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Birkeland menighetsråd: Satsningsområder for perioden 2011-15 

 

1. Trosopplæring 

  

 Få godkjent trosopplæringsplan om 0-18 Sammen om skatten  

 Sikre nåværende tiltak og sette i gang nye tiltak  

 Engasjere frivillige i trosopplæringen  

 Skape et helhetlig barne- og ungdomsarbeid som følger trosopplæringsplanen  

Sørge for at barn og unge som får invitasjoner til trosopplæringstiltak har faste tilbud som de 

kan være med p.  

 

Det er laget handlingsplan for barne- og ungdomsarbeidet 2011-15.  

 

2. Fellesskap og frivillighet  

 

 Fellesskap i bønn 

 Fellesskap i ny liturgi  

 Fornyelse av kveldsgudstjenester med forkynnelse og opplæring  

 Ivaretakelse og rekruttering av frivillige  

 Skape en VI-følelse  

 

Det er laget handlingsplan for «Fellesskap og frivillighet».    

 

3. Informasjonsarbeid og giverglede 

  
Skape en helhetlig informasjonsstrategi med:  

 God og oversiktlig nettside  

 Menighetsblad med god layout og godt innhold  

 Grafisk profil/loge som går igjen i menighetens trykksaker  

 Synlig visjon  

 Sørge for god informasjon til givere og under ofring i kirken, og arbeide for økt giverglede  

 

Det er laget handlingsplan for Giverglede i Birkeland 2012-15.  

 

4. Kirketun 

 
Menighetsrådet ønsker fortsatt å prioritere bygging av kirketun ved Birkeland kirke og vil i løpet 

av perioden arbeide for:  

 At det skal lages prosjektskisse og romprogram  

 Sikre offentlig økonomi  

 Forberede byggestart  

 Sikre en god overgang med drift av menighetshuset inntil kirketunet er en realitet  
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DETTE FINNER DU I ÅRSMELDINGEN: 

Om Birkeland menighetsråd 

Gudstjenesteliv, Kirkelige Handlinger og fellesskap:  

- Gudstjenesteutvalg, bibeltimer og misjon 

- Musikkarbeidet og Birkeland kantori   

- Kirke-skole-samarbeid  

Trosopplæring, 0-18 Sammen om Skatten:  

- Trosopplæring i Birkeland   

- Konfirmantarbeidet 

Menighetens diakonale Arbeid:  

- Nestekjærlighet 

- Inkluderende felleskap 

- Vern om skaperverket / kamp for rettferdighet.  

Barne- ungdoms og familiearbeidet i menigheten:  

- Barnekorarbeidet 

- Fredagstaco 

- Ungdomsarbeid/Nattkafé/lederkurs  

- Krik-Nesttun og Bobla Ten sing 

Menighetshusets arbeidsutvalg 

En liten beretning om regnskapet i Birkeland  

Menighetsarbeidet i Sædalen  

Samarbeidspartnere:  

- Birkeland 1 KFUK: Lise Strøm Nilssen.  

- Birkeland Y´s Men´s Club: Reidar Kanestrøm  

- St. Georgs Gilde: Jan Helge Støve  

Innkalling til årsmøte 10.3.2012 

 

 

 

 

 



4 
 

BIRKELAND MENIGHETSRÅD 

Det nye menighetsrådet tiltrådte 1. november 2011 etter kirkevalget denne høsten. I 2012 har rådet bestått av:  

Faste medlemmer: Marit Serine Robbestad Skeie (leder), Tor Magne Madland (nestleder), Anne Kari 

Hersvik Aarstad, Liv Bente Aurlien, Solveig Elin Ruud, Gjermund Sveinall Øgaard, Mona Boge, Eva Taule 

(BKF-representant) og sokneprest Ivar Braut. Kolbjørn Gunnarson flyttet utenbys i mars og avsluttet dermed 

sitt verv. Helge Flesland fikk permisjon i to år for å arbeide i utlandet. Dermed ble varamedlemmene Frode 

Høyte, og Britt Helga Eidsheim faste medlemmer i rådet.  

Varamedlemmer: Magne Stenersby, Kasper Vejen og Dagny Ekberg, 

Menighetsrådet har hatt 10 møter i 2012 og har behandlet 106 saker. Det har vært vanlig praksis at både de 

faste medlemmene og vararepresentantene har blitt innkalt til hvert møte. Sakene som behandles i 

menighetsrådet forberedes av arbeidsutvalget som har bestått av leder, nestleder, et valgt medlem (Anne Kari 

Hersvik Aarstad), administrasjonsleder Eli Heggdal og sokneprest Ivar Braut. 

Sakene har vært varierte. Rådet har svart på Kirkerådets høring om ny kirkeordning og behandlet forslag fra 

Bergen kirkelig fellesråd om organisatoriske endringer. Menighetsrådet er det øverste organ i Birkeland med 

ansvar for å vedta planer og sørge for at det organiseres aktiviteter, som i det daglige drives av ansatte og 

frivillige. Kirken er organisert slik at stillinger og drift av kirkebygg og kontor dekkes av det offentlige, men 

alle aktivitetene fra diakoni, og kirkemusikk til barne- og ungdomsarbeid skal drives lokalt i hver menighet. 

Menighetsrådet i Birkeland har godkjent budsjett for 16 ulike avdelinger og har ansvar for egne stillinger; 

diakon (50%), tweenskonsulent og ungdomsarbeider. Det innebærer blant annet ansvar for å skaffe inntekter i 

form av givertjeneste, takkoffer og innsamlinger.  

Menigheten er organisert med utvalg som ivaretar sine områder, planlegger året og de ulike aktivitetene 

innenfor sin «gren». Vi har følgende utvalg: Gudstjenesteutvalg, barne- og ungdomsutvalg, diakoniutvalg, 

trosopplæringsutvalg og menighetshusets arbeidsutvalg. I tillegg har medarbeiderutvalget et overordnet ansvar 

for frivillige medarbeidere. I løpet av året har menighetsrådet invitert de ulike utvalgene til sine møter.   

Det har blitt avholdt 3 menighetsmøter der alle i menigheten blir invitert:  

 5. februar: Tilhørighet og grenser for menighetsarbeidet i Sædalen.   

 23. september: Ny gudstjenesteliturgi for Den norske kirke. Lokal grunnordning for Birkeland. 

 11. mars: Menighetens årsmøte med tema: kirketun, gudstjenestereform, giverglede og bønn.  

Menighetsrådet startet året og den nye perioden med en helgesamling i januar, hvor det ble utpekt fire 

satsningsområder for perioden som har vært en rød tråd gjennom året. Alle i menighetsrådet har arbeidet 

engasjert med de ulike sakene vi har hatt oppe, og er spesielt opptatt av satsningsområdene. Vi opplever et 

svært godt samarbeid mellom stab og frivillige. Dette er viktig for å få til og opprettholde et godt arbeid til det 

beste for Birkeland menighet. 

Ansatte i Birkeland 2012 

Sokneprest Ivar Braut: 100 % 

Kapellan Kjersti Gautestad Norheim: 100 % 

Seniorprest Rune Kysnes: 60 % i Birkeland og 40% i prostiet.   

Kapelland Leidulf Øy: 60-80 % prosjektprest i Sædalen og resten i tjeneste for Birkeland.  

Eli Heggdal: Administrasjonsleder 100 %.  

Kirketjener Larissa Golovina: 50% 

Kantor Harald Holtet: 100 %.  

Diakon Linda Bårdsen: 100 % fra august 2012.  
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Kateket Ingunn Myklebust: 100 % 

Kateket Carina Østensen Søfteland: 75 % 

Frivillighetsskoordinator Hilde Myklebust Wolter 50 % og med 25% som TO-vikar.  

Tweenskonsulent Solveig Tveitereid: 25 % fra august 2012.  

Ungdomsarbeider Kjetil Svanes Madland 20 % fra september 2012.  

 

Det er mange ansatte ved Birkeland menighetskontor og de fleste har hatt samme stillinger i flere år, men det 

har også vært noen endringer i dette året.  Etter en omorganisering i Bergen kirkelig fellesråd ble stillingen 

som menighetskonsulent gjort om til administrasjonsleder.  Eli Heggdal gikk inn i stillingen i 100 % 1. 

november.  

Etter 20 år som diakon i Birkeland menighet gikk Tone Totland over i en stilling ved Kirken bymisjon den 1. 

mars. En takknemlig menighet tok avskjed med henne, og den 1. august gikk Linda Bårdsen inn i stillingen 

som diakon. 50 % av stillingen dekkes av givermidler.  

Menighetsrådet opprettet og finansierer to stillinger i 2012: Tweenskonsulent Solveig Tveitereid begynte også 

den 1. august og satte umiddelbart i gang med barnekorene Birkeland Soul Children for «tweens», de som er 

mellom barn og ungdom.  Den tredje som begynte i høst var Kjetil Svanes Madland. Som ungdomsarbeider 

har han vært mye ute på KRIK-treninger med konfirmanter og på Nattkafé.  

Den røde tråden.  

Menighetsrådet kan se tilbake på sitt første hele år ved roret. Vi begynte tidlig å arbeide med strategier og 

utpensle områder som skulle ha ekstra fokus i perioden. Allerede i januar 2012 var fire punkt satt på papiret 

og har etter hvert resultert i mer konkrete handlingsplaner og ikke minst økonomisk satsning. Mot slutten av 

året er mye oppnådd og veien videre ser klarere ut:  

1. Et helhetlig barne- og ungdomsarbeid er et stort løft i menigheten. Trosopplæringsplanen Sammen om 

skatten ble godkjent og både eksisterende og nye tiltak går etter planen. Det er fremdeles en utfordring å 

engasjere frivillige, men arbeidet er fremdeles nytt. Menighetsrådet vil legge til rette for at barn og unge også 

har faste tilbud som de kan være med på. Konkret resulterte dette i tweensarbeidet som Solveig Tveitereid 

satte i gang og en fortsatt satsning på de unge. Mange har kanskje merket seg at vi har en flott ungdomsgjeng? 

De boltrer seg på menighetshuset hver torsdag, er å finne i trening og i ledersamlingene. Tenk at det er 17 

unge som er med på ledersamlinger ledet av Bård Norheim og Knut Tveitereid! Mye blir til når en forener 

stillinger med det frivillige engasjement.  

2. Fellesskap og frivillighet er et annet område som ble viktig for menighetsrådet. Et ønske om å skape en 

VI-følelse der alle opplever å bli inkludert utfordrer oss alle. Det handler også om å møte andre og skape en 

begeistring for det som skjer her.  Klarer vi å skape felleskap i den nye liturgien, i kveldstilbud, i bønn? Klarer 

vi å ta vare på frivillige og rekruttere nye? Visjonene setter sitt preg på planene om flere kveldsgudstjenester, 

bønnelister som distribueres i nye fora og et medarbeiderutvalg som fortsatt har fokus på at det skal være godt 

å være frivillige i Birkeland. Dette er fremdeles et område menighetsrådet vil ha fokus på i 2013. Vi trenger å 

løse ut menneskelige ressurser, skape trygghet og hjelpe folk til frimodig å være en naturlig del av Birkeland. 

Vi trenger en dominoeffekt av godhet. Vi trenger å snakke varmt om det som skjer. Vi trenger å snakke om 

hvordan vi når dem som ikke kommer. Vi trenger å vise stolthet. Vise begeistring for det å VÆRE – ikke bare 

det å gjøre. Vi trenger å møte folk. For å ivareta de frivillige medarbeiderne vi har i menigheten har 

menighetsrådet satt ned et eget utvalg som jobber spesifikt med å skape gode forhold for de frivillige 

medarbeiderne vi har og meningsfylte møtepunkter som kan være med å skape entusiasme rundt det å være 

med som frivillig medarbeider i menighetsarbeidet. 

Medarbeiderutvalget har i 2012 bestått av Reidar Kanestrøm og Eva Taule, sammen med Tone Totland, Eli 

Heggdal og Hilde Karin Wolter fra staben i Birkeland menighet. Tone Totland sluttet som diakon i februar. 

Og i august kom ny diakon, Linda Bårdsen inn i utvalget.  Utvalget har i 2012 jobbet mye med å etablere gode 
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rutiner for menighetens ulike utvalg når det kommer til rekruttering og daglig drift. Menighetsrådet godkjente 

medarbeiderutvalgets forslag om at medlemmene i de ulike utvalgene skal sitte i to år og deretter velges på 

nytt eller avløses av et nytt medlem. I alle utvalg sitter det en representant fra staben, en representant fra 

menighetsrådet, en frivillig leder og andre frivillige (litt varierende antall for de ulike utvalgene). 

Medarbeiderutvalget har også utarbeidet detaljerte arbeidsbeskrivelser for alle utvalg slik at det skal være 

enkelt for nye medlemmer og menighetsrådsmedlemmer å sette seg inn i de ulike arbeidsfeltene og hva det 

innebærer å være med i et utvalg. 

I september inviterte medarbeiderutvalget til medarbeiderfest på menighetshuset. Her ble det servert 

hjemmelaget suppe med rundstykker som Eva Taule hadde laget. Reidar kom med eplekaker til dessert. På 

kjøkkenet hadde vi leid inn hjelp fra BKF. Målet med festen var å gi alle de frivillige medarbeiderne som 

ellers jobber og bidrar på arrangementer, en kveld der de bare kunne komme og slappe av, ikke ha noe ansvar 

og bare nyte maten og det gode selskapet. Eli Heggdal var visevert og bandet HOT, bestående av Håvard 

Bærug, Tarjei S Madland og Olav Helland stod for musikken. En meget vellykket kveld!  

3. Informasjonsarbeid og giverglede kom i 2012 på dagsorden. Birkeland har en godt etablert 

givertjeneste, men også et ønske om å øke inntektene og sikre de stillingene som ble etablert dette året. 

Hvordan få flere til å være med på dette løftet, var et viktig spørsmål. God informasjon framstår fremdeles 

som en av nøklene. God informasjon skal skape begeistring og appellere til oss. Menigheten har 

menighetsblad og nettside, og opprettet om høsten en Facebookside for å nå ut på andre måter. Det har vært 

spennende å dele opplevelser på en ny måte og målet er enda flere tilhengere i 2013. Helg i Birkeland vil 

fremdeles være et viktig informasjonsorgan som ved hjelp av mange frivillige distribueres til mer enn 7000 

husstander.  

Gaver i alle former er viktige byggesteiner i Birkeland. Givertjenesten er noe menighetsrådet har valgt å 

arbeide med. Givertjenesten tilbyr en avtale om faste gaver, men størrelse og hyppighet er ette eget ønske. De 

faste og forutsigbare gavene gjør det lettere å planlegge og hjelper oss å satse. Menighetsrådet har valgt å 

bruke midler på stillinger, men har samtidig oppfølging av frivillige medarbeidere som et viktig 

satsningsområde. Kanskje noen av dere også har lagt merke til at vi mener at givere er å regne som frivillige 

og blir invitert på medarbeiderfest? Det er jo en givertjeneste. Mange her gir av sin tid, andre gir penger. 

Begge deler kommer godt med. En gruppe som kaller seg Giverglede er i gang med sitt møysommelige arbeid 

med å gjøre dette kjent.  

4. Kirke tun ved Birkeland kirke er fortsatt høyt prioritert av menighetsrådet. Kirketunutvalget er i gang 

med å planlegge og prosjektere et nybygg ved Birkeland kirke i samarbeid med Bergen kirkelig fellesråd. Det 

er gledelig at tilbygg til Birkeland kirke står i Bergen kirkelig fellesråd sitt budsjett og at nybygget skal 

erstatte menighetshuset i Øvsttunveien 29.  

I denne årsmeldingen vil hvert enkelt utvalg presentere seg selv. I hvert kapittel vil du som leser få 

innblikk i små og store aktiviteter og bli kjent med engasjerte frivillige som skaper gode møtepunkter. 

Vi håper dette er til inspirasjon.  

 

Marit Serine Robbestad Skeie, leder i Birkeland menighetsråd og Eli Heggdal, administrasjonsleder 
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GUDSTJENESTELIV, KIRKELIGE HANDLINGER OG FELLESKAP. 

«En menighet som ser og ber» 

Vi opplever et godt samhold og offensiv holdning i menighetsarbeidet i et samarbeid mellom frivillige, 

menighetsråd og ansatte. Gudstjenestereformen er i ferd med å finne sin lokale form. Arbeidet med tilbygg til 

kirken (kirke tun) går framover. Sædalen må fortsatt ha tydelig fokus som viktig menighetsbygging. Og vi har 

en stor oppgave i å samle enda flere til vanlige gudstjenester og at alle som kommer blir sett. Alt vil vi 

omslutte i bønn til Gud som kaller oss til tro og tjeneste.  

Sammen vil vi ære den treenige Gud ved å forkynne Kristus, bygge menighet og fremme rettferd. 

Folketallet antas å være rundt 19500, medlemstallet rundt 16000. Tallene stiger mye for tiden pga. ny 

boligbygging. Oppgavene er store. Vi vil være en menighet som ser og ber. I takk til Gud. 

I for forlengelse av det å være en menighet som ser og ber, nevner vi misjonsprosjektene. Misjon er å 

være sendt («missio») til verden med evangeliet i ord og handling. Det betyr å være kirke her vi bor og utover 

landegrensene i samarbeid med lokale kirker. Vi snakker i dag gjerne om en misjonal arbeidsmåte der både 

«indre» og «ytre» misjon hører med. 

Årsmeldingen er preget av misjon her vi bor med utgangspunkt i Birkeland menighet. Vi har hatt ett 

misjonsprosjekt til andre land: Prosjektet «Helsehagen» i Mali har vi hatt i samarbeid med Normisjon i ni år, 

og dette ble avsluttet sist høst da avtalen gikk ut. Vi har samlet inn rundt 25000,- årlig som avtalt, og denne 

delen av prosjektet har gått bra, særlig gjennom fire faste takkoffer i året. Derimot har vi ikke vært særlig 

flinke til jevnlig informasjon om prosjektet bortsett fra noen gode besøk fra Normisjon. 

Fra 2013 har menighetsrådet bestemt at vi går inn i et prosjekt med støtte til menighetsbygging i Estland - i to 

forsteder til Tallinn.  

Vi har de siste årene ikke hatt misjonsutvalg. 

Gudstjenesteutvalget 

Medlemmer er: Svanhild S. Wivestad, Solveig Elin Ruud, Åse Madsen, kantor Harald Holtet, Anne Gro 

Ullaland, Dagny Helene Ekberg og sokneprest Ivar Braut. 

Hovedsak i 2012 har vært en grundig gjennomgang av forslaget til ny liturgi for Den norske kirke. Her har 

utvalget gitt råd til menighetsrådet som gjorde vedtak om Birkelands valg av liturgi i september. Liturgien ble 

prøvd ut i etapper gjennom året og hele tiden fulgt opp av gudstjenesteutvalget. Det er kommet en god del 

innspill inkludert et nyttig menighetsmøte i september.   

Medarbeidere i gudstjenestene  

Det er mange involverte i gudstjenestelivet i Birkeland! Foruten kirketjener og kantor og prest er det mange 

frivillige. En stor gruppe kirkeverter deler på å ta imot når gudstjenesten begynner, og har forskjellige 

praktiske oppgaver. Barn og unge er ganske ofte involvert med oppgaver i liturgien, blant annet gjennom 

trosopplæringen – særlig konfirmasjonstiden – og fra barne- og ungdomsarbeid ellers. Blant annet har Bobla 

Ten sing satt et tydelig og velkomment preg! I år vil vi få nevne spesielt de frivillige som gjør klokkertjeneste. 

Det er Dagny Helene Ekberg, Gerd Sæterlid, Tor Inge Tunsberg, Harald Aurlien, Åse Madsen, Karl Dag 

Bærug, Harald Aurlien og (diakon Linda Bårdsen).  
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Sokneprestens kommentar om statistikken for 2012 

122 i snitt ved vanlige gudstjenester – 81 i snitt til nattverd 

Det er interessant og nyttig å se på hvor mange som har vært på gudstjenester i løpet av et år. Det er både gode 

og utfordrende tall. Vi har 16000 kirkemedlemmer, og i snitt har de vært på 1 gudstjeneste i løpet av fjoråret. 

Men fordelingen er vel ikke akkurat så jevn. Heldigvis har mange vært på både 40 og 50 gudstjenester, og 

dem vil vi gjerne ha flere av. Samtidig er det bra med en god del som kommer ofte, men ikke alltid – og vi må 

aldri slutte å glede oss over dem som tross alt kommer noen ganger i året. Folkekirken verdsetter alle slags 

medlemmer! 

Snitt frammøte ved alle hovedgudstjenester (i alt 67) har vært 175 (184-177-179 ; - fjorårets tall alltid nevnt 

først i parentesen og deretter årene videre talt bakover). Da er også konfirmasjoner (4029 på 13 gudstj.) og 

julaften (1457 på 3 gudstj.) tatt med. Regner vi også her med ekstra dåpsgudstjenester søndager kl.13 er snittet 

ikke 175, men 196 (209 - 204- 211). Samlet antall til stede ved alle gudstjenester er i overkant av 17000. Om 

en derimot holder unna ekstra dåpsgudstjenester, julaften og konfirmasjoner står vi tilbake med 51 mer eller 

mindre ”vanlige” gudstjenester. Her blir snitt frammøte 122 (141 - 131 – 135). Regner en med de 1400 som 

var på ekstra dåpsgudstjeneste, ville snitt frammøte steget med 27.  

Antall frammøtte er noe lavere om en ser på alle hovedgudstjenester. Tendensen er enda tydeligere når en 

holder jul og konfirmasjon unna. Dette er en stor oppgave å gjøre noe med: Flere til gudstjeneste en vanlig 

søndag! Det betyr mye med hver enkelt som kommer til gudstjeneste og nattverd så ofte som en kan. 

Derimot er antall til nattverd høyere: I snitt er det 81 (76 74 82 89-77) som går til nattverd. Det er et ganske 

godt og meget viktig tall. Av 51 vanlige gudstj. er det nattverd ved 36 av dem.   

Sædalen i tillegg 

Menighetsarbeidet i Sædalen startet for seks år siden og har vokst seg ganske stort. Det er en stor glede og må 

tas godt vare på! Frammøtet har økt fra vel 1200 til rundt 2600! Det skyldes både stort snitt frammøte og at en 

nå har gudstjeneste oftere: to ganger i måneden. Tallene blir ført i Slettebakken sokn fordi 

gudstjenesterommet er på Sædalen skole. I tillegg er arbeidet i Sædalen preget av flere barnekor, speider, 

KRIK og voksenarbeid med grupper og kulturkvelder. 

Birkeland vil etter vedtak i bispedømmerådet fra 1.1. 2013 ha det meste av administrativ og personell 

oppfølging for Sædalen. Det er riktig og gledelig at bispedømmet så tydelig prioriterer prestetjeneste i 

Sædalen, tilknyttet prestetjenesten i Birkeland.  

Kirkelige handlinger med høye tall: 207 konfirmerte 

Antallet døpte bosatt i soknet er stadig høyt med en dåpsprosenten rundt 80. Konfirmasjonstallet holder seg 

gledelig høyt: 207 (204 -224-199 -199) som en del av trosopplæringen. Kateketer og andre gjør et solid og 

gjennomtenkt arbeid som gjør at så mange melder seg og trives. Vigselstallet er 25 som er et normalt årstall. 

Antallet gravferder 129 (126 -102).   

Sterk skolekontakt, gledelig ungdomsarbeid, solid kirkemusikk 

Det er god grunn til å holde på overskriften fra i fjor! Skolekontakten har holdt seg høyt med samlinger for i 

alt 29 klasser. Skolegudstjenestene gir møtepunkt for nesten 2700 elever og lærere i 2012.  

Overfor barnehagene fortsetter et høyt antall julevandringer i tillegg til to barnehagegudstjenester. 

Trosopplæringen er nå i sitt fjerde år etter innføringen i prostiet. Birkelands trosopplæringsplan («0 – 18 

Sammen om skatten») er gjennomarbeidet og stadig flere alderstrinn får sine tiltak. Også her ligger betydelig 
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innsats bak fra ansatte og frivillige. Dette er en av de store og varige endringene i kirkelivet den siste 

generasjonen.  

Det kontinuerlige arbeidet for barn og ungdom er bl.a. søndagsskole knyttet til gudstjenesten. Det er en viktig 

del av gudstjenesteliv og tilbud for barn. Korene og speidergruppene møtes på hverdager. Ungdomsarbeidet 

har aktive grupper i Ten sing og KRIK. Det er gledelig når vi får fram lokale ungdommer som dyktige og 

trofaste ledere både i Ten sing og KRIK, og 17 ungdommer deltar i lederforum. og de fortjener støtte. 

Frivillighetskoordinator for ungdomsarbeid organiserer og bidrar selv på en meget god måte, 

ungdomsarbeider gjør en viktig jobb og nytt av året: Tweens-medarbeider i kvart stilling som har startet Soul 

Children-arbeid med to kor nå er ansatt i en delstilling. 

Det er på lang sikt helt avgjørende at det kontinuerlige arbeidet er sterkt og ses i sammenheng med den nye 

trosopplæringen.  

Kirkemusikken er fortsatt preget av kantors betydelige og gode bidrag i gudstjenestelivet.  Videre er det 

betydningsfullt for gudstjenestene at Kantoriet deltar i stor grad som forsangere. Dette er menighetsbygging i 

praksis!  Kantor har også ledet arbeidet med konserter og musikkandakter.    

Diakonien er sterk i Birkeland med en nyansatt og dyktig diakon og godt over 50 medarbeidere. Fjorårets 

kommentar kan gjentas: - Det er godt at diakonien makter å arbeide så praktisk i en på mange måter krevende 

tid. Sosial nød viser stadig nye ansikter som utfordrer diakonal oppfinnsomhet, respekt og innsatsvilje. 

Diakonien arbeider bevisst tverrfaglig også i kontakt med offentlige instanser.  

Sang og musikkarbeidet   

Året 2012 ble preget av gudstjenestereformen som skulle settes ut i livet. Liturgireform med blant annet 

utskifting av liturgisk musikk har blitt lagt merke til av alle som har kommet på gudstjeneste i Birkeland. I 

kantoriet bestemte man da også at man i 2012 ville legge enda mer vekt på gudstjenestemedvirkning, da 

særlig med tanke på innlæringen av ny liturgisk musikk. Fra den, etter manges mening, altfor store mengden 

med ny liturgisk musikk man hadde å velge mellom, falt valget på én hel serie: Harald Gullichsens serie. 1. 

påskedag var første gudstjenesten med denne musikken. Høytidsdagen ga oss muligheten til å få presentert 

Gloria med det hele laudamus. Om vi skal summere opp inntrykkene fra denne musikken så langt, er 

kommentarene både at musikken er sangbar, men at noe av den krever mer tid å venne seg til. Et overordnet 

mål for gudstjenesteutvalget har vært at den liturgiske musikken må ha slitestyrke. 

Søndag 25. mars inviterte kantoriet sammen med Fana kammerorkester til Bach-konsert i Birkeland kirke. 

Konserten var en del av påskefestuken, og på programmet sto fastelavnskantaten «Jesus nahm zu sich die 

Zwölfe» og 3. påskedagskantaten «Ein Herz, das seinen Jesum lebend weiβ»,  foruten cembalokonsert i f-

moll. Sist, men ikke minst, ble programmet supplert med et stykke Bach-musikk, som var – så vidt vites – en 

norsk urpremiere; sopranarien «Alles mit Gott und nichts ohn’ ihn». Arien ble oppdaget i 2005 av Bach-

forskeren dr. Michael Maul ved Bach-Archiv i Leipzig. Kantor Harald Holtet kunne ved konsertens 

innledning endog lese opp en hilsen fra den samme Michael Maul. Bente Brudvik fikk æren av å være solist i 

dette nyoppdagete Bach-verket. Cembalokonserten ble flott tolket med Turid Bakke Braut som solist på 

flygelet. Solister i kantatene var Sissel Vist, alt; Geir Molvik, tenor og Olav Veierød, bass. Mange var kommet 

for å overvære Bach-konserten.  

20. – 22. april ble det arrangert rikskirkesangfest i Bergen. Det var 17 år siden Norges kirkesangforbund 

arrangerte en tilsvarende riksdekkende kirkesangfest i Bergen. Det ble en flott fest. Birkeland kantori bidro 

under ettermiddagskonserten i Korskirken lørdag 21. april med fire bibelske salmer av kantor Harald Holtet. 

Organist var John William Kay fra Manger. Det var flott å ha en fullsatt Korskirke av kirkekorsangere fra hele 

landet med i omkvedene i salmene. Alversund musikklag medvirket for øvrig i to av salmene.  

Søndag 10. juni sto Fana kammerorkester i spissen for en konsert med verker utelukkende av Håkon Helland. 

Helland, som selv har vært fiolinist i Fana kammerorkester i mange år, har skrevet flere verk, ikke bare for 
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strykere, men også for større besetninger. Konserten i kirken denne søndagskvelden inneholdt et bredt og 

variert utvalg av Håkons verkliste, med kontraster i ulike stemninger. Tone Kvam Thorsen var sangsolist i 

orkestersangen «Den gamle furua». Kontrastene var ikke minst mange i det avsluttende verket «Fred» for 

sangsolister, kor og orkester. Her medvirket kantoriet. 

Kantori og kammerorkester møttes igjen i årets store julekonsert søndag 16. desember. Orkesteret var denne 

gangen forsterket med en rekke treblåsere, hvilket ga en mulighet til å fremføre flere verk som man ikke har 

kunnet fremføre tidligere. Et av høydepunktene under denne konserten var korsatsen «Die Hirten» fra Joseph 

Gabriel Rheinbergers oratorium «Der Stern von Betlehem».  En fullsatt kirke sang ellers inn julehøytiden 

sammen med kor og orkester i flere kjente julesalmer. 

H. J. Holtet, kantor. 

SKOLE-KIRKE Samarbeid 

Birkeland kirke og skolene i nærmiljøet (Midtun, Ulsmåg, Kringlebotn og Riple) har et godt samarbeid – og 

flere møtepunkt i løpet av året. Det samarbeides i forhold til skolegudstjenester før jul og påske, hvor elever 

og lærere i samarbeid med prest er involvert i planlegging og gjennomføring av disse. Kateket II organiserer 

ellers skole-kirke planen som gjennomføres innenfor rammen av RLE faget i skolen. Vi tenker at det fra 

kirkens side kan være gode bidrag inn i dette faget på informasjonssiden, uten å drive forkynnelse, noe som er 

svært viktig å være seg bevisst på dette feltet. Dessuten er det et godt relasjonsskapende samarbeid med 

jevnlige treff mellom elever, lærere og ansatte i kirken. Vi begrunner de årlige treffpunktene ut fra RLE-faget 

sin læreplan slik: 

1. klasse: OMVISNING I BIRKELAND KIRKE RLE; ”Beskrive lokale kirker,… kristendommens 

historie i nærmiljøet…” 

2. klasse:  PÅSKEHØYTIDEN RLE; ”Samtale om kristendom og hvordan religiøs praksis kommer til 

uttrykk gjennom ......høytider.” 

3. klasse: ”JEG OG DE ANDRE”; hvordan dele jordas ressurser. Miljøvinkling på rettferdighet, 

likeverd og forvaltning. RLE: ”Filosofi og etikk om gjensidighetsregelen…, barns rettigheter 

og likeverd” 

4. klasse: SORG OG DØD. RLE; ”Uttrykke tanker om livet, tap og sorg…  

5. klasse: VANDRING GJENNOM BIBELEN. Et møte med sentrale fortellinger i Bibelen, 

oppdage hovedlinjer og noen av hovedpersonene. RLE; ”gjøre rede for sentrale fortellinger 

fra Det gamle testamentet …,gjøre rede for sentrale fortellinger fra Det nye testamentet 

6. klasse: KIRKENS INTERIØR OG ARKITEKTUR. Studere kirkerommet. Tegne og male fra 

interiøret, stilles ut i kirken. RLE: ”Beskrive kirkebygget…,reflektere over betydning og 

bruk…” 

7. klasse: MILJØ OG FORBRUK. Mobil, klær, reiser - Vår livsstil og miljøvalg. RLE; ”Filosofi og 

etikk om utfordringer knyttet til temaene… natur og miljø” 

I kalenderåret 2012 var det 33 ”møtepunkt” (klasse – eller kirkebesøk) med om lag 600 elever. Dette er en 

nedgang fra tidligere år, men har sin begrunnelse i at enkelte opplegg måtte utgå på grunn av årets 

ressurssituasjon. Men heldigvis er tendensen fremover økende igjen! 

 

Carina Østensen Søfteland, Kateket I 
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Bibeltimer 2012 

Serien med bibeltimer har lang tradisjon i Birkeland menighet. Målet med timene er å gi en dypere forståelse 

av innholdet i Bibelen og hva den betyr for kristenlivet. Det kan gjerne kalles trosopplæring for voksne. I noen 

timer blir utvalgte tema belyst ut fra bibelske tekster. I andre er det grundig gjennomgang av visse tekster og 

den sammenhengen de står i. Hver samling avsluttes med samtale og en enkel servering.  Bibeltimene holdes i 

menighetshuset den siste tirsdagskvelden i måneden, 4 om våren og 4 om høsten. Gjennomgangstemaet våren 

2012 var tro: hvor kommer den fra?; tro til frelse; tro og gjerninger. Om høsten var fokus på menigheten: hva 

er innholdet i folkekirken?; menigheten som et sted for fellesskap og ny kraft; menigheten i Det gamle 

testamentet. Sogneprest Ivar Braut hadde 3 timer, kapellan Kjersti Gautestad Norheim 1, og prester fra 

nabomenighetene 3 timer. Biskop Halvor Nordhaug avsluttet høsten med temaet ”Å leve som en kristen i en 

fiendtlig verden - blikk på 1. Peters brev”.  Ansvarskomiteen består av Ivar Braut, Marit og Hermund 

Aadland, Dagny H. Ekberg og Torgunn og Lars Haarr. 

Nesttun mannsforening for Det Norske Misjonsselskap 

Foreningen, som er nesten 50 år gammel, har nå 10 medlemmer. De fleste er pensjonister. Møtene holdes på 

kveldstid rundt i hjemmene. På hvert møte er det gjennomgang av et tema som har relasjon til kirke og misjon, 

så samtale. Et måltid og misjonsoffer hører alltid med. Foreningen tar gjerne imot nye medlemmer! 

Lars Haarr.  

TROSOPPLÆRING, 0-18 SAMMEN OM SKATTEN 

Utvalget består av Anne Berit Helland (leder t.o.m. våren 2012), Olav Hundvin (leder fra høsten 2012), Liv 

Bente Aurlien (også med i menighetsrådet) og Oddveig Klakegg samt stabens faste medlemmer: Kateketene 

Ingunn Myklebust, Carina Østensen Søfteland og frivillighetskoordinator Hilde Wolter.  Utvalget har hatt 5 

møter i 2012.  Barne- og ungdomsutvalget, Søndagsskolen og Speideren har vært invitert på utvalgsmøter, og 

utvalget har presentert seg på et menighetsrådsmøte.  Birkelands mentor for trosopplæring, Marit Sofie 

Teistedal Vikre, avsluttet sitt engasjement i menigheten til sommeren 2012.  Årets store begivenhet foruten 

alle møter med barn og unge via gjennomførte tiltak, var at vi 23.02. fikk godkjent trosopplæringsplanen av 

Bjørgvin biskop.  

En gruppe tilknyttet trosopplæringen i Birkeland, deltok på årets Trosopplæringskonferanse på Lillestrøm. 

Nytt av året var at staben, sammen med leder for Barnevernet i Fana (Elisabeth Abelvik), holdt et eget 

seminar på konferansen, kalt "Fra bekymring til handling" -om hvordan vi som kirke kan bidra når vi lurer på 

om barn er utsatt for omsorgssvikt eller vold.    

0–18 Sammen om skatten 

Planen inneholder breddetiltak for trosopplæring for alle døpte i menigheten fra 0-18 år.   

Alle medlemmer i hver aldersgruppe får invitasjon til tiltakene.  Alle dåpsbarn får utdelt en perm kalt "Skatten 

min», illustrert med hjertet som identifiserer Birkelands trosopplæring, hvor de kan samle 

trosopplæringsmateriale fra alle årene. Utvalget har utarbeidet en visjon for trosopplæringen: Sammen 

med foreldrene skal vi legge grunnlag for en trygg tro og se hvert barn som en verdifull skatt. Sammen 

med barnet deler vi selve Skatten: Guds ord og Guds kjærlighet – og Sammen med hverandre vil vi på 

denne måten styrke det kristne fellesskapet og Birkeland menighet.  

Planen legger vekt på samarbeid med familiene og med det kontinuerlige menighetsarbeidet for barn og 

ungdom.  Det er et stort ønske at tiltakene også skal inspirere deltakernes familier og hele menigheten.  De 

fleste tiltakene er knyttet til en gudstjeneste for alle.   
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Breddetiltak som er gjennomført i 2012: 

- Dåpssamtale /dåpsmøte (0 år) 

- Babysang (0-1år) - Fra høst 2012 økt opp fra 1 til 2 gr. pr. mnd. 

- CD med barnesanger og info/trosopplæringstips, pr post (2 år)     

- Min kirkebok-utdeling m/kirkevandring (4 år) 

- Skatten i krybben.  Adventsfrokost for 5 åringer, sammen med Søndagsskolen 

- Barnebibel-utdeling v. skolestart (6 år)  

- Påskeskatten (7 år). Hovedfokus på påskens evangelium    

- Tårnagenter (8-år). Fokus på misjon og diakoni 

- Kirkeskatten (10 år). Historisk vandring + samarbeid med speiderne  

- Lys Våken (11 år). Feiring av kirkens "nyttår" m/overnatting i kirken 

- Konfirmasjonstiden (14 år)   

KONFIRMANTARBEIDET:  

Våren 2012 ble 207 unge konfirmert i Birkeland.  Inneværende år har vi 179 konfirmanter.  

Årets konfirmanter fordeler seg på 2 Leirgrupper, 2 Diakoni-, 2 KRIK-, Forming-, - Global Orgel-, Ten sing-

gruppe og en Sædalen-gruppe. 

9 ansatte er mer eller mindre direkte involvert i undervisningen. Ellers har vi verdifull hjelp fra frivillige, bl.a. 

i Diakoni og Leirgruppen. Kristuskransen er fortsatt pedagogisk grunnlag for undervisningen, og vi er 

takknemlige for nære og fine treffpunkt med konfirmantene.  

2 store innsamlingsaksjoner: «SKRIK”-aksjonen (Strømmestiftelsen) og Kirkens Nødhjelps fasteaksjon var 

også del av konfirmantåret.  Tilsammen bidrar konfirmantene med ca. 100 000 kr. her.   

 Bobla og KRIK Nesttun er flotte arenaer for ungdommene våre, og vi har knyttet disse kontinuerlige 

ungdoms-tilbudene nærmere breddetiltaket konfirmasjon, ved å legge en av de obligatoriske 

konfirmanttimene til nattkafeen.  Dette bidrar, ser vi, til å senke terskelen for å droppe innom i fortsettelsen.  

KRIK-konfirmanter blir oppfordret til å få med seg en KRIK Nesttun-trening om de har gått glipp av 

konfirmant-treningen, og treffer der menighetens flotte ungdommer som tør å snakke om sin tro og gjerne 

oppfordrer konfirmantene til å slå følge bort på Nattkafeen etterpå.        

Konfirmanttiden er viktig både for den unge og familien.  Vi legger derfor stor vekt på å ha en så lav terskel 

som mulig for å ta kontakt, og er daglig i samtale pr telefon eller mail med konfirmantforeldre.  Vårt store 

Konfirmant-foreldremøte samler de fleste foresatte til et treff i kirken sammen med hele kirkestaben, -et treff 

vi håper og tror også kan være med å møte noe av foreldrenes åndelige behov.    

Og fortsatt oppfordrer vi: Be for alle våre konfirmanter og familiene deres!            

Konfirmant-ledere/ansvarlige for gruppene som hadde oppstart høsten 2012:   

Kateket Ingunn Myklebust: Diakonigruppe 1 og 2 (m/Linda),   

Kateket Carina Ø. Søfteland: Formingsgruppe (høsten m/ assistent Kjetil)+  Globalkonfirmanter.  

Diakon Linda Bårdsen: Diakonigruppe 1og 2(m/ Ingunn)  

Kapellan Kjersti Gautestad Norheim: Leirkonfirmanter  (m / Cathrine Borgen) 

Kapellan Leidulf Øy: KRIK 1 og 2 +  KRIK-Sædalen   
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Kantor Harald Jakob Holtet: Orgelkonfirmant 

Frivillighetskoordinator for ungd. arbeidet, Hilde K. M. Wolter:  Tensing-konf.  

Sokneprest Ivar Braut: Koordinator/vikar for KRIK-gruppene 

Ungdomsarbeider Kjetil Madland sammen med Leidulf Øy på KRIK 1 og 2.       

Utvalgsleder, Olav Hundvin og Kateket 1, Ingunn Myklebust 

 

MENIGHETENS DIAKONALE ARBEID 

Medlemmer våren 2012: Gerd Alice Duus (leder), Bente Tunsberg (representant fra menighetsråd), Anne Kari 

Hersvik Aarstad (representant fra menighetsråd), Astrid von Krogh og Tone Totland (diakon og sekretær ut 

februar 2012)   

Medlemmer ved utgangen av 2012: Bente Tunsberg (leder), Kasper Vejen (representant fra menighetsråd), 

Astrid von Krogh, Margrete Andreassen og Linda Bårdsen (diakon og sekretær fra august 2012).  

Diakoniutvalget administrer det diakonale arbeidet i samarbeid med diakon og følger lokal plan for diakoni 

vedtatt i Birkeland menighetsråd. Planen er inndelt i 4 virksomhetsområder, og innholdet i årsmeldingen 

følger disse. 

NESTEKJÆRLIGHET 

Bønnetjenesten 

Denne tjenesten har lang tradisjon og har blitt administrert av en frivillig i DU i mange år. Det er 24 personer 

med i denne tjenesten, og de får tilsendt et bønnebrev ca. hver annen måned med bønn for virksomheten i 

Birkeland menighet. De som er med i bønnetjenesten ber hver for seg, men blir invitert til medarbeiderfester 

og andre felles arrangementer for frivillige i menigheten. Dette er en stillferdig men grunnleggende viktig 

tjeneste. I begynnelsen av året ba DU menighetsrådet se nærmere på denne tjenesten og dens plass i 

menigheten, og i «Forslag til handlingsplan for 2012», har bønnetjenesten generelt fått en sentral plass. 

Menighetsrådet ønsker fremdeles at ansvaret for bønnelisten skal ligge under DU, men den kan selvsagt 

delegeres til andre.  

Samvær for eldre 

To av prestene holder andakt hver 14. dag på Øvsttunheimen og i Odins vei, og i tillegg har diakon + to 

frivillige sangstunder de samme stedene ca. én gang i måneden. En gang i måneden er det også eldretreff på 

Sandalskollen, drevet av frivillige medarbeidere i samarbeid med diakon. Ellers er det mange gode tilbud for 

eldre i Nesttun området, på blant annet SESAM og Nesttun Bedehus. Diakoniutvalget fortsetter derfor 

politikken med å opplyse om disse tilbudene fremfor å starte egne arrangement. 

Sorgarbeid 

Sorglys til etterlatte 

Etterlatte bosatt i Birkeland menighet får tilbud om å motta et enkelt sorglys fra menigheten. En frivillig og 

diakon deler på denne tjenesten, og den frivillige har de fleste av besøkene – der man ikke har reservert seg 

mot å motta dette. 
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Sorgseminar i prostiet 

Det er hvert halvår lørdagsseminar om sorg – felles for alle menighetene i prostiet. Seminaret er en åpen 

samling med diakoner og prest som faglig ansvarlig. Sorgseminaret er et selvstendig tilbud, men de fleste som 

melder seg til sorggruppe har vært på seminaret før de melder seg til gruppe. 

Sorggrupper i prostiet 

Det er etter hvert blitt et godt utbygd sorgarbeid, siden oppstart av prostisamarbeidet om dette i 2004. For 

tiden er det totalt 7 sorggruppeledere + en veileder (alle frivillige) som er knyttet til arbeidet, i tillegg til 

diakonene i prostiet. Veileder er en frivillig med veilederutdannelse og erfaring. 

Gruppelederne har gått kurs, og er sammen med erfarne gruppeledere når de skal lede første gruppe. 

Diakonene i prostiet er faglig ansvarlig for tilbudet og det er veiledning for gruppelederne ca 4-6 ganger årlig. 

Det var 2 sorggrupper i gang i 2012. 

Det er gode tilbakemeldinger fra gruppedeltakerne, så utfordringen er å nå ut med tilbudet slik at flere 

benytter seg av det. 

 Allehelgensdag 

Minnegudstjeneste i Øvsttun kapell er årlig og er et samarbeid mellom kirkens prester og diakon. Etter 

gudstjenesten har diakoniutvalget åpent på menighetshuset der det er enkel servering og mulighet for samtale. 

Også i 2012 ble dagen markert og ca. 17 var i kapellet og ca. 11 på menighetshuset etterpå. Dette er en 

markert nedgang fra i fjor (tallene var da 35/17), men tilbakemeldingene fra medarbeiderne og diakoniutvalget 

var entydig at det opplevdes meningsfullt, og at det ønskes videreført. 

Blomster til påske 

Det gis blomster til bofellesskap og institusjoner til påske ved leder for Klubben Optimisten og diakon.  

Besøkstjeneste 

På prostiplan ble det i 2011 etablert et samarbeid om besøkstjenesten, der vi tenker at hver menighet har sin 

egen, stedegne besøkstjeneste, men hvor vi er sammen om de større løftene. Det har resultert i felles layout på 

brosjyre + skjema (med bilde av den lokale kirka), felles framstøt til det offentlige (veldig positive møter med 

trygghetssykepleierne i Bergen + hjemmesykepleien i Fana), og generelt en gjennomgang av måter å drifte 

besøkstjenesten på, som kan gi trygghet og økt kvalitet i tjenesten i hver menighet. I tillegg har det vært 

arrangert en to felles seminarer for rekruttering av og påfyll for besøkere, det siste i april 2012. 

I Birkeland har besøkstjenesten de siste årene vært liten, med to organiserte besøkere. Diakoni-utvalget 

diskuterte i 2011 hvordan det kan opprettes en organisert kontakt/ besøkstjeneste i menigheten, og har gått inn 

på dette samarbeidet i prostiet. Diakoniutvalget skal også på nyåret 2013 se nærmere på organiseringen av 

dette arbeidet, med tanke på om det er mulig å få en frivillig til å ta på seg lederoppgaven (evt. i et team), slik 

at ikke alt ansvar ligger hos diakonen.  

I tillegg til dette er diakonen disponibel til samtaler både i hjem og på kontor. 
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INKLUDERENDE FELLESSKAP 

Kirkens bord 

Dette tilbudet, hvor diakonen har sittet hver mandag kl. 11-12 ved et bord hos Baker Brun på Nesttun senter, 

har ligget nede i 2012. Det er imidlertid kommet tilbakemeldinger på at det er savnet, og Diakoniutvalget og 

diakon ønsker at dette tilbudet kommer i gang igjen i løpet av våren 2013. Det tas også opp til drøfting i 

staben.  

Diakoniens dag 

Årlig gudstjeneste på høsten, med varierende diakonalt fokus. I år med besøk av biskop emeritus Olav 

Skjævesland. Etterpå var det smørelunsj på eldresenteret med ca. 50 frammøtte. 

Nabokafe. 

Nabokaféen har vært og er en prioritert oppgave for diakoniutvalget. 

Kafeen som er åpen hver tirsdag kl. 12-14, er blitt et viktig møtepunkt for flere, både kaféens gjester og de 

som inviterer. Antallet gjester varierer fra ca. 17-25, mange faste gjester. 

Undringsstund 

Hele 2012 ble det holdt «Undringsstund» av en times varighet hver 14. dag. 

Menighetens prester er oftest brukt som innledere, og to fra Diakoniutvalget deler på ledelsen av samlingene. 

Mange spiser først lunsj i kaféen, og noen møter direkte til samlingen. Temaene engasjerer og vi har hatt 

mange gode stunder sammen.  

Klubben Optimisten 

Klubben tilrettelagt for utviklingshemmede har eksistert i ca 10 år og er et samarbeid mellom Nesttun bedehus 

og Birkeland menighet. Det er et høyt besøkstall med 30-40 deltakere på det jevne, og virker som det er et 

sted der det er godt å være både for de utviklingshemmede og deres ledsagere. Det er mange tilbud til denne 

gruppen, men ikke så mange med en klar, kristen profil, og tydelig forkynnelse satt inn i en ramme som gir 

trygt og godt fellesskap. 

Diakonikonfirmanter 

Det var i 2011/2012 45 diakonikonfirmanter fordelt på tre grupper, med forskjellige tjenesteoppgaver blant 

eldre, utviklingshemmede og i barnehage. Dette er et samarbeid med kateket, diakon, SESAM og Skjold 

menighetsbarnehage.  For skoleåret 2012/2013 er det to diakonigrupper med til sammen 38 konfirmanter med 

tilsvarende tjenesteoppgaver som tidligere. 

VERN OM SKAPERVERKET/KAMP FOR RETTFERDIGHET 

Matkurver 

Dette er fortsatt et omfattende tiltak og et krevende løft for Diakoniutvalget både økonomisk og med 

bemanning. Diakonen administrerer arbeidet, men pakking og utkjøring utføres av frivillige, i år var 16 

engasjert. 
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Vi fortsatte også i år å informere på noen gudstjenester oppunder jul om DU sitt arbeid med «matkurvene», og 

dette gav menigheten mulighet til å kunne gi en pengegave. I år var det flere enkeltpersoner som bidro med 

pengegave og leker, og så fikk vi også en stor enkeltgave på 25.000 fra næringslivet. Det gjorde økonomien 

enklere. I tillegg bidro flere bedrifter med produkter. Det ble delt ut 117 matkurver, der en stor andel av disse 

var til barnefamilier + gitt felleskurv til tre institusjoner.  

Det er fortsatt et godt samarbeid med bydelens helse- og sosialtjeneste, barnevernstjenesten, helsestasjoner og 

Sesam som gjør at vi når mennesker i forskjellige livssituasjoner. 

Diakoniutvalget har i stor grad opprettholdt det som er planlagt i den lokale planen, og arbeidet i de ulike 

arbeidsgrenene er preget av engasjement og innsatsvilje, og at folk tar stort ansvar. For videre satsing i 2013 

henvises til Birkeland menighets lokale diakoniplan. 

                                                              Bente Tunsberg, leder i diakoniutvalget og Linda Bårdsen, diakon 

 

BARNE, UNGDOMS OG FAMILIEARBEID I MENIGHETEN 
 

Birkeland barne- og ungdomsutvalg har i 2012 hatt følgende medlemmer: 

 

Kristin Jordheim Bovim, leder 

Gjermund Øgaard, representant fra menighetsrådet 

Laila Høviskeland 

Oddhild Godøy 

Kjersti Gautestad Norheim, kapellan 

Hilde Karin Wolter, frivillighetskoordinator 

Ingrid Aurlien (jan-jun), Kjetil Madland (sept-des), ungdomsarbeider 

Solveig Tveitereid, tweensarbeider (fra sept.) 

Utvalget har i 2012 jobbet med å lage en oversikt over det kontinuerlige barne- og ungdomsarbeidet. I mangel 

på barnekor, har utvalget lagt ned tilbudet om hverdagsmiddag, og konsentrerte seg om å arrangere et 

foreldreforum, der Bård Hallesby Norheim bidro med et interessant innlegg om ungdom, dåp og dagens tro. 

Til tross for litt dårlig oppmøte, ble dette en meningsfull kveld for dem som kom. Tradisjonen tro, ble 

vårfesten avholdt hos Kristin og Brigt Bovim. For siste gang samlet alle lederne seg i stuene deres og vi hadde 

en kjekk kveld med god mat, sang, quiz og avskjed for de lederne som sluttet.  

Søndagsskolen i Birkeland har merket en positiv oppgang det siste året. Flere foreldre følger barna sine til 

søndagsskolen, og det yrer av liv på det gule huset. Randi Vangen og Kristin Bovim har ledet søndagsskolen, 

og Knut Tveitereid og Bård Hallesby Norheim har vært vikarer innimellom. Menighetskontoret benyttes også 

som lokaler for søndagsskolen enkelte ganger. Fra desember gikk Randi Vangen ut i permisjon, og 

søndagsskolen bærer preg av at den trenger flere ledere. Dette jobbes det med å finne en løsning på. 

I september kom endelig det barnearbeidet i Birkeland ventet på! Solveig Tveitereid ble ansatt i 25 % stilling 

som tweensarbeider og startet like godt opp to barnekor! I tillegg til å starte et kor for «tweensbarna» mellom 

10-14 år, etablerte hun også et kor for de litt yngre barna (5-9 år). Mer om Soul Children konseptet og korene 

kan dere lese under! 

 

Det nye korarbeidet for barn og tweens i Birkeland menighet 

 
Tidlig september høsten 2012 startet Birkeland menighet opp to nye kor. Birkeland Soul Children (BSC) og 

Birkeland pre Soul Children (BPSC). Det førstnevnte koret er for tweens (10 - 14 år) og det sistnevnte for barn 

(5 - 9 år). Soul Children er et kor konsept fra Acta - barn og unge i Normisjon, der visjonen er å vinne og 
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bevare unge for evangeliet igjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i. Konseptet har utviklet seg til en 

stor korbevegelse som har over 80 kor i Norge, samt kor i USA, Japan, Indonesia, India, Bangladesh, 

Tyskland, Sverige og Slovakia. Tweenskonsulent Solveig Tveitereid er leder og administrativ ansvarlig for 

korene, mens Karen-Marie Stavdal er dirigent. Knut Tveitereid er andaktsansvarlig og underviser i BSC, og to 

av medlemmene i BSC, Stine Nordhus Soltvedt og Katrine Austevoll har etterhvert blitt hjelpeledere i 

BPSC. Det har blitt en fin gjeng med medlemmer i begge korene. Øvelsene holdes hver torsdag i kirken og 

inneholder en samling, danseøvelse, sangøvelse og andakt/undervisning. 

Fredagstaco – lavterskel tilbud til hele familien  

Fredagstaco ble startet opp i regi av Birkeland menighet høsten 2012. En komité bestående av: Kjersti G. 

Norheim(koordinator), Bård E. H. Norheim, Solveig Tveitereid, Knut Tveitereid, Kristin Sunde Wanvik, 

Morten Wanvik, Vivi Branstadmoen og Erik Branstadmoen startet planleggingen av fredagstaco vinteren 

2012 og hadde en prøvekjøringsrunde 25. mai. Offisiell oppstart var 31. august. Fredagstaco ble høsten 2012 

avholdt 4 ganger. 31. august, 28. september, 26. oktober og 23. november. 

Det var et jevnt stigende antall deltakere på hver samling, fra 25 og opp mot 40, med snittet liggende på 

omkring 32.  

For komiteen, Kjersti G. Norheim 

Ungdomsarbeidet i Birkeland 

Birkeland menighet har mange flotte ungdommer som har vært med og preget menighetslivet i året som har 

gått. Ungdomsarbeidet fordeler seg på KRIK-Nesttun, Bobla Ten sing, speideren (disse tre har utfyllende 

informasjon i egen melding), og Nattkafé for ungdom. 

En fellesarena for alle ungdomsaktivitetene i menigheten er Nattkafé for ungdom. Dette er et rusfritt 

lavterskeltilbud for ungdommer fra 8. klasse og oppover. Hovedmålsettingen for Nattkafeen er å skape en 

varm og samlende arena for ungdom i Birkeland menighet. Nattkafeen er et sted hvor ungdom kan samles og 

drive med ulike aktiviteter, som blant annet brettspill, bordtennis ellers PlayStation, samtidig som de får bedre 

kjennskap til den kristne tro. Nattkafé for ungdom holder åpent annen hver fredag i Birkeland menighetshus. I 

2012 merket kafeen en liten nedgang i antall besøkende. Gjennomsnittlig oppmøte er på ca. 15 ungdommer 

hver gang, i tillegg til at noen konfirmantgrupper har blitt invitert enkelte ganger og økt besøkstallet.   

I 2012 ble Nattkafeen styrt av ungdomslederne Håvard Bærug, Erik Klokset Vestvik og Maria Hack Urdal, 

sammen med frivillighetskoordinator for ungdom, Hilde Karin Wolter, og ungdomsarbeider. I september ble 

Kjetil Madland ansatt som ungdomsarbeider i 40 % stilling og har vært med og drive Nattkafeen. Han jobber 

også med KRIK-konfirmanter og er med på ulike aktiviteter i regi av ungdomsarbeidet. Han tok over 

stillingen fra Ingrid Aurlien som var ansatt ut juni 2012. 

Hilde K Wolter, frivillighetskoordinator. 

BOBLA ten sing  

Skoleåret 2011-12 var Karen Marie Stavdal og Ingrid Skoland ansatt som dirigenter i Bobla. De er studenter, 

og valgte å dele jobben mellom seg. Torstein Lærum var bandleder.  Vår konserten i år hadde tema «What 

would Jesus do?» og ble en opptur for koret! Til tross for at menighetshuset ikke var fylt til randen, leverte 

Bobla kanskje sin beste konsert noensinne.  

 Karen Marie og Ingrid sluttet i juni, og ved oppstart i august stod ten sing uten dirigent. Maria Hack Urdal 

som har vært medlem i Bobla siden hun var konfirmant tok på seg ansvaret for dirigering. Hun ble i oktober 

ansatt som dirigent.  Ellers har Bobla opptrådd ved ulike anledninger i kirken, arrangert kirkekaffe og sunget 
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på tefesten. Adventstiden ble innledet med intimkonsert i kirken etterfulgt av kveldsmesse v kapellan Kjersti 

G. Norheim og prest Bård Hallesby Norheim. Konserten var godt annonsert i forkant og det var full kirke. 

Mange konfirmanter fra andre grupper deltok også.   Styret bestod på vårparten av styreleder Kaja Rønning, 

Marit Fausa Pettersen, Sindre Meek, Gunnhild Hodnekvam og Torstein Lærum. Fra høsten 2012 ble styret 

bestående av Kaja Rønning, Nils Arne Rolland, Maria Hack Urdal, Andreas Weltzien, Tarjei Svanes Madland, 

Torstein Lærum og Hilde Karin Wolter. 

For styret, Hilde Karin Wolter 

KRIK-Nesttun  

KRIK Nesttun er et tilbud til ungdom mellom 13 og 20 år og vi har KRIK-treninger hver uke hvor vi samles 

til lek, morro og tro. Vi har variert veldig i antall deltakere, men vi pleier å være mellom 6 og 15 på 

treningene. Vi er 6 ledere og vi får hjelp av ungdomslederen hvis det er noe vi trenger hjelp med. Styret består 

av:  

 

Tarjei Svanes Madland:  Styreleder 

Andreas Aurlien:   PR-ansvarlig 

Håvard Ullaland:   PR-ansvarlig og økonomiansvarlig 

Iselin Lyngbø:    Tur ansvarlig 

Ingelin Vikre:    Tur-ansvarlig 

Kaja Vassbotten:   Sekretær 

Første halvdel av 2012 var Kristian Aurlien styreleder. I fjor (2012) arrangerte vi en vintertur til en 

Totlandshytten hvor vi hadde det veldig kjekt sammen. Vi var rundt 14 på turen. Det siste året har det 

forsvunnet veldig mange av de eldre lederene og deltagerne (forståelig nok), men og 2012 bar preg av at 

rekrutteringen gikk dårlig. Det er noe vi jobber med og prøver å invitere med så mange så mulig. Vi har ikke 

brukt så mye penger det siste året fordi vi har stort sett alt vi trenger, men vi har kjøpt en kanonball og skal 

kjøpe litt musikk + litt tilbehør. Vi har det veldig kjekt og håper vi får fortsette slik i lang tid fremover.  

For styret, Andreas Aurlien 

 

MENIGHETSHUSETS ARBEIDSUTVALG 

Menighetshusets arbeidsutvalg har i 2012 bestått av; Eva Taule, Lise Strøm Nilssen, Kaspar Vejen, Frode 

Høyte og Magne Stenersby. I tillegg har leietaker i Menighetshuset møtt på våre møter. Utvalget har 

gjennomført to dugnader, fornyet noe inventar og sett til at nødvendige oppgaver er gjennomført. Takket være 

mange frivillige blir huset hyppig brukt og er et samlingssted for alle generasjoner i menigheten. 

 

Birkeland menighet er i en særstilling med ansvar for å drifte menighetshuset i Øvsttunveien 29 og tar alle 

utgifter på strøm, kommunale avgifter, forsikringer og vedlikehold. I året som har gått har det vært 

nødvendige oppgraderinger: Ny ytterdør og låssystem, nye bord i peisestuen og nytt kjøkkenutstyr for til 

sammen kr. 123.722. En dyktig og entusiastisk gjeng med frivillige arrangerte basar i november og sørget for 

en inntekt på kr. 73.450 og kommunen gav en støtte på kr 50.000.   

MAU er av den oppfatning at er fornuftig å sette midler på fond fremover, slik at det nye menighetshuset kan 

utstyres og innredes godt så snart dette ferdigstilles. Uten all frivillig innsats ville det ikke vært mulig å drive 

huset eller å skaffe noen reserver. En hjertelig takk til alle som har bidratt i 2012! 

Eva Taule, leder av MAU og Eli Heggdal, økonomiansvarlig 
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EN LITEN BERETNING OM REGNSKAPET I BIRKELAND MENIGHET 

Menigheter i Den norske kirke har ansvar for å skaffe inntekter til egen aktivitet. Det er viktig å merke seg at 

drift av bygninger og lønn til de fleste ansatte dekkes av fellesråd og bispedømmeråd, men tilskuddene til drift 

av selve menighetsarbeidet er lite. Menighetsråd som ønsker å utrette noe må derfor samle inn midler til en 

rekke varierte oppgaver.   

En viktig satsning for Birkeland er diakoni. 50 % av diakonstillingen dekkes av statlige midler, mens 

menigheten tar ansvar for resten..  I 2012 ble det opprettet ytterligere to stilinger som skal dekkes av 

givermidler: Ungdomsarbeider 20 % og Tweensarbeider 25%. For disse to stillingene må det samles inn i 

overkant av kr. 500.000 årlig. Inntektene her hentes fra offer til egen virksomhet, gaver og givertjeneste. I dag 

er det 46 givere med avtalegiro og ca. 10 personer som gir mer eller mindre fast. Gavene blir rapportert inn til 

ligningsmyndighetene og gir skattefradrag. Vi takker trofaste givere og ønsker oss flere som vil være med på å 

gi menighetsarbeidet handlingsrom. Birkeland menighetsråd har opprettet en gruppe som skal arbeide for økt 

giverglede og for at vi skal få flere faste givere.  

Andre viktige utgiftsposter som dekkes av innsamlede midler er kontordrift og gudstjeneste (musikk, lys, 

blomster og nattverd), kirkekaffe, gaver og velferdsformål (oppfølging av frivillige og diakonalt arbeid). 

Ellers er informasjonstiltak prioritert. Årlige utgifter til menighetsblad er kr. 92.000, noe som dekkes av 

bladpenger. 

Trosopplæring utgjør en større regnskap i Birkeland. Her er et arbeid som gir større tilskudd og dermed større 

muligheter. Som det framgår av årsmeldingen dekker dette en rekke tiltak for alle aldersgrupper fra 0-18. Her 

er driftstilskuddet på kr. 160.000 årlig og i 2012 utgjorde det på grunn av innsparinger kr. 293.040. Birkeland 

har valgt å støtte menighetsarbeidet i Sædalen med å dele sine tilskudd til trosopplæringen. Sædalen mottar 

ikke egne trosopplæringsmidler, men har eget utvalg og eget regnskap. Fra 2012 skal dette regnskapet legges 

inn under Birkeland menighets regnskap. Mye av menighetsarbeidet i Sædalen foregår også innenfor 

Birkeland menighet. 

Her følger en liten oversikt over nøkkeltall fra de ulike avdelingene i Birkeland menighet sitt regnskap. Pr. 21. 

februar 2012 er ikke regnskapet ferdigstilt og fristen er utsatt. Menighetsrådet vil derfor behandle regnskapet 

for 2012 først årsmøtet. Tallene er basert på foreløpige regnskapsrapporter og er ment til å gi en oversikt og 

noen eksempler. Som det framgår av oversikten har Birkeland mange ulike aktiviteter med egne regnskap. 

Dette lille bilder sier litt om mangfoldet her hos oss.  

En menighetsøkonomi er langt mer enn penger. Det er også frivillig engasjement. Noen som gjør oppgaver vi 

ellers måtte betalt for. Et eksempel er distribusjon av menighetsbladet, en annen er dugnader. Uten en slik 

innsats hadde det vært umulig for menigheten å ha et menighetshus. Det er verdt å merke seg dette når en ser 

på hovedtallene og eksemplene på inntekter til de ulike avdelingene.  

Tusen takk til alle som har støttet Birkeland menighet med gaver og med å gi av sin tid!  

Eli Heggdal 

Økonomiansvarlig. 
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Avdeling Inntekt Utgift
Drifts-

resultat

Menighetsrådet 734 484 703 123 31 361

Menighetshuset 354 647 361 869 7 222

Trosopplæringen
447 828 263 298 184 530

KRIK-Nesttun 8 110 2 273 5 837

Bobla Tensing 41 060 36 219 4 841

Barne- og ungdomsarbeid 83 548 80 814 2 734

Diakoniutvalget. 96 859 70 979 25 880

Klubben Optimisten. 22 533 28 093 5 560

Nabokafeen. 18 868 14 321 4 547

Birkeland kantori 95 673 109 503 13 830

Birkeland Soul Children 19 626 18 542 1 084

Prosjekt Sædalen

264 441 161 487 102 954

To nye kor startet høsten 2012. 

Merknad

Dekker alle tiltak og konfirmantundervisning. 

Ekstrasordinært tilskudd i 12.Overskudd settes av i fond. 

Regnskap for gudstjeneste, søndagsskole og 

medarbeideroppfølging mm. Stor gave fra Kirkering i 

Sædalen til inventar i kirke. Settes i fond. 

Alle drift av menighetshuset i Øvsttunveien 29. 

Drift, gudstjenester, lønn, innsamlinger, givertjeneste. 

Nattkafe, lederoppfølging, familiearbeid. 

Hovedtall fra alle avdelinger i Birkelands regnskap

Drift av diakonale tiltak, julekurver, besøktjeneste mm.

Samarbeid med Nesttun Indremisjon. 

Konsertviksomhet

Giver-

tjenste
Gaver

Offer til 

egen

Tilskudd fra 

BKF/ 

kommune

Stats-

tilskudd

Billetter, 

bladpenger 

og basar. 

Offer og 

innsamling 

til andre

Menighetsrådet 201 000 10 500 95 457 78 000 8 820 83 035 201 574

Menighetshuset 76 000 73 450

Trosopplæringen 293 040

KRIK-Nesttun 8 080

Bobla Tensing 8 000 10 510

Ungdomsarbeid 8 500 25 000 30 900

Diakoniutvalget. 12 100 48 560 30 570 5 000

Klubben Optimisten. 

Nabokafeen. 

Kantoriet 9 000 11 900 19 500 41 100

Birkeland Soul Children 10 000

Prosjekt Sædalen 9 989 15 685 27 714

Noen utvalgte nøkkeltall fra inntektene. 
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LITT OM HVEM SOM ER MED: 

Prosjektgruppen besto av: Pål Ove Vadset (leder), Atle Rotevatn (økonomi), Yngvild S. Danielsen 

(sekretær), Linda Beate Havmøller, Bjørn Dahl (vikar som trosopplæringsmedarbeider fra august 2012), 

Sigrid T. Fahlvik (Trosopplæringsmedarbeider. Permisjon fra august 2012) Leidulf Øy (prest) 

Noen av sakene fra året har vært:  

- Økonomi/budsjett 

- Organisering av Sædalenprosjektet i forhold til Slettebakken og Birkeland sokn  

- Oppfølging av program, aktiviteter og frivillige 

- Menighetsweekend. Evaluering og ny komite 

- Oppnevne gudstjenesteutvalg 

- Medarbeiderfest 

- Kirkebygg 

Vedtaket om organisering av Sædalenprosjektet og prosten sin oppfølging av saken har vært en god avklaring 

for Sædalen sin del og vi tror det legger grunnlag for et godt samspill mellom menighetene videre.  

Ansatte: 

Leidulf Øy 100% som prest. Delt mellom Sædalen og Birkeland. Fordeling er omtrent 70 Sædalen og 30 

Birkeland.  

Sigrid Fahlvik 50% som trosopplæringsmedarbeider. 20 %Ulriken KFUK/M midler og 30 % 

trosopplæringsmidler fra BKF sin fordeling til Birkeland. Permisjon fra høst 2012.  

Bjørn Dahl: Vikar 50% for Leidulf Øy vår 2012 og 50% vikar for Sigrid Fahlvik høst 2012.  

Frivillige medarbeidere: 

Det var ca. 85 frivillige medarbeidere som hadde større og mindre oppgaver i 2012.  Disse gjør en uvurderlig 

innsats som til sammen gjør at det er en lokalmenighet i Sædalen.   

Det er ulike behov når det gjelder tilrettelegging og oppfølging for de ulike frivillige medarbeiderne. Lederne 

for styrer og tjenestegrupper gjør en viktig jobb i å koordinere, organisere og følge opp sine ansvarsområder. 

Så involveres ansatte der det er ønskelig og nødvendig.  

Den løpende kontakten mellom medarbeiderne både ansatte og frivillige er viktigst. Det ble også arrangert 

medarbeiderfest i februar og delt ut julehilsen. I tillegg til styremøter har også smågruppelederne, 

søndagsskolelederne og musikkgruppen hatt egne samlinger.  

MENIGHETSARBEIDET I SÆDALEN 2012 
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Kirkebygg 

På bakgrunn av en arealanalyse vedtok byrådet å starte et reguleringsarbeid for blant annet kirke. Tomten en 

vil søke å regulere til kirkeformål er på Olav Øgaard sin tomt i Sædalen. Dette er i tråd med ønske fra BKF, 

prost og kirkekomiteen i Sædalen.  

BKF gjorde også et vedtak som kan ha betydningen for realiseringen av kirkebygg. Vedtaket innebærer at det 

er mulig å lånefinansiere bygging av kirker. Dermed vil en kunne fremskynde igangsetting i forhold til å vente 

til kirken er fullfinansiert med bevilgninger fra kommunen.  

Slik det ser ut nå er det fremdriften i reguleringsarbeidet som bestemmer når en kan ta fatt på bygging av 

kirke. Sammen med denne prosessen vil BKF i samspill med lokal kirkekomite begynne planarbeidet, i første 

omgang å avklare rammer for bygget og kartlegge ønsker og behov til hva det skal inneholde 

GUDSTJENESTER OG SØNDAGSSSKOLE 

Gudstjenestene med søndagsskolen er hovedsamlingen i menigheten.  Det er en stor andel barnefamilier på 

gudstjenestene og mange barn til søndagsskole. Samtidig er det gledelig at også flere fra andre livsfaser er 

med.  Det er omtrent like mange familiegudstjenester og gudstjenester med søndagsskole.   

Søndagsskolen er helt avgjørende for at vi samler så mange barnefamilier og søndagsskolelederne sin innsats 

gjør at vi kan ha tre aldersdelte grupper:   

- Småfiskene 3-5 år. Ledere: Jorun Eckhoff Færden, Reidun Helle-Johnsen 

- Sprell Levende 6 år – 2.klasse.  Ledere: Laila E. Hovstad, Sigrid Bardsley 

- Tårnagentene fra 3.klasse. Ledere: Pål Ove Vadset, Bjørn Dahl 

-  I tillegg har vi barnekroken øverst i amfiet. 

Det er medlemmer 57 medlemmer og oppmøte varierer mellom 30 og 60 barn.  

Det er kommet flere nye med i gudstjenestefellesskapet i løpet av året. Et område vi vil jobbe med er hvordan 

inkludere dem i menighetens fellesskap og tjeneste. Det er kirkekaffe etter hver gudstjeneste. Det er et viktig 

samlingspunkt for mange.  

Det er mange frivillige involvert i gudstjenestene. Vi har hatt følgende gudstjenestegrupper: Musikk, 

kirkekaffe, rigging, lyd, dekor, søndagsskole, kirkeverter, klokkere og medliturger. På familiegudstjenestene 

bruker i stor grad barn og unge som medliturger/klokkere. Etter en dialog med skolen ble vi enige om å leie 

skolens renholdere til å vaske etter gudstjenestene. Da er vi sikre på at lokalene er klargjort til skoleuken og 

det avlaster de frivillig.  

Flere av trosopplæringstiltakene knyttes til gudstjenestene.  Også barnekorene og speidergruppene har væt 

med på en til to gudstjenester i løpet av året.   

Det er satt ned et gudstjenesteutvalg som skal lede arbeidet med ny lokal grunnordning. Gruppen vil også se 

på styrker og forbedringspotensialet ved gudstjenestefellesskapet som helhet. Utvalget består av: Astrid 

Dalehaug Norheim, Trygve Eiken, Ingvill M. Arnesen, Bergfinn Sørli og Leidulf Øy.  
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Noen tall  

Oppmøte på gudstjenestene varierer, men vi ser at det er en viss økning på gudstjenester med nattverd fra 

2011. På familiegudstjenester er det ganske like variasjoner, men gledelig at vi begge de to siste årene har hatt 

familiegudstjeneste med over 300 til stede. Når det gjelder dåp har det vært en økning i 2012 fra året før med 

ti dåp i 2012 og fire i 2011. Det har vært 19 gudstjenester i 2012:   

Dato  Antall Nattverd/Dåp/Merknader 

8.januar    89 78 til nattverd 

22.januar 115 76 til nattverd / 1 dåp 

5.februar 100 72 til nattverd 

19.februar 250 160 til nattverd/ Trosopplæring / sang ved Barnegospel 

18.mars    97  67 til nattverd / Trosopplærings: Juniorkonf. / sang v/ Tweensing 

9.april    90 Friluftgudstjeneste 

15.april  101 Familiegudstjeneste / Sædalen KFUK/M deltok 

6.mai    79 67 til nattverd 

20. mai    84 73 til nattverd 

3.juni  118 Friluftsgudstjeneste / 2 dåp / Samarbeid med speideren 

2.september 210 Familiegudstjeneste. 1 dåp / Trosopplæring: Skolestartmarkering  

9.september 110 Friluftsgudstjeneste  Nattland- og Sædalen- dagen. Speideren deltok 

16.september 155 118 til nattverd. Konfirmantpresentasjon 

7.oktober 160 Familiegudstjeneste / 2 dåp / Trosopplæring: 2 åringer sansegudstj. 

21.oktober 143 98 til nattverd  

4.november 317 Familiegudstjeneste / 2 dåp / Trosopplæring: 4årsbok 

18.november   67 56 til nattverd 

2.desember 189 161 / 3 dåp 

24.desember 155 Familiegudstjeneste 
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MENIGHETSARBEID FOR BARN OG UNGDOM 

Det er mye gledelig innen arbeidet for barn og unge. Kor og speider arbeidet er stort.  Vi har også en 

kompisklubb som har økt i oppslutning i løpet av året.  

En fase vi vil ha særlig fokus på fremover er mellomtrinnet og overgangen til ungdomstiden. Speider og 

tweensing er gode tilbud for denne aldersgruppen og det er også planer om å en klubb eller KRIK-gruppe med 

månedlige samlinger. De som er med i de ulike aktivitetene kan så knyttes til trosopplæringstiltak og 

gudstjenestene. Da legges et godt grunnlag for kommende ungdomsarbeid i menigheten. 

Vi har også i startgropen når det gjelder oppbygging av ungdomsarbeid. Det er en konfirmantgruppe med 

konfirmanter fra Birkeland som er knyttet til menigheten i Sædalen og det planlegges et lederkurs for 

fjorårskonfirmanter fra våren 2013 i samarbeid med Birkeland.   

Sædalen Barnegospel  

Antall medlemmer: 79 4 grupper: Knøttesang, Minigospel, Barnegospel og Tweensing, i aldersspennet 1-12 

år. Dirigenter: Sigrun Dahl (vår), Endre Fehn (vår), Margrethe Øy, Gunn og Eivind Austad 

Gunnhild og Trygve Hoprekstad, Martha Vadset,  Styre: Martha Vadset, Vibecke Kyrkjebø Irgan (vår), 

Renate Krossøy (vår),  Sølve Skutlaberg 

Øystein Soltvedt, Monica Nakling, Wencke Skår Ekse 

Opptredener:  

Vårsemesteret deltok korene på 2-3 gudstjenester og Kor-i-fokus- festivalen i Nordhordland.  Tweensing 

arrangerte egen konsert som en avslutning på semesteret. 

Høsten 2012 har korene sunget på to gudstjenester i tillegg til at barn fra barnegospel har vært med som 

forsangere på 2-3 familiegudstjenester. Videre deltok mini- og barnegospel med minikonsert på julemesse i 

Salem (NLM) i november. Høstsemesteret ble avsluttet med konserten ”Tenn et lite lys i mørket”, et ”synge 

julen inn”-arrangement der alle korene i menigheten deltok. 

Annet:  

Flyttet fra Sædalen skole til Rambjøra barnehage pga. skolekorpset flyttet til fra Nattland til Sædalen skole. 

Kompisklubben 1.-4.klasse 

Samlinger en tirsdag i måneden i Rambjøra barnehage Aktivitetene har blant annet vært baking, brettspel, 

musikk og drama, uteleikar, skitur og bowling.  

Inger Løes organiserer klubben og  ansvar for de enkelte samlingene fordeles mellom foreldrene. Oppgavene 

mat, forkynnelse og aktivitet. Klubben har nå 26 medlemmer, og det møter mellom 20 og 25 barn hver gang. 

Klubben er innmeldt i KFUK-KFUM 

Sædalen KFUK-KFUM speiderne 

Startet opp høsten 2011 og er for barn i alderen 1.-4.klasse. Det var 27 medlemmer i 2012. Hovedledere er 

Kjersti Espeland, Martin Morvik, Liv Kjersti Skartland og Dagfinn Koppang. Det er også flere i 

foreldregruppen som hjelper til med lederoppgaver.  De hadde ca 9 møter i semesteret, samt to 
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overnattingsturar til Fjon Fjellkyrkje. Gruppen deltok på friluftsgudstjenestene i juni og på Nattland-Sædalen 

dagen.  

Speidergruppen 41. Bergen KFUK-KFUM 

41.Bergen har i 2012 drevet speiderarbeid for alderen 4-10. klasse. De har nå i underkant av 30 medlemmer i 

”speideralder”. I tillegg kommer ledere og en del rovere og andre eldre medlemmer. Gruppen har ukentlige 

møter og enkelte turer.  

Det er et fint samspill mellom gruppen og menigheten. Blant annet knyttet til friluftsgudstjenester , Nattland- 

og Sædalendagen. Ansatte i menigheten har deltatt på noen samlinger i løpet av året. 

Det er kommet nye ledere inn i gruppen slik at de har kunnet opprette en aspirant/stifinnerpatrulje. Det er 

mange som ønsker å være med i speideren så det er gledelig at de har hatt kapasitet til å ta inn nye.   

Oversikt over styret valg på gruppetinget 25. mars 2012_   

Jon Harald Aase, leder, Fredrik Gullaksen, styremedlem, Henrik Erstad, styremedlem, Hilde Vatne Lande, 

styremedlem, Anders Walaker, styremedlem 

KRIK Sædalen 

Gruppen er „sovende“.  Det vurderes å starte opp med KRIK for aldersgruppen 5.-7.klasse. Det vil på sikt 

kunne danne grunnlag for KRIK for ungdommer.  

TROSOPPLÆRING 

Trosopplæringen er i gang for fult i Sædalen menighet. Det er mye som skjer og mange ulike tiltak. Noen av 

tiltakene blir gjort i lag med Birkeland og Slettebakken menighet. Her er en oversikt over hva vi har hatt: 

Dåpsmøter/dåpssamtaler: Vi har hatt 12 barn til dåp i Sædalen. Vi har hatt et dåpsmøte, resten dåpssamtaler 

Babysang: Vi har hatt et vår og et høst semester med babysang. Det er 10 samlinger i hvert semester. Det har 

var rundt 20 barn som har deltok på våren og 20 på høsten. Disse samlingene har vi i Aktivitetshuset i 

Kringlebotn. 

Sansegudstjeneste: Dette er samlingen for 2 åringene. En gudstjeneste med fokus på sansene. Det var 12 barn 

som deltok. 

Søndagsskole samling: Samling for 3 åringene på søndagsskolen. Det var 14 barn som deltok. 

4 årsbok: Her har vi en samling og en gudstjeneste de deltar på. Det var 43 barn som fikk utdelt 4 årsboken. 

For 2013 vil vi ha en utdeling på våren og en på høsten.  

Påskevandring: Samling for 5 åringene. 11 barn deltok. 

Skolestartgudstjeneste: Gudstjeneste for de som begynner på skolen (6år), 20 barn deltok. 

Fortellersamling: Samling for 8 åringene. 13 deltok. 

Tårnagenthelg: Samling for 9 åringene. Her samarbeider vi med Slettebakken og Birkeland. 
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Juniorkonfirmanter: Dette er for 11 åringene. De har 6 samlinger i lag. Det var 8 stykk som deltok, og vi 

samarbeider med Slettebakken på dette tiltaket. 

Lys våken: Samling for 11 åringene, sammen med Birkeland og Slettebakken. 

Konfirmanter: Vi har hatt en konfirmant gruppe fra Birkeland som har hatt timen på Sædalen skole   

MENIGHETSARBEID FOR VOKSNE 

Smågrupper 

Det er fem smågrupper i menigheten. En mannsgruppe og fire kvinnegrupper med  8-10 personer i hver. Det 

er ledersamling en gang i semesteret med gruppeledere og prest. Gruppene har vist stor fleksibilitet når det 

gjelder å ta imot nye. Dette har derfor blitt viktige fellesskap både for de som har vært med i menigheten over 

lengre tid og for nye som har blitt med.   

Temakvelder 

Høsten 2012 startet vi opp med temakvelder der vi ønsker å gå i dybden på tema knyttet til kristen tro. På det 

ene møtet snakket May Bente Matre om å åndelig lengsel og på det andre hadde Stein Wivestad foredrag  med 

tema: Hvordan bli bedre forbilder for barn via kunsterfaring?  

Det er enkle rammer med godt innhold. Det har vært rundt 20 personer på samlingene.  

Sounds like us 

Kor for voksne. Øver torsdager i Slettebakken. Lager egen årsrapport.  

ANDRE ARRANGEMENT 

Menighetsweekend  

Dette er blitt et populært arrangement for barnefamilier. I fjor var det 19 familier, til sammen rundt 80 barn og 

voksne. Vi var på NLM sitt leirsted Sætervika i nydelig sommervær. Siden det ikke kapasitet til mer enn 20 

familier vurderte vi nytt sted for 2013, men landet på å holde på Sætervika ett år til siden alle som meldte seg 

fikk plass. Men blir det venteliste kommende år må vi tenke nytt sted.  

Nattland-Sædalen dagen 

Nærmiljødag hvor menighet, velforening, idrettslag, korps og flere går sammen om å lage en aktivitetsdag der 

folk kan møtes og blir kjent med tilbudene i nærmiljøet. Menigheten bidrog med friluftsgudstjeneste, 

hoppeslott med info om søndagsskolen og salg av grillmat.  
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GODE SAMARBEIDSPARTNER I BIRKELAND 

 

Birkeland KFUK- speidergruppe 

Birkeland speidergruppe har avansert til 32 medlemmer fordelt på 3 patruljer og et Roverlag. Styreleder og 

Gruppeleder: Lise Strøm Nilssen. Styremedlemmer: Oddveig Klakegg og Grete Bjerk. Det er avholdt 10 

ledermøter i 2012, hvor styret, Troppsledere og Patruljeførere deltar. Samarbeidet har vært godt, lærerikt og 

veldig hyggelig. Vi ser at våre speidere har vist vekst og utvikling i sitt arbeid. 

Som vanlig har Speidergruppen også i år vært særdeles aktiv og deltatt på kurs, leirer og konkurranser og 

andre sosiale aktiviteter i kretsen. Vi ønsker å nevne By manøver med påfølgende Vandrerfilmnatt, 

Ungdomstur for Bjørgvin krets, deltagelse i Vestlandsmesterskap, men vi ble beklageligvis ikke kvalifisert til 

Norgesmesterskapet. I sommer var nesten halvparten av medlemmene våre på Kretsleir, hvor de vant 

kretskonkurransen. Troppen/Patruljene har også i år arrangert Førerturer og på årets landsdekkende Tråkk 

konkurranse, kom vi på 5.plass. 

Vi har arrangert Jule- og Sommeravslutning for Ledere og Gruppen. Vi samarbeider med Nordås og Steinsvik 

om Roverlaget. I år har Roverne vært på tur til Finland og knyttet nye vennskapsbånd. 

Speiderne har deltatt aktivt på 2 Gudstjenester i Birkeland kirke og 1 Friluftsgudstjeneste. På årets 

friluftsgudstjeneste var det et samarbeid med Trosopplæringsutvalget og arbeidet rundt 10 åringene. Speideren 

serverte varm mat fra bålpannen i Skjoldebukta etterpå. Vi har fått arrangere kirkekaffe i desember til inntekt 

for den internasjonale Globalaksjonen til Speideren. Dette var svært vellykket. 

Vi ønsker å videreføre vårt arbeid i 2013 på samme måte som fjoråret. Speiderne skal delta på nye kurs, 

arrangere haik for patruljene og Troppen, delta på leirer og nytt VM og kanskje NM i speiding . 

Vi håper å kunne fortsette vårt samarbeid med Menigheten og delta aktivt i Gudstjenesten når det er ønskelig, 

og på andre områder som faller seg naturlig. 

Styremedlem, Grete Bjerk 

 

      

 

 

 

Birkeland Y’s Men’s Club har hatt et aktivt år. Klubbens største utfordringer for tiden er å skaffe nye 

prosjekter som styrker økonomien og som kan bidra til at vi kan yte mer støtte til våre kjerneområder. I 2012 

har vårt største bidrag gått til bevegelsens nasjonale og internasjonale prosjekter der vi støtter vel 20 

prosjekter. Men vårt nærmiljø har også blitt tilgodesett, og fem forskjellige aktiviteter har fått støtte. Vi sliter 

med å få nye medlemmer til klubben (for tiden er vi 30), så gleden var stor da vi fikk et nytt medlem i 2012. 

På klubbmøtene våre har vi en fremmøteprosent på 80. Er det noen (kvinner og menn) som liker utfordringer, 

et meningsfylt arbeid, opplevelser og et godt miljø, så er dere hjertelig velkommen til Birkeland Y’s Men’s 

Club. 

 Knut Sørum 

Birkeland Y`s Men Club 
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Bergen St. Georgs Gilde lagt bak seg nok et godt arbeidsår. Ved årsskiftet var vi 37 medlemmer. 

Vi har hatt 7 ordinære medlemsmøter, hvor temaene har vært: Israel, Frimerker, med frimerkesortering, 

byvandring, dugnad på speiderhytten på Totland, bilkjøring +65 og Palestina. Vi hadde i år ansvaret for St. 

Georgsdag, som vi arrangerte i Os kirke, vi deltok aktivt i friluftsgudstjenesten på Kyrkjebirkeland, var med 

på Fellowshipdagen, som ble avholdt på Betanien i Fyllingsdalen, kultursøndag arr. av 3. Bergen St. Georgs 

Gilde og vi har en aktiv rolle i lysmessen i Birkeland kirke. I tillegg hadde vi på forsommeren tur til Kinn 

hvor vi så på Kinnaspelet og høstens åpningstur som også var en jubileumstur, 5. BSGG var 15 år i 2012, gikk 

til Sandven hotell med festmiddag lørdagskvelden og båttur med middag i Botten om søndagen. I tillegg til 

dette deltok mange av gildets medlemmer på Bergensgildenes fellestur til Irland. Bergensgildene har også en 

turgruppe hvor det arrangeres tur hver onsdag på ulike steder i og rundt Bergen. Flere av gildets medlemmer 

deltar aktivt på disse turene. 

Forholdene for befolkningen på Haiti er fremdeles kritisk. Gildet har nå, tredje året på rad, hatt Haiti i fokus 

og sendte i år kr. 10.000,- til landsgildeledelsen som videresender pengene til det Canadiske speiderforbundet. 

Disse bistår speiderne på Haiti slik at midlene blir brukt på best mulig måte. 

Det har vært avholdt 4 styremøter i 2012. 

Gildet har i 2012 hatt følgende styre: Gildemester: Jan Helge Støve, Visegildemester: John-Egil Lilletvedt 

Sekretær: Jan Mangerud, Kasserer: Bjørn-Ove Broch og Styremedlem: Ingfrid Åkre 

 Jan Helge Støve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bergen St. Georgs Gilde            

 



29 
 

Her kommer innkalling til årsmøte.  


