventsfrokosten på menighetshuset, med frokost og øving på julespillet  til julefesten i januar. Det 

er alltid stor stas, og kjekt å treffe søndagsskulefamiliane, i tillegg til ein del nye familiar som blir invitert 

gjennom eit trusopplæringstiltak. I år var vi mellom 50 og 60 samla. Leiarar i 2017 har vore Kristin Bovim, 

Hilde Enes, Bjørg Marie Akse Kenefe (permisjon fom. vinteren 2017), Gyrid Cecilie Nygaard og Guro Nygård 

(permisjon fom. hausten 2017). Fleire leiarar er velkomne!  

For søndagsskolen, Gyrid Cecilie Nygaard. 

Diakoniarbeidet 

Medlemmer i 2017: Bente V. Tunsberg (leder), Randi Bolstad, Mona Boge, Astrid Haugestad, Oddveig 

Klakegg og Linda Bårdsen (diakon og sekretær).  

I Plan for diakoni i Den norske kirke fremkommer det tydelig at alt arbeid i menigheten skal kjennetegnes av 

diakonal tenkning; diakonien er ikke en egen sektor for spesielt interesserte. Dette er en viktig presisering som 

vi er veldig glade for. I tillegg har vi selvfølgelig en lokal plan for diakoni i menigheten, og det er dette 

organiserte, diakonale arbeidet DU har ansvar for, i samarbeid med diakonen. 

I 2017 møttes utvalget til 6 møter og behandlet 31 saker, og møtte i menighetsrådet én gang. 

Saker DU har jobbet med i 2017 

 Holdt oss jevnlig oppdatert på de faste tiltakene som går gjennom hele året 

 Grønn menighet – fått på plass grønn arbeidsgruppe, en handlings- og tiltaksplan og meldt Birkeland 

inn som Grønn menighet 

 For et varmere Nesttun – et samarbeid med Sesam, Fana og Ytrebygda kulturkontor og MO-senteret 

(mottaks- og oppfølgingssenter for rusavhengige). Dette inkluderte konsert 26/9 med mange lokale 
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aktører i Birkeland kirke, et ønsketre utenfor kulturhuset i mai/juni og utstilling av lappene fra treet i 

kulturhuset i november, utdeling av adventssuppe utenfor Sesam fem fredager før jul 

 Besøkstjenesten – arrangerte inspirasjonssamling 7/3 om kommunikasjon med demente, i samarbeid 

med de andre menighetene i Fana. DU har også bestemt økt satsing på besøkstjenesten lokalt i 

menigheten, med mål om en frivillig besøksleder som kan jobbe i team med diakon og en fra DU    

 Diakoniens dag 24/9 – gudstjeneste med presentasjon av diakonikonfirmanter og servering av kirkelunsj 

på eldresenteret 

 Minnegudstjeneste på Allehelgensdag 5/11 med kirkekaffe 

 Utdeling av matkurver til jul – i samarbeid med frivillige i menigheten og offentlige instanser 

 

Hva er vi takknemlige for, og hva har vi lyst til å jobbe videre med/satse mer på framover? 

Vi er grunnleggende takknemlige for  

 Alle de som bidrar i det diakonale arbeidet i Birkeland! Noen er med på faste aktiviteter hver uke eller 

hver måned, noen er med på spredte arrangementer, og noen står på ringevikarlista vår. Noen har vært 

med i en mannsalder, andre er ganske nye. Vi er avhengige av hver enkelt!  

 Den brede kontaktflaten vi som menighet får gjennom arbeidet med utdeling av matkurver til jul. Der 

bidrar vi som kirke rett inn i enkeltpersoners og familiers liv med konkret støtte. Vi er også glade for at 

dette arbeidet gir oss en god og bred kontaktflate inn mot offentlige instanser i nærmiljøet vårt 

 Sorgarbeidet som vi er felles om i Fana. Her når vi ut til mennesker med støtte til å klare seg gjennom 

noen av de tyngste tidene i deres liv 

 Samarbeidet med våre gode naboer på Sesam, MO-senteret og kulturkontoret om Sammen for et varmere 

Nesttun – med konsert i kirka, ønsketre utenfor kulturkontoret og adventssuppe utenfor Sesam 

 At Birkeland nå endelig er blitt registrert som Grønn menighet, og at vi nå snart vil se tydelige spor av 

det 

 

Vi ønsker å jobbe videre med og satse på 

 Det jevne diakonale arbeidet 

 Besøkstjenesten  

 Sorgarbeidet 

 Grønn menighet 

 Samarbeidet om et varmere Nesttun 

 Dette er i tråd med satsingsområder som også er nedfelt i vår lokale diakoniplan for 2014-2018 

Noen ord og tall om det faste arbeidet: 

Bønnetjenesten: 20 personer får tilsendt bønneliste fem ganger i året, pluss at listene kommer i 

menighetsbladet, på nettsiden og deles ut i kirken. 
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Diakoniens dag: Gudstjeneste med diakonalt preg og presentasjon av diakonikonfirmantene – siste søndag i 

september (24/9 2017). Smørelunsj etterpå – ca 40 stk tilstede på lunsjen i 2017. 

Nabokaféen: Hver tirsdag på menighetshuset fra kl 12-14, med 12-30 gjester. Drives av fire frivillige og 

diakonen, pluss ringevikarer. 

Undringsstund: Åpen samtalegruppe annenhver tirsdag på menighetshuset. Ledet av tre frivillige og diakonen 

i 2017, og menighetens prester bytter på å ha innledning til samtale. Mellom 12 og 18 deltakere i 2017. 

Samvær for eldre: andakt hver 14. dag v/prestene og frivillig pianist på Øvsttunheimen sykehjem og i Odins 

vei. Sangstund én gang i måneden de samme stedene v/diakon og to frivillige som spiller, eldrefrokost hver 

måned i Sanddalskollen drevet av tre frivillige og diakon 

Klubben Optimisten: første onsdag hver måned på Nesttun bedehus, i samarbeid med bedehuset. Drives av 

syv frivillige og diakon, pluss ringevikarer. Frammøte mellom 40 og 70 til vanlig, opp mot 80-90 på julefest 

og sommerfest. Diakonikonfirmanter er med hver gang.  

Besøkstjenesten: samarbeid i prostiet om profilering av besøkstjenesten, pluss arrangering av felles 

inspirasjonssamling hvert annet år – sist i mars 2017. Sist år hadde Birkeland fire aktive besøkere.  

Sjelesorg/hjemmebesøk: prestene og diakonen har vært disponible til samtaler både i hjem og på kontor, og til 

sykebesøk og soknebud. 

Kirkens bord: hos Baker Brun på Nesttun senter, hver torsdag fra 12-13 – utenom skolens ferier. Fra 0-3 

samtalepartnere, i spontane eller planlagt samtaler. 

Sorgarbeidet: i 2017 ble det delt ut 49 sorglys til etterlatte bosatt i menigheten. En frivillig deler ut de fleste, 

og diakon noen. Det ble arrangert to sorgseminar i prostiet, med til sammen 45 deltakere. Antall sorggrupper 

i 2017 var 4, med 20 deltakere. Dette prostiarbeidet drives av 5 frivillige gruppeledere, en frivillig veileder og 

tre diakoner. Vi hadde felles veiledning 4 ganger i 2017. 

Minnegudstjeneste søndag 5/11 i kirka med kirkekaffe på Det gule huset etterpå. Markant nedgang i 

frammøtte: 15 i kirka (mot 30 i 2016) og 4 på kirkekaffen (mot 15-20 i 2016). Det jobbes med hva vi skal gjøre 

ifht minnegudstjeneste videre. 

For et varmere Nesttun: Under denne overskriften har vi et samarbeid med Sesam, kulturkontoret, MO-senteret 

og biblioteket: I 2017 bestod dette av et ønsketre utenfor kulturhuset i mai/juni, konsert tirsdag 26. september 

i kirken, utstillinga av lappene fra ønsketreet i kulturhuset i november, utdelinga av adventssuppe utenfor 

Sesam fem fredager før jul. 

Blomster til påske: til påske ble det gitt blomster til 22 bofellesskap og institusjoner. 
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Diakonikonfirmanter: for skoleåret 2016/2017 var det to diakonigrupper med til sammen 22 konfirmanter, med 

forskjellige tjenesteoppgaver blant eldre, utviklingshemmede og i barnehage. For skoleåret 2017/2018 er det 

to diakongrupper med 23 konfirmanter til sammen, med samme tjenesteoppgaver som nevnt over. 

Matkurver: Det ble delt ut matkurver til 165 husstander før jul, og fire institusjoner fikk felleskurv. Markant 

økning de siste årene (fra 109 i 2013). Dette arbeidet drives av 20 frivillige og diakon, i samarbeid med givere 

i det lokale næringslivet (produkter og økonomisk støtte) og givere i menigheten.  

Flyktningarbeid: Også i 2017 hadde vi litt kontakt med omsorgssenteret for mindreårige flyktninger på 

Midttun, drevet av Aleris, i form av blomsterhilsen til påske og matkurv til jul. Fra januar 2018 er dette 

mottaket dessverre nedlagt. 

Bente V. Tunsberg, Leder i diakoniutvalget og Linda Bårdsen, diakon/sekretær.  

Misjonsprosjektet i Estland 

Birkeland menighet har avtale med Det norske misjonsselskap, NMS, om «menighetsplanting i Estland», 

Maria Magdalena-menigheten i Mustamäe og St. Thomas-menigheten i Saku. Medlemmer i utvalget: Dagny 

Helene Ekberg (leder), Eva Taule (sekretær), Kjersti Gautestad Norheim og Randi Ulveseth. 

Menigheten har som mål å samle inn 30 000 kr til dette prosjektet. Dette er nådd gjennom ofringer på fire 

gudstjenester, og på søndagsskolen. I tillegg er det sendt støtte til den pågående kirkebyggingen i Mustamäe 

fra tefest/menighetshusbasaren.  

Vi er med på et spennende oppdrag med voksende menigheter der arbeid blant barn, diakoni og dåps- og 

konfirmasjonsopplæring er sentralt. Den ene menigheten har vokst fra 12 til 102 i løpet av de årene vi har 

deltatt i dette prosjektet. Den andre fikk en overraskende kommunal gave, og der har kirkebygget reist seg det 

siste halvåret.  

Vi starter 2018 med å fornye avtalen med NMS, og vil fortsatt bidra til informasjon, giverglede og forbønn for 

arbeidet i disse to menighetene. Vi håper å få til en ny menighetstur høsten 2019. 

Menighetshusets Arbeidsutvalg (MAU) 

Menighetshusets arbeidsutvalg har i 2016 bestått av; Hilde Wolter (sekretær), Lise Strøm Nilssen, 

Frode Høyte, Magne Stenersby og Eva Taule (leder).  I tillegg har leietaker i menighetshuset møtt på 

noen av våre møter.  

Utvalget har gjennomført to dugnader, hvor vanlige renhold og rengjøringsoppgaver ble utført. Hovedsatsing 

i 2017 har vært å få slutt på innbruddsrekken, som vi opplevde på sommer/høsten. Alle faste brukere av 

huset ble derfor invitert til et møte i høst, hvor vi gjennomgikk viktige og nødvendige rutiner. Dette var en 

positiv og nyttig samling som gav umiddelbar effekt.  
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 I tillegg fikk vi montert «overvåking» av korridor nede. Boning av alle gulv oppe og vindusvask er gjort slik 

vi pleier. Utvalget har jevnlige møter. 

Menighetshuset eies og drives av Birkeland menighet som dermed står ansvarlig for de årlige driftsutgiftene på 

kr 400.000. Dette er et stort ansvar for en menighet. Vi tar med noen tall herfra: Driftsresultat pr 31.12. var kr. 

-185.847. Det store underskuddet skyldes omlegging av kloakk etter påbud fra Bergen kommune. Faktura på 

arbeidet som ble utført av Akasia kom på kr. 279.244. Arbeidet ble samtidig utført på Øvsttun kapell, noe som 

skal ha vært gunstig for menigheten. Det er nå en felles løsning med kapellet. Det er hentet inn kr. 200.000 fra 

egenkapital menighetshuset. Dette skulle dekke underskudd og evt andre kostnader som måtte regnskapsføres 

på slutten av året. Dette har ført til et regnskapsmessig overskudd på kr. 14.153. Av driftskostnader er strøm 

(kr. 59.355) og renhold (kr. 103.787) de største. Basar gav kr. 71.038. En eller annen form for innsamling ser 

ut til å være helt nødvendig.  

I et normalt år, med den imponerende innsatsen fra et fåtall frivillige vil en kunne drive menighetshuset innenfor 

budsjett. En bør likevel bygge opp vedlikeholdsfond igjen. Vi trenger derfor stadig praktisk hjelp og 

leieinntekter for å kunne ha huset. Takket være mange frivillige blir huset hyppig brukt og er et samlingssted 

for alle generasjoner i menigheten. Det er også gledelig at det er stor etterspørsel etter huset. Det leies ukentlig 

ut til minnesamvær og i helgene er det ofte dåpsfester og jubileum som feires. De gode lokalene er utmerket til 

holde møter og fester i, og når rommene i tillegg er så presentable, så er det med stolthet vi leier ut! Uten all 

frivillig innsats ville det ikke vært mulig å drive huset. MAU ønsker derfor å TAKKE alle hjerteligst for innsats 

i 2017!  

Eva Taule, leder. Hilde Wolter, sekretær. Eli Heggdal, økonomiansvarlig 

 

Organisasjoner og lag i menigheten.  

Det er også andre organisasjoner og lag i menigheten. Det er blant andre St. Georgs Gilde, Birkeland Y´s 

Men´s club og Nesttun mannsforening.  
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Sædalen menighet – Årsmelding 2017 
 

Velkommen til årsmøte for Sædalen menighet 

Torsdag 22.mars 2018 kl.20.00 på Sædalen skole 

 
Innledning 

Sædalen menighet opplever på mange måter en blomstringstid, særlig innen barne- og ungdomsarbeidet. Alle 

aldersgrupper har tilbud, slik at det er mulig å få til gode overganger mellom de ulike fasene i barne- og 

ungdomsårene. Ungdomsarbeid og ledertrening er riktignok i sin spede begynnelse, men vi ser mange 

muligheter for gode ungdomsfellesskap. Det er viktig å fortsatt nå ut til familier i småbarnsfasen.  Et tiltak i så 

måte var å starte opp igjen Knøttesang, hvor de som er ferdig på babysang kan bli med. Aldersdelte 

søndagsskole-grupper gjør at alle generasjoner samles til gudstjeneste, med en stor andel barnefamilier. 

Barnekorene og Tweensklubb deltar også på flere gudstjenster i løpet av året.  

 

Nye satsinger i 2017 har vært KRIK, ledertrening, temakveldene Tid for Tro, Nyttårsleir, involvering av 

aldersgruppen 10-12 år i gudstjenstene og nevnte Knøttesang. Over 100 personer bidrar med frivillige 

oppgaver og det er stort eierskap til menighetsarbeidet. Det er alltid plass og behov for flere. Rekruttering av 

nye søndagsskoleledere er et av behovene. Lydgruppen på gudstjenestene skulle også hatt med en eller to til.  

 

Vi trenger økte midler til lokal stab i Sædalen menighet. Det er foreløpig ikke midler til ansatte i BKF sitt 

budsjett. Sædalen menighet har et menighetsarbeid på lik linje med soknemenigheter. For barn og ungdom er 

det årskull på mellom 100 og 150 og nå kommer den store ungdomsgenerasjonen. Helt konkret trenger vi 

menighetspedagog i full stilling og ungdomsarbeider i halv stilling.  I samarbeid med Birkeland ønsker vi å 

øke ungdomsarbeiderstillingen til 100%.  Vi vil be om møte med BKF og bispedømmet om midler til dette. 

Menigheten bidrar med givertjeneste og vil arbeide for å øke den.  

 

Det har vært endring av soknegrenser mellom Slettebakken og Birkeland, slik at hele det området som regnes 

inn under Sædalen menighet nå hører til Birkeland sokn. Derfor har vi nå en tydelig tenking rundt det å være 

to menigheter og ett sokn.  Sædalen menighet vil være lokalmenighet for sitt område med stor grad av 

selvstendighet. Samtidig vil det være felles ordninger for blant annet kirkelige handlinger, administrasjon og 

regnskap. Vi vil også se etter mulighet for samarbeid om i menighetsarbeidet der det er tjenlig for begge 

menighetene.  

 

Økonomi 

Sædalen menighetsutvalg har hatt underskudd de to siste årene. I 2016 kan underskuddet også forklares med 

10-årsjubileum. Det er et imponerende arbeid i Sædalen, som du kan lese om i denne årsmeldingen. Regnskapet 

i Sædalen menighetsutvalg omfatter gudstjenester, med takkoffer og utgifter, søndagsskole, 
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menighetsweekend og barne- og ungdomsarbeid. Sædalen har etablert en givertjeneste. Inntektene ellers er et 

lite tilskudd fra BKF for renhold på skolen, frifond og deltareavgift. Sædalen Trosopplæring får sine inntekter 

fra Birkeland menighet, som gir 1/3 av sitt trosopplæringstilskudd. KRIK-Sædalen mottok kr. 91.205 i 

prosjektstøtte i 2016 og dette er brukt i 2017. En ny avdeling for barne- og ungdomsarbeid gjenspeiler aktivitet 

og leir. Givertjeneste: Det er 25 givere som til sammen gir 140.000.   Vi finansierer 20 stilling til 

ungdomsarbeider og givermidler bidrar også til at vi kunne øke stillingen som menighetspedagog med 20%.   

Fast givertjeneste i Sædalen 2017 

 

2016 2015 2014 2013 

Sædalen: Ungdomslederstilling (20 %) og 

20 % av menighetspedagogsstillingen.  

140.000 115.200 102.000 

 

44.750 9.300 

 

Frivillighet: Det er i overkant av 100 frivillige med definerte oppgaver. Tre av disse er ungdommer.  Det ble 

arrangert medarbeiderfest i februar og delt ut julehilsen.  

 

Menighetsstyret  

Menighetsstyret har hatt åtte møter i 2017 med totalt 81 styresaker. I februar arrangerte styret medarbeiderfest. 

Samlingen talte over 40 personer, og viser at festen er et viktig tiltak overfor frivillige i menigheten. Vi har 

jobbet mye med å øke menighetspedagogstillingen til 100 prosent stilling, og har hatt møter med BKF. I høst 

klarte vi å øke stillingen til 70 prosent, men vi er fremdeles ikke i mål med ressursbehovene i det økende 

menighetsarbeidet. Styret bestemte i vår at vi ville arrangere bibelkvelder for voksne i menigheten. Dette ble 

gjennomført i høst med temaet "Tid for tro" og fikk god oppslutning. Før sommeren ble nye soknegrenser 

avklart der Sædalen menighet blir en del av Birkeland sokn. I løpet av høsten hadde vi møter med Birkeland 

menighet for å finne ut hvordan vi vil samarbeide i det nye soknet. Vi venter fremdeles på at plasseringen av 

nytt kirkebygg skal avklares. I løpet av året er ny plassering foreslått, og vi venter på at ny høringsrunde skal 

gjennomføres for å få avklart endelig plassering.       

Menighetsstyret bestod i 2017 av: Ingunn Bjørsvik, Ingvill Meling Arnesen, Jens Ivar Jørdre, Trygve 

Eiken, Lars Gunnar Nøkling, Elin Hovda Hageberg. Etter årsmøtet gikk Lars Gunnar Nøkling ut av 

styret og Egill Danielsen kom inn som nytt styremedlem våren 2017.  

 

Ansatte 

Leidulf Øy: prest i 100 % stilling i Sædalen og Birkeland. Bruker rundt 70 av stillingen i Sædalen menighet. 

Sigrid Trætteberg Fahlvik: Fra høsten 2017 70% stilling som menighetspedagog. Av disse er 30% 

trosopplæringsmidler fra Birkeland, 20 % er støtte fra Ulriken KFUK-KFUM og 20 % er innsamlede midler. 

Amund Hosøy: 20 % stilling som ungdomsarbeider.  
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Gudstjenester og søndagsskole (Vedlegg 1) 

Det har vært 22 gudstjenester på Sædalen skole med et gjennomsnittlig oppmøte på 150. På det meste var 320 

tilstede og minste oppmøte var 70.  På fem av gudstjenestene var det under 100, så det er en god andel 

gudstjenester med over 100. Det var nattverd på 15 av gudstjenestene med et snitt på 95 nattverdsgjester. Det 

var 6 gudstjenester med dåp med til sammen 9 dåpsbarn. På søndagskolen er det mellom 40 og 80 barn og 

tenåringer fordelt på  3-4 søndagsskolegrupper.  Mer enn 60 frivillige har oppgaver knyttet til gudstjenestene. 

Vi har i høst hatt fire temagudstjenester med bibeltekster fra Filipperbrevet. Dette var i sammenheng med 

kveldssamlinger med undervisning fra samme brev, kalt Tid for tro. Vi hadde også to temagudstjenester i 

forbindelse Lutherjubileet.   

 

Trosopplæring (Vedlegg 2) 

- 0-1 år: Babysang, ukentlige samlinger 

- 2 år: Sansegudstjeneste med musikksamling 

- 3 år: Søndagsskolesamling på gudstjenesten 

- 4 år: 4-årssamling+ gudstjeneste  

- 5 år: Påskevandring og påskepyntverksted 

- 6 år (1. klasse): Skolestarttur i skogen og skolestartgudstjeneste 

- 7 år (2. klasse): Kompissamling (Samarbeid med kompisklubben) 

- 8 år(3. klasse): Tårnagenter (Samarbeid med Birkeland) 

- 9  år(4. klasse): Juniorkonfirmanter med 5 samlinger+gudstjeneste 

- 9 og 10 år (4. og 5. klasse): Julespillprosjekt (samarbeid med barnekorene) 

- 10 år (5. klasse): Camp Sædalen (for 4.-7. klasse, men 5. klasse invitert gjennom TO) 

- 11 år (6. klasse): LYS VÅKEN Overnatting i kirken (Samarbeid med Slettebakken) 

- 12/13 år: Tweensleir (For 5.-7. klasse, men 7. invitert gjennom TO. Samarbeid med Birkeland) 

- 14 år: Konfirmantgruppe (konfirmantleir, en undervisningsdag i mnd og i ten-gruppe el KRIK) 

- 15 år: Nyttårsleir 

En viktig del av satsingen er å knyttet trosopplæring til gudstjenester og leirer 

 

Kor  

- Knøttesang 1-3 år: Rundt 10 barn med foreldre på hver samling.   

- Minigospel 4 år – forskole: 10-20 barn med foreldre på samlingene. (Vedlegg 2) 

- Barnegospel 1.-4.trinn: 10-15 barn på øvelsene.   (Vedlegg 3) 

- Tweensing 5.-7.trinn: 10-15 barn på øvelsene. God rekruttering med nye 5.klassinger i høst, blant annet 

flere gutter.  

- Julespill med barnegospel og Tweensing: 3 forestillinger, 60 barn, en stor gruppe voksne i kulissene og 

på scenen. Et samlet publikumstall på nærmere 500. Trosopplæring for 4. og 5.trinn.   

- SoundsLikeUs. Kor for voksne. Økt oppslutning i 2017. Høsten startet med 20 på øving. Samarbeid 

mellom Slettebakken og Sædalen. (Vedlegg 4) 

 

Klubb 

- Kompisklubb 1.-4. trinn. 30 registrerte medlemmer. Noen flere på samlingene. (Vedlegg 5) 

-  Tweensklubb for 5.-7. trinn: Oppmøte rundt 20 hver gang, mot rundt 30 året før.   (Vedlegg 6) 

- Ten-klubb. 8.trinn +. : Oppmøte 10-15. Omtrent fem flere enn året før. (Vedlegg 7) 

 

KRIK Startet opp høsten 2017 og det er en del av konfirmantopplegget. For 8. trinn og oppover. Annenhver 

søndag på Nattland skole. (Vedlegg 8) 
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Speider Speideren har slått sammen gruppen Sædalen KFUK-KFUM og 41.Bergen KFUK-KFUM.  Stor vekst 

i høst, særlig fra 5.trinn. For andre året på rad hadde vi speidercamp og menighetsweekend samme tid og sted. 

Det har være en god erfaring for begge parter. Speideren leverer en egen årsmelding senere.  

 

Lederkurs To ungdommer har fullført lederkurs og fått attest.  

 

Leir 

- Vinterleir for Tweens på Sætervika med 48 deltagere. Samarbeid mellom Birkeland, Slettebakken og 

Sædalen. For Sædalen er det trosopplæringstiltak for 6.-7.trinn.  

- Camp Sædalen. Bo-hjemmeleir på Sædalen skole. 18 deltagere. Samarbeid Slettebakken, Birkeland og 

Sædalen. Trosopplæring i Sædalen for 5.trinn.   

- Menighetsweekend med 128 deltagere, sammen med speidercamp med rundt 10 deltagere og ledere. På 

Nordhordland folkehøgskole.  

- Høstweekend med tweensklubben til Wallemtunet med 23 deltagere.  

- Konfirmantleir på Wallemtunet med 35 deltagere  

- Nyttårsleir for ungdom på Helgatun i Myrkdalen med 27 deltagere.  

 

Tid for Tro Rundt 35 meldte seg på opplegget som gikk over fem kvelder. Det var et oppmøte på  20 og 30 

hver samling. Undervisningen var fra Filipperbrevet og betydningen det har for oss som menighet i dag. 

Kveldsopplegget besto av fire deler: Måltid, undervisning, gruppesamtale, plenumsamtale. Det var svært gode 

tilbakemeldinger. Her fikk en tid til fordypning i bibeltekster og ro til samtale og ulike innspill.  Komitèen 

besto av Bjørn Nygaard, Øyvind Øy, Yngvill S. Danielsen, Ingvill M. Arnesen.  Opplegget er utarbeidet av 

Bjørn Nygaard.  

 

Misjonsprosjekt i Estland Avtale med NMS. Vi forplikter oss til 20.000 i året. Vi ber for menighetene og har 

hatt noe informasjon.   

Smågrupper Det er fem smågrupper. Fire av dem er kvinnergrupper og en pargruppe. Vi ønsker å styrke 

nettverket av smågrupper i menigheten.  

Kirkebygg: Kommunen har utredet nytt forslag til plassering av kirketomt. Har pekt på to forslag: Indre Sædal 

og i krysset mellom Helldalslien og Sædalsvingene. Lander på det siste i revidert planforslag som sendes ut på 

høring vinter 2018. Mulighet for å ha klar kirketomt i løpet av vår 2018. Det er en lokal kirkekomitè bestående 

av: Pål Ove Vadset, Håkon Klepsvik, Mia Alida Sørbø, Elin Hovda Hageberg og Leidulf Øy. Komitèen jobbet 

tett sammen med BKF.  
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Vedlegg 1  

Statistikk gudstjenester og søndagsskole* 

Oppmøte Nattverdsgjester Dåp Ssk. Merknader 

VÅR 

105  85  

140     2  TO: 2-åringer. Sansegudstjeneste 

91  75  

157  115     TO: Juniorkonfirmanter. Familie. Karneval 

105  87 

135  110 

110  87    58 

320       Konfirmasjon 

70  65 

130  100   2 

224     1  TO: 5.trinn.  Camp Sædalen   

HØST 

Oppmøte Nattverdsgjester Dåp Ssk. Merknader 

84  72    40 

145     1  TO: Skolestart. Familie 

270     2  Konfirmanpres. TO: 3-åringer 

121  102    63 

84  66 

180  122   2 74 

192       TO: 4-åringer. Familie 

148  119   1 55 

240       Julaften kl. 14.00 

179       Julaften kl. 15.30 

* Bare sporadisk registering av antall på søndagsskolen 

 

Vedlegg 2 

Trosopplæring Sædalen menighet 2017 

Trosopplæringen i Sædalen, kalt «Føtter på fjell», skal være et tilbud til alle barn fra 0-18 år. Barna skal bli 

invitert til en samling i menigheten minst èn gang i året.  

Sigrid Trætteberg Fahlvik har hatt en 50% stilling som trosopplærer. Fom oktober 2017 ble denne økt til en 70 

% stilling. Leidulf Øy er med på flere av TO-tiltakene, med hovedvekt på konfirmasjonsarbeidet og 

leirarbeidet. Amund Hosøy er ungdomsarbeider og er med på konfirmantarbeid og leirer i TO. Ellers er det 
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noen  frivillige medarbeidere og foreldre med på noen TO-tiltak, særlig leirene. Trosopplæringsarbeidet er 

nært knyttet til gudstjenesten. 

Årskullene i Sædalen menighet ligger på rundt 100 barn(da er både døpte og tilhørende regnet med). 

Oppslutningen varierer noe fra tiltak til tiltak, men gjennomsnittet ligger  på ca 20%. 

I 2017 gjennomførte vi for første gang et nytt tiltak: Nyttårsleir for ungdom til Helgatun i Myrkdalen. Dette 

var et tilbud til ungdom fra 8. klasse i samarbeid med Birkeland menighet. Alle 15.-åringer fikk invitasjon til 

denne leiren gjennom trosopplæringen. Alt i alt deltok 27 ungdommer på leiren. 

I 2017 har følgende tiltak blitt gjennomført: 

- 0-1 år: Babysang, ukentlige samlinger 

- 2 år: Sansegudstjeneste med musikksamling 

- 3 år: Søndagsskolesamling på gudstjenesten 

- 4 år: 4-årssamling+ gudstjeneste  

- 5 år: Påskevandring og påskepyntverksted 

- 6 år (1. klasse): Skolestarttur i skogen og skolestartgudstjeneste 

- 7 år (2. klasse): Kompissamling (Samarbeid med kompisklubben) 

- 8 år(3. klasse): Tårnagenter (Samarbeid med Birkeland) 

- 9  år(4. klasse): Juniorkonfirmanter med 5 samlinger+gudstjeneste 

- 9 og 10 år (4. og 5. klasse): Julespillprosjekt (samarbeid med barnekorene) 

- 10 år (5. klasse): Camp Sædalen (for 4.-7. klasse, men 5. klasse invitert gjennom TO) 

- 11 år (6. klasse): LYS VÅKEN Overnatting i kirken (Samarbeid med Slettebakken) 

- 12/13 år: Tweensleir (For 5.-7. klasse, men 7. invitert gjennom TO. Samarbeid med Birkeland) 

- 14 år: Konfirmantgruppe (konfirmantleir, en undervisningsdag i mnd+deltakelse i ten-gruppe eller KRIK) 

- 15 år: Nyttårsleir 

 

På samlingene har vi fokus på fellesskap og på å gi de unge kjennskap til kirken, høytidene og den kristne tro 

og tradisjon. Hver samling har sitt «pensum» som blir formidlet ved bruk av ulike arbeidsmetoder. På flere av 

samlingene blir det også delt ut materiell (bøker, CDer ol) som skal oppfordre til trosopplæring i hjemmet. 

Fokuset fremover blir å jobbe videre med konfirmantalderen og oppover, og se hvordan TO i samarbeid med 

det kontinuerlige arbeidet kan legge til rette for at ungdommer vil søke mot kirken. Vi vil ha et særlig fokus 

på å planlegge og starte ledertrening. 

Vi tenker også at det kan være bra å ta en gjennomgang av TO-planen og evaluere de ulike tiltakene og se hva 

som fungerer bra og hva som kan forandres. 
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Vedlegg 3 

Årsrapport for Mini-Gospel 2017: 

Mini-Gospel har hatt samlinger hver mandag kl. 17.30-18.15. Det har vært en barneflokk på mellom 10 og 20 

barn hver gang. Vi har hatt en opptreden på gudstjeneste hvert semester. 

Vi hadde en liten konsert sammen med de andre korene før sommeren på Sædalen skole. 

Til jul hadde vi en avslutning sammen med Knøttesang, der vi sang litt, gikk rundt juletreet og spiste 

pepperkaker og mandariner. 

For Mini-Gospel: Kjersti Torsvik, Dirigent 

 

Vedlegg 4 

Årsmelding Sædalen menighet 2017 - Barnegospel 

 

Sædalen barnegospel er et tilbud for barn i 1.-4.klasse hvor hovedfokuset er korsang og lek. På øvelsene lærer 

de grunnleggende koroppvarming og sang. I løpet av 2017 har vi sunget en del låter av Bjørn Eidsvåg, og noen 

andre små, enkle viser. Vi bruker også noen ganger 5-10 min på andre leker som ikke er direkte sang-relaterte. 

Dette gjør vi for å bli bedre kjent med, og trygge på hverandre, noe som er viktig når man driver med sang i 

en stor gruppe. Dette er spesielt viktig i begynnelsen av et semester. Gruppen består som regel av 10-15 barn, 

og vi øver hver mandag fra klokka 17.30-18.15 på Sædalen skole. Her har vi øvd så lenge jeg har vært dirigent 

(1 år). 

 

Oppmøte på øvelsene har utmerket seg positivt i år, og holdt seg relativt jevnt. Det har variert fra 10 til rundt 

15 stk, og det ser ut til at det vil fortsette slik i 2018. Det virker også som at barna trives på korøving, og får 

noe ut av det. Men tross det gode oppmøtet på øvelsene, så har det ikke vært like bra på opptredener 

(gudstjenester, etc.). Dette tar jeg på min egen kappe fordi at jeg ikke har vært flink nok til å informere alle 

foreldre og korsangere. 

 

Av opptredener har koret vært med på følgende: 

Vårkonsert/avslutning for sædalen barnegospel, tweensing, og minigospel - april 2017 

Gudstjeneste - 12.11.2017 

Julespillet i Sædalen menighet - Minsten, gjeterjentene, og den nye kongen - 02.12 og 03.12.2017 

Ungene har også fått tilbud om å synge solo(er) på de to sistnevnte opptredenene. 

 

Frida Marie Bergquist, dirigent barnegospel 

 

Vedlegg 5 

SoundsLikeUs Målet for SLU har alltid vært å få flere og stabile kormedlemmer. Det har vi klart året 2017! 

Våren-17 var vi 12medlemmer, og hadde 13 øvinger. Etter 2 øvinger på torsdager, byttet vi øvingsdag til 
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tirsdag pga at det passet bedre for dirigenten. SoundsLikeUs var med på flere forskjellige opptredener dette 

semesteret med positive tilbakemeldinger. 9. mars var vi med på korkafe hos koret «Bjørgvin vokal» før vi 

18.04 var med på «de innsattes konsert i Ulfsnesøy fengsel. Der sang vi to sanger, og det var kjekt å være med 

på en litt «annerledes» konsert og få muligheten til å se Ulfsnesøy. 9.mai var vi med på gudstjeneste i Sædalen 

menighet før vi avsluttet semesteret med vår konsert, med kafe, 8. juni med koret «Korfuh» som gjester. 

Høstsemesteret begynte veldig bra med over 20 st på første øving!  Vi hadde 13 ordinære øvinger. Vi var 

veldig glad for at vi fremdeles hadde Ingvill Espedal som dirigent etter at hun signaliserte at hun ikke kunne 

ha koret videre. Dirigentens entusiasme og dyktighet gjør koret bedre, og er en stor betydning for å holde på 

gamle og få nye medlemmer til koret. 7.11 var vi igjen gjester på korkafe hos koret «Bjørgvin vokale» hvor vi 

sang tre sanger. SoundsLikeUs hadde bestemt å prøve å ha egen korkafe/konsert med lodd den 28.11 med 

gjester, istedenfor vanlig konsert slik vi pleier. Vi hadde invitert korene «Alt for damene» og «Kor for det» 

Dette ble en veldig kjekk kveld, og kjekt at det ble så mange folk at menighetssalen ble for liten. Dette er et 

format vi fikk positive respons på, og tenker å fortsette med. 17. desember avsluttet vi semesteret med å være 

med på Slettebakken sin julekonsert i Slettebakken kirke. For høstsemesteret økte vi medlemskontingenten fra 

500 kr til 700 kr pr semester. Før hvert semester markedsfører vi på Sædalen,- og Slettebakken menighet sine 

hjemmesider, plakater og lager facebook arrangement for å få nye medlemmer. 

Styre i SounsLikeUs er; 

Styreleder: Ingunn Bjørsvik  

VO-kontakt/Medlemsansvarlig: Monica I. Johnsen  

PR- og økonomiansvarlig: Synnøve J. Åslid  

Dirigent Ingvill Espedal (ikke møtepliktig) 

 

Kristin Fehn, Synnøve J. Åslid og Ingvill Espedal er i noteutvalget  

Vedlegg 6 

KOMPISKLUBBEN  

Kompisklubben møtes en gang i måneden i Kringlebotn aktivitetshus. Vi har gått tilbake til å ha 

aldersinndelingen fra 1.-4. klasse. Vi ser at ved skifte av sted(fra Nedfe Nattland til Kringlebotn) har det også 

vært et skifte i medlemmer-vi rekrutterer flere lokalt fra Kringlebotn,mens flere av de som er fra Nedre 

Nattland har sluttet. Innholdet på kompisklubben er tredelt: Vi har en aktivitet (dette kan være forming, tur, 

drama, musikk, lek etc), vi spiser sammen og vi har en bibelfortelling. Noe av det kjekkeste vi gjorde i 2017 

var skogsturer med bål. 

Kompisklubben har 30 registrerte medlemmer, mens det kommer ofte noen ekstra barn innom også. Lederne 

på klubben har i vårsemesteret 2017 vært: Katrin Karlsen, Jorunn E. Færden, Øystein Solsvik og Sigrid 

Trætteberg Fahlvik. Høstsemesteret 2017 har det vært Jorunn E. Færden, Vegard Løvby Solhaug, Tomas Sørbø 

og Sigrid Trætteberg Fahlvik. 
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Vedlegg 7 

Tweensklubb 

2017 ble det første året med Tweensklubb i Kringlebotn Aktivitetshus. Ved å flytte fra Nattland til Kringlebotn 

har vi mistet noen på veien, og vi merket at det gjennomsnittlige oppmøteantallet har falt fra rundt 30 til ca. 

20. Vi opplever at barna som kommer trives veldig godt med både lokale og innhold. Vinterleiren på Sætervika 

som vi arrangerte sammen med Birkeland var en stor suksess. På høsten dro vi til Kvamskogen på 

overnattingstur der tweensene gikk på fjelltur, lagde mat, og lekte godt sammen. Denne høstturen har blitt en 

god tradisjon og noe vi gleder oss veldig til. Aktivitetene var blant annet, grilling, pil og bue, brettspill, 

julebingo og filmkveld. Vi gleder oss til fortsettelsen i årene som kommer, og tror at Tweensklubben vil 

fortsette å være en trygg og god arena for barn hvor de bygger relasjon til menigheten, hverandre og Bibelen.  

Ledere i 2017: Amund Hosøy, Kjartan Krossøy, Ingeborg Klepsvik, Bergfinn Sørlie, Leif Egil Bjørsvik, Maria 

Hosøy, Wiebke Kelsch, og ikke minst Astrid Norheim som gav seg etter mange år med fantastisk innsats. 

 

Vedlegg 8 

Ten-klubb 

Etter oppstart i 2016 opplevde vi trofast oppmøte av de ungdommene vi kjente fra tidligere arbeid, og hadde 

også et år der vi heva aldersgrensen fra 7. til 8. klasse. Høsten 2017 var derfor det første semesteret hvor vi 

fikk inn et nytt kull. Det var knyttet stor spenning til om det kom til å bli plass i hjemmene, men vi så at dette 

ikke ble et problem. Vanligvis har vi vært mellom 10 og 15 ungdommer. Vi samles fortsatt hjemme hos 

hverandre for å leke, spise, prate og lese i Bibelen sammen. Formatet er en kjempesuksess og både voksne og 

ledere storkoser seg på Ten-klubb. Fremover ønsker vi å ha Ten-klubben hjemme hos andre familier, og håper 

at dette kan bli en fin måte involvere ulike familier i ungdomsarbeidet. Året ble avsluttet med en vidunderlig 

Nyttårsleir i Myrkdalen. Ledere i 2017: Linda Havmøller, Bjarte Karlsen, Amund Hosøy, Leidulf Øy. 

 

Vedlegg 9 

KRIK 

KRIK Sædalen startet opp ungdomstreninger høsten 2017 med hovedsatsing på konfirmanter. Mange av 

Sædalens sine konfirmanter har dette som sin hovedaktivitet ved siden av fellessamlinger og leir. Oppmøtet 

har derfor vært stabilt på rundt 20-30 ungdommer. Det har vært utfordrende å få med seg ungdom utenfor 

konfirmantalderen. Ca. hver andre uke har vi KRIK-treninger med fotball, basketball, stafetter, leker og 

andakter. Vi opplever en voksende idrettsglede og trygghet knyttet til lek og aktivitet. Ledere i 2017: Amund 

Hosøy, Maria Hosøy. 
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 Birkeland sokn 

 

 

Innkalling til årsmøte i Birkeland menighet 
 

 

Møtedag:  Søndag 11. mars 2018  

Kl: 13.30 til 14.30  

Møtested:  Birkeland menighetshus Øvsttunveien 29   
 

 

Årsmøte er et åpent møte for alle medlemmer i menigheten. Her vil menighetsrådet 

orientere om arbeidet og legge fram planer og visjoner for det neste året. Birkeland 

menighetsråd vil invitere til deltagelse og engasjement og ønsker velkommen til gode 

samtaler.   

Søndag 11. mars er det innsettelse av vår nye sokneprest Kjersti Gautestad Norheim. I 

den forbindelse er det kirkekaffe på menighetshuset etter gudstjenesten. Ca. kl. 13.30 

vil det bli en markert overgang der de som ønsker det kan være igjen på årsmøtet.  

Saker:   

 Utvidelse av Birkeland sokn og menighetsarbeidet i Sædalen  

 Bemanningssituasjonen i Birkeland og Sædalen 

 Innsamling til det planlagte tilbygget ved Birkeland kirke   

 Økonomi og behov for å øke givertjenesten  

 

Hilsen Birkeland menighetsråd. 


