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1. Birkeland menighetsråd  

I 2014 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 Øgaard Heimli, Mona Boge, Frode 

Høyte, Dagny Ekberg, Eva Taule (BKF-representant) og sokneprest Ivar Braut. Helge Flesland har også 

dette året hatt permisjon for å arbeide i utlandet, men kom tilbake på årets siste møte.  

Varamedlemmer: Magne Stenersby og Kasper Vejen. Menighetsrådets arbeidsutvalg har bestått av 

leder, nestleder, administrasjonsleder Eli Heggdal og sokneprest Ivar Braut.   

Ansatte i Birkeland 2014  

Birkeland er en stor menighet med til sammen 16 ansatte med arbeidssted i Birkeland og Sædalen. 

Her kommer en kort oversikt over stillingsressurser.  

Det er fire prester: Sokneprest Ivar Braut (100 %), Kapellan Kjersti Gautestad Norheim (100 %), 

Seniorprest Rune Kysnes: 60 % i Birkeland og 40 % i prostiet, samt Kapellan Leidulf Øy: 60-80 % 

prosjektprest i Sædalen og resten i tjeneste for Birkeland.  

Resten av staben har Bergen kirkelig fellesråd som arbeidsgiver. I 2014 har Birkeland hatt en 

administrativ ressurs på 135 %, noe som merkes godt i den daglige drift.  Eli Heggdal er 

administrasjonsleder (100 %). Hilde Myklebust Wolter er frivillighetskoordinator 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.  Diakon Linda 

Bårdsen har også full stilling.  

I 2014 fikk menigheten tre nye ansatte. Kantor Harald Holtet sluttet i sin stilling ved nyttår og Ottar 

Erling Arnestad begynte som kantor i 100 % den 1. februar. Det har imidlertid vært hjemmel for 

kantorressurs i Birkeland og Øvsttun kapell på 148 %, men uten en fast ansatt.  1. oktober ble Kantor 

Gjermund Mildestveit ansatt i 40 % stilling. Halvparten av tiden i Øvsttun kapell og resten i Birkeland 

menighet. Den tredje nyansatte er Barbro Husdal, fra juni fast ansatt som kirketjener i 50 % i 

Birkeland. I tillegg er det ansatt to helgekirketjenere: Håvard Ullaland og Kaja Volden Rønning.  

Birkeland menighetsråd og menighetsutvalget i Sædalen har gått sammen om å ansette Amund 

Nyhammer Hosøy. Fra august har han jobbet 20 % hvert sted. I Sædalen med tweens og i Birkeland 

med ungdomsarbeidet.  

Små og store saker i menighetsrådet  

Menighetsrådet er det øverste organ i Birkeland, med ansvar for strategi og visjoner og for å tenke i 

de store linjene. Herunder hører også økonomi. Menighetsrådet har godkjent budsjett for 14 ulike 

avdelinger og har forpliktet seg til å samle inn midler til å dekke egne stillinger. Vi dekker halvparten 

av diakonstillingen og ungdomsarbeider i 20 %. Det innebærer blant annet ansvar for å skaffe 

inntekter i form av givertjeneste, takkoffer og innsamlinger.  

Det har vært et godt arbeidsår i 2014 og medlemmene har vist stort engasjement for sakene vi har 

jobbet med.  Vi har hatt 9 møter og har behandlet 71 saker. Det ble holdt et menighetsmøte i 16. 
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mars 2014 på menighetshuset. Der ble Ottar Arnestad ønsket velkommen som ny kantor. 2013 ble 

presentert i ord og bilder og tema var givertjenesten.  

Enkeltsaker som nevnes er: menighetsrådet har vedtatt en diakoniplan for 2014-18. Vi har ansatt 

ungdomsarbeider i 20 %, fått økt kantorressurs og begynt arbeidet med å forberede kirkevalget i 

2015. En større sak som bør nevnes er beredskapsplan og forebygging av seksuelle overgrep. 

Medarbeiderutvalget i Birkeland fikk i oppdrag å utrede menighetens ansvar og rolle overfor frivillige 

medarbeidere og lage en beredskapsplan. I februar leverte medarbeiderutvalget sin rapport. 

Menigheten innførte en forpliktende forebyggingsplan som skal forhindre grenseoverskridende 

adferd og overgrep. Nye frivillige ledere i barne- og ungdomsarbeidet skal levere politiattest. Det er 

også opprettet et beredskapsteam som skal tre inn ved uforutsette hendelser.  

Målene for menighetsrådet har vært de samme hele perioden:  

1. Skape et helhetlig barne- og ungdomsarbeid som følger trosopplæringsplanen.  

2. Involvere og inkludere til felleskap og frivillighet.  

3. Skape en helhetlig informasjonsstrategi og øke givergleden.  

4. Bygge tilbygg til kirken.  

2014 har vært et svært positivt år. Mye har kommet i gang, mye har fortsatt og noe har satt seg. I 

barne- og ungdomsarbeidet er det grunn til å glede seg over trosopplæring med tilbud til alle årskull 

og med et flott samarbeid med faste aktiviteter. Det har vært fokus på felleskap og frivillighet med 

gode sosiale tiltak som Kveldsåpent og fredagstaco. Hver fredag er det Åpen kirke – med muligheter 

for bønnesamling slik det har vært etterlyst i årsmøter. Vi har hatt flere kveldsgudstjenester, og 

ungdomsmesser med fullsatt kirke. Godt medarbeiderskap har også i 2014 vært en hjertesak. 

Medarbeiderutvalget har i 2014 hatt følgende medlemmer: Hilde Wolter (leder), diakon Linda 

Bårdsen og administrasjonsleder Eli Heggdal.  Eva Taule og Reidar Kanestrøm ble takket av til 

sommeren 2014. Gerd Alice Duus gikk inn i utvalget høsten 2014. Ansatte i utvalget har ansvar for å 

holde orden på system og lister. Utvalget sender julehilsen og inviterte til medarbeiderfest på 

menighetshuset 12. september. Denne gangen var det staben som serverte suppe og de frivillige som 

fikk ta imot. Det er 180 frivillige i mange ulike aktiviteter. Medarbeiderutvalget har også hatt ansvar 

for Kveldsåpent, et uformelt forum med litt mat og mye mening.  

I løpet av perioden har vi arbeidet mye med Informasjonsarbeid og giverglede. Vi har nå fått fine, 

enkle og billige brosjyrer som gir en god og helhetlig oversikt over aktiviteter i menigheten. Vi er på 

Facebook, med muligheter til å kommunisere på en annen måte og jobber med å holde nettsiden 

oppdatert. Vi vil fortsatt jobbe videre med å øke givertjenesten, og givergledegruppa er i gang med 

dette! Før jul ble det mulig å gi takkoffer via SMS. Det er en spennende ny mulighet som kan 

videreutvikles.   

Arbeidet for å få et tilbygg til kirken har gått over flere år. I 2014 har vi kommet et godt stykke 

videre med dette, og det foreligger nå konkrete planer og utkast til tegninger. Disse er under 

ytterligere bearbeiding før kommunen kan endelig godkjenne dem.  Vi opplever et godt samarbeid 

med Akasia og håper på at grunnarbeider kan starte opp til neste år. Menighetsrådet går nå inn i sitt 

siste år i denne perioden. Vi ser frem til spennende oppgaver også dette året, med bl.a. kirkevalg til 

høsten. Staben holder daglig hjulene i gang, men samarbeid med frivillige og folkevalgte er et godt 

gjennomarbeid prinsipp i menigheten. Alle utvalg skal ha en representant fra staben, en representant 
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fra menighetsrådet, en frivillig leder og andre frivillige (litt varierende antall for de ulike utvalgene). 

Menighetsrådet har nedsatt seks utvalg for å ivareta ulike grener av menighetsarbeidet. Utvalgene 

nedsettes i januar i partallsårene og medlemmene sitter i en periode av to år. I løpet av året har 

menighetsrådet invitert alle utvalgsmedlemmene til sine møter. Gjennom flere år har Birkeland 

arbeidet fram en god struktur for arbeidet, delt opp i grener med et utvalg som har oversikt over 

aktiviteter i sitt område. I denne årsmeldingen vil hvert enkelt utvalg presentere seg selv. I kapitlene 

vil du møte gudstjenesteutvalg, Misjonsutvalg, barne- og ungdomsutvalg, diakoniutvalg, 

trosopplæringsutvalg og menighetshusets arbeidsutvalg. Vi håper du som leser få innblikk i små og 

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

Årsregnskapet i 2014 i Birkeland menighet 

 
Økonomi er en viktig del av menighetsarbeidet. Store summer må samles inn til mange ulike 
aktiviteter og mange ulike beløp går til å holde opp arbeid i menighetens satsningsområder. I 
Birkeland er menighetens regnskap fordelt på 14 ulike avdelinger. Dette er et lite blikk inn i den 
økonomiske siden av et menighetsliv.  
 
Menighetens regnskapsførsel ivaretas av Akasia regnskap. Menighetsrådet har økonomiansvar for 
menighetens aktiviteter. Menighetsrådet legger planer og godkjenner budsjett. I det daglige har  
administrasjonsleder ansvar for økonomistyring og økonomisk planlegging, offerbehandling, 
bilagshåndtering, givertjeneste, innkjøp og utleie, samt for å legge fram økonomiske rapporter og 
årsregnskap for menighetsrådet.  
 
Resultat pr. 31. desember 2014 gir et godt bilde av aktiviteter i menigheten. Driftsregnskapet ble 
oppgjort med et netto samlet overskudd på kr 113.330. Disponeringen av årets overskudd er 
presentert i menighetens fullstendige regnskap. Her følger en oversikt over de ulike avdelingene, 
sammenlignet med 2013.  
 

Kortfattet oversikt over avdelingene i regnskapet.  

Avdeling Inntekter Utgifter 
Resultat 
2014 

Resultat 
2013 

Menighetsråd 917 921 917 091 830 105 921 

Menighetshus 386 270 307 228 79 042 42 993 

Trosopplæring 304 580 424 675 120 095 49 352 

KRIK Nesttun  8 135 5 814 2 321 9 096 

Bobla tensing  49 432 50 475 1 043 10 122 

Barne- og ungdomsarbeid  191 518 197 159 5 641 109 112 

Diakoniutvalg  109 767 74 575 35 192 19 337 

Klubben  42 855 38 559 4 296 6 019 

Nabokafeen  24 532 16 744 7 788 7 268 

Birkeland kantori  31 199 7 345 23 854 30 587 

Birkeland Barnekor 53 129 39 414 13 715 43 569 

Sædalen menighetsutvalg 294 003 267 600 26 403 4 000 

Sædalen barnekor 79 338 37 505 41 833 17 434 

Sædalen trosopplæring 87 028 82 393 4 635 6 392 
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Sædalen har tre avdelinger i regnskapet. Dette menighetsarbeidet som ligger mellom Birkeland og 
Slettebakken menigheter er ikke eget sogn, men regnskapet føres her fordi Birkeland også har 
kontorfunksjonen og stiller administrative ressurser til rådighet.  
 
Et lite streif inn i avdelingene.  
 
Menighetsrådet har i år et knapt overskudd. I 2013 var det et underskudd på grunn av innkjøp av 
salmebøker. Tilskudd for innkjøp kom i 2014 og har dermed bidratt til balanse i regnskapet.  I 2014 
kan følgende nevnes: Menighetsrådet tok på seg å renovere krigsminnesmerket. Det ble gitt gave til 
menighetene i Estland i forbindelse med stabens reise i november, samt et lite tilskudd til reisen. Det 
meste av turen ble ellers dekket av midler fra Kirkens arbeidsgiverorganisasjon og Bjørgvin 
bispedømmeråd. Utgifter til gudstjeneste er stabilt, men servering (kirkekaffe), blomster, porto og 
informasjonstiltak har økt det siste året og må justeres i neste budsjett. Det betyr også at dette 
regnskapet må øke sine inntekter. Det må arbeides for flere faste givere for å dekke menighetens 
forpliktelse til diakonstillingen og for menighetsbladet.  
 
Menighetshuset har for andre år på rad overskudd. En klar årsak til det er økt utleie og en stor 
innsats for inntekter fra tefesten. Driftsutgiftene var til sammen kr. 305.428, men et aktivt utvalg 
sørger for å holde utgiftene nede og mange frivillige bidrar. Av nødvendig investering nevnes 
opprustning av kjøkkenutstyr, nye matter og renovering av tekjøkken i underetasjen. Økt aktivitet 
medfører også økt behov for renhold, som leies av Akasia. Det er kostbart å eie et hus.  
 
Trosopplæringen har i 2014 et stort overskudd, men forklaringen er enkel. Nesten hele 
underskuddet er i et underregnskap for konfirmantundervisning. Underskuddet oppstod fordi 
konfirmantleiren februar 2014 gikk med vel 50.00 i underskudd. En årsak er at egenbetalingen var 
noe for lav, men leiren dekket også reise og opphold for ungdomsledere som hadde praksis på leiren. 
Det var en viktig del av ungdomsarbeidet. Den andre årsaken til underskudd er at konfirmantbetaling 
skal flyttes til vår-halvåret. 2014 inneholder kun betaling fra leirkonfirmantene, mens resten av 
konfirmantene faktureres etter jul. Denne forflytningen genererer et underskudd i år, men det blir 
tatt inn igjen i 2015. I årene som kommer skal det være inndekning.  
 
Resten av trosopplæringsregnskapet gikk med underskudd kr. 10.263. Dette var det første året med 
invitasjon til alle kull, noe som merkes både på porto og andre utgifter. Driftstilskuddet er også lavere 
enn året før fordi mer går til lønnsutgifter.  Av Birkelands totale tilskudd til trosopplæring dekkes 100 
% kateket (Birkeland) og 30 % (menighetspedagog (Sædalen). Fra 2015 vil disse regnskapene splittes 
opp slik at en kan holde mer kontroll med utgiftene til tiltakene.  
 
KRIK-Nesttun og Bobla tensing har god balanse og rom for aktiviteter og turer. Mens KRIK har svært 
god økonomi har Bobla flere utgifter til dirigent, instrumenter og turer.  
 
Barne- og ungdomsarbeid har i 2014 bare et lite overskudd, mot et stort i 2013. En gave på 80.000 
fra Anna Jebsens minne bidro til dette. Lønnsutgiftene har også vært noe lavere siden det i høst kun 
har vært ansatt en ungdomsarbeider i 20 %, mens det om våren i tillegg var en tweenskonsulent i 25 
% stilling. Vi fikk også 10.000 i støtte fra kommunen til ledertrening. Vi fikk 15.000 fra 
opplysningsvesenets fond til prosjektet «Med blikk for tweens og hjerte for hele menigheten». 
Givertjenesten var 17.000, noe som klart må øke for å sikre inntekter i 2015.  
 
Diakoniutvalget har et fantastisk overskudd på 35.192. Årsaken er Gaver på til sammen 76.600 fra 
Nesttun senter, fra kirkegjengere som tok med seg en giro før jul og fra fast givere. Den største 
utgiften her er utdeling av mat til jul som kom på nesten 65.000. Utgiften har økt med 10.000 fra året 
før. Diakoniutvalget vil fortsette med utdeling av mat til jul. Overskuddet settes av til neste år.  
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Klubben og nabokafeen er to diakonale tiltak med egne regnskap. Klubben for utviklingshemmede 
drives sammen med Nesttun bedehus. De fikk 15.000 fra Kiwanis, noe som sikret driften.  
Birkeland kantori og Birkeland barnekor har hatt lave kostnader og dermed opparbeidet overskudd i 
2014.  
 
Sædalen menighetsutvalg har også i 2014 hatt overskudd. Disse driftige frivillige har etablert en egen 
givertjeneste for å lønne ungdomsarbeider i 20 %. Det kom inn 44.750! Det har også kommet inn 
gaver på 25.885 til barne- og ungdomsarbeidet. Det er stor aktivitet i Sædalen. De har 
gudstjenstearbeid, tweensklubb, kompisklubb og søndagsskole. Sædalen Barne gospel har et stort 
overskudd på grunn av mange medlemmer, tilskudd av frifond og relativt lave utgifter. Overskudd 
benyttes til julespill i 2015. Sædalen Trosopplæring får sine inntekter fra Birkeland menighet, som gir 
1/3 av sitt trosopplæringstilskudd. Med egenbetaling for babysang er det tilstrekkelig for å dekke 
utgiftene til tiltakene. Sædalen mottar tilskudd på 20.000 fra BKf for å dekke utgifter til renhold på 
Sædalen skole.  
 
Giverglede 
 
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. Birkeland 

menighetsråd har ansvar for 50 % av diakonstillingen og ungdomsarbeider 20 %. Sædalen 

menighetsutvalg har ansvar for 20 % Tweens/ungdomsarbeider. Utgiftene kommer på kr. 540.000 

per år. En liten del av inntektene er fra offentlige tilskudd. Resten er innsamlinger, takkoffer, gaver og 

noen ganger store gaver. Her kan du se en oversikt over innsamlede midler i 2014.  

Noen utvalgte nøkkeltall fra inntektene per 31.12.2014 
  Giver-

tjeneste 

Gaver Offer 

til egen 

Tilskudd 

fra BKF/ 

kommune 

Stats-

tilskudd 

Inn-

samling 

til egen.  

Offer 

og inn-

samling 

til 

andre 

Husleie, 

salg og  

egen-

betaling 

Menighetsrådet 236 440   73 306 78 848 5 056 108 362 240 306 48 000 

Menighetshuset 9 213 5 000   26 000   86 352 9 600 208 275 

Trosopplæringen  10 000       112 783 

 
  147 149 

KRIK-Nesttun         8 135       

Bobla Tensing       11 500 13 965     17 440 

Barne- og 

ungdomsarbeid 

17 700 80 000 48 365 10 000 15 000     19 930 

Diakoniutvalget.  7 900 61 000 22 048 5 000       4 000 

Klubben Optimisten.    15 100   5 000       20 798 

Nabokafeen.    400           23 875 

Kantoriet     16 993         7 900 

Birkeland barnekor       12 300 14 134     16 100 

Prosjekt Sædalen 44 750 25 885 28 277 20 000 26 566   39 239 98 100 

Sædalen barnegospel         24 278     24 000 

Sædalen trosopplæring         57 217     19 514 

Sum  326 003 187 385 188 989 277 134 277 134 194 714 289 145 655 081 
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Oversikten er interessant fordi den sier noe om inntektsgrunnlaget til menigheten. Husleie, salg og 
egenbetaling utgjør en stor inntekt. Tilskudd fra BKF/kommune varierer for de ulike aktivitetene, 
men er likevel en svært liten del av inntektene. Lovbestemt statstilskudd er en vesentlig del av 
grunnlaget for trosopplæringsarbeidet, og frifond er en viktig inntektskilde for alle barne- og 
ungdomsaktiviteter. Viktige inntekter er gaver, takkoffer og givertjeneste.  
 
Informasjonsarbeid og giverglede.  
 
Flere faste givere er et av Birkeland mål. I 2014 hadde vi 50 faste givere på avtalegiro. Det er en 
glede at så mange vil forplikte seg til å gi fast og dermed skape forutsigbarhet.  Oversikten viser hvor 
mye givermidler som kom inn på ulike avdelinger.  
 
Det er stor grunn til å takke trofaste givere, men det er også stor grunn til å ønske seg flere givere. 
Den største og mest krevende utgiftsposten er lønnsutgifter på til sammen 520.000. Flere faste 
givere bidrar til handlingsrom og forutsigbarhet.  
 
Ønsker for 2015 er at 20 nye givere bestemmer seg for å gi kr. 2000 hver i året. Det vil gi kr. 40.000 
rett inn i barne- og ungdomsarbeidet, til ledertrening, ministrantkurs, leirer, ungdomsarbeider og 
andre tiltak et aktivt barne- og ungdomsutvalg setter i gang.  
 
Så ønsker vi oss 20 nye givere som vil gi fast til diakonstillingen og dermed bidra til å opprettholde 
det flotte diakonale arbeidet i vår menighet.  
 
 
    Marit Serine Robbestad Skeie (leder i Birkeland menighetsråd) og Eli Heggdal, administrasjonsleder 

2. Gudstjenesteliv, kirkelige handlinger og felleskap  
 

128  i snitt ved vanlige gudstjenester – 78 i snitt til nattverd 

 

Det er en gave fra Gud å kunne feire gudstjeneste! Og det er godt at mange tar i mot gaven og 

kommer til gudstjeneste så ofte.  

Snitt frammøte ved alle hovedgudstjenester( i alt 60) har tilsynelatende vært lavere enn i fjor. 

Grunnen er rent teknisk: Tre konfirmasjonslørdager med mye folk på seks gudstjenester skal telles på 

annen måte. Med tidligere tellemåte ville vi hatt en tall litt høyere enn i fjor, nemlig 179 i snitt. Men 

slike tall sier ikke så mye. Vi kunne også tatt med ni ekstra dåpsgudstjenester vi har hatt på søndager, 

og plutselig kunne tallet i snitt vært 216. 

 

Både store konfirmasjonsgudstjenester, julaften og dåpsgudstjenester avspeiler hva det er å være 

kirke midt i folket. Det er menigheten som er samlet. Men mer realistisk er det å se på hvor mange 

som samles på en «helt vanlig søndag i november». Om vi ser på 50 hovedgudstjenester søndag kl.11 

utenom jul og konfirmasjoner, så er vi på snitt 128, litt lavere enn i fjor (135). 

 

På de fleste (39) av de 50 gudstjenestene feirer vi nattverd. I snitt deltar 78 i nattverden. 

De siste årene har vi sagt:  «Flere til gudstjeneste en vanlig søndag! Det betyr mye med hver enkelt 

som kommer til gudstjeneste og nattverd så ofte som en kan.»  
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Det vil vi fortsatt oppmuntre til. Stort sett er det ganske godt frammøte, ikke så sjelden over 150 på 

de «vanlige», faktisk 13 ganger. I seks gudstjenester har vært det vi vil si er «lite folk», dvs. under 60. 

Men desto viktigere med alle som kommer.  

 

En storhending i 2014 er det at NRK P1 har hatt direkteoverføring av fire gudstjenester fra Birkeland. 

Kapellan Kjersti Gautestad Norheim var prest på disse gudstjenestene og kantor var Ottar Arnestad. 

Kantoriet har også vært viktig for salmesangen og egne innslag. Det har vært mye god tilbakemelding 

fra rundt om i landet. Men kanskje litt mange i Birkeland som har vært hjemme og hørt – men det er 

jo som nevnt en utfordring året igjennom. Ingenting er som å være med der det skjer! 

 

Antallet døpte bosatt i soknet: 157. Konfirmasjon: 194. Vigsler: 19. Gravferder: 131.  

 

Sædalen kommer i tillegg 

Menighetsarbeidet i Sædalen er en stor glede og må tas godt vare på! Det er bra å se at det gode 

frammøtet i Sædalen ikke har ført til nedgang i Birkeland kirke. Dermed kan vi trygt si at Sædalen har 

virket fornyende og rekrutterende. Tallene blir ført i Slettebakken sokn fordi gudstjenesterommet er 

på Sædalen skole. Frammøtet ved gudstjenestene annenhver uke varierer mest mellom 140 og opp 

mot 300! Ofte over 100 til nattverd – og en stor, tredelt søndagsskole! 

Det er  riktig og gledelig at bispedømmet så tydelig prioriterer  prestetjeneste i Sædalen, og gjennom 

bl a trosopplæringsmidler fra Birkeland har Sædalen også en halv stilling innen trosopplæring.   

 

Bred kontaktflate med barn og unge 

Skolekontakten har holdt seg høyt med samlinger i kirken for i alt 28 klasser innenfor rammen av RLE, 

mens 21 klasser innenfor samme ramme har hatt opplegg fra kirken på skolen.  Skolegudstjenestene 

gir møtepunkt for over  2400 elever og lærere.  

 

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

Trosopplæringen: Birkelands trosopplæringsplan («0 – 18 Sammen om skatten») er gjennomarbeidet 

og nesten alle alderstrinn er innarbeidet med sine årlige tiltak.  Trosopplæringen må vi se sammen 

med det kontinuerlige arbeidet for barn og ungdom. Her merker vi oss godt oppmøte og en god 

ordning for  søndagsskolen knyttet til gudstjenesten. Et stort KFUK/M-speiderarbeid er et viktig  

kirkelig barne- og ungdomsarbeid, ungdomsarbeid ellers gjennom Tensing, nattkafé og KRIK og et  

lederforum for ungdom.  

Kirkemusikken er fortsatt preget av kantors og kantoriets betydelige og gode bidrag i 

gudstjenestelivet, noe som bl.a. er en styrke for den gode salmesangen. Dette er menighetsbygging i 

praksis!  Diakonien er sterk i Birkeland med et stort antall medarbeidere. Fortsatt sier vi:  Det er godt 

at diakonien makter å arbeide så praktisk. Sosial nød viser stadig nye ansikter som utfordrer diakonal 

oppfinnsomhet, respekt og innsatsvilje. Diakonien arbeider bevisst tverrfaglig også i kontakt med 

offentlige instanser.  

 

 

Gudstjenesteutvalget 

Medlemmer fram til våren 2014: Åse Madsen, Solveig-Elin Ruud, Anne Gro Ullaland, Svanhild Sævik 

Wivestad og Dagny Ekberg. Fra våren 2014 er de tre siste gått ut av utvalget, Frode Forland er nytt 

medlem og likeså kantor Ottar Arnestad. Sokneprest Ivar Braut er fast medlem. 
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Utvalget har hatt tre møter. Vi har hatt medarbeidersamling 17.mars for alle medarbeidere i 

gudstjenesten. Har organisert mulighet til «felles bønnestund» i dåpssakristiet ifm Åpen kirke. Vært 

gudstjenesteverksted for en gudstjeneste og oppfordrer andre grupper og utvalg til å gjøre det 

samme! 

 

Åpen kirke 

2014 har vært det første hele året med Åpen kirke som fast ordning, dvs. ca 40 fredager kl.15.00-

17.00. Kateket Ingunn Myklebust har vært en drivende kraft i å planlegge og gjennomføre tilbudet. 

Frivillige medarbeidere inkludert ansatte har vært vertskap, nesten alltid to verter. Det har vært gjort 

kjent på ulike måter, bl.a. også ved tydelige «reklamebukker» utenfor kirken når det er Åpen kirke. 

Utenom vertskapet har det vekslet mellom 2 og 11 tilstede kortere eller lenger tid, oftest 3-5 

besøkende. Noe av det fineste med Åpen kirke er at noen  har hatt dette som en viktig rytme i sin 

uke, og likeså gjør det inntrykk når noen kommer innom for noen minutter, tenner et lys på lysgloben 

og går igjen etter kort stund. Da kan vi kjenne oss litt i slekt med de åpne kirkene nedover i Europa! 

Tilbudet skal evalueres i menighetsrådet i løpet av året.  

 

Bibeltimene 

Serien med bibeltimer har lang tradisjon i Birkeland menighet. Den kan gjerne kalles trosopplæring 

for voksne. Bibeltimene holdes i menighetshuset den siste tirsdagskvelden i måneden, 4 om våren og 

4 om høsten. Temaet var Johannes Åpenbaring i vårsemesteret, og brevet til Filipperne i 

høstsemesteret.  De som hadde bibeltimene var våre egne prester Ivar Braut og Rune Joar Kysnes, 

Gunnar Johnstad fra NLA, Bjørn Moe fra Skjold menighet, biskop emeritus Ole D. Hagesæther, Magne 

Osland som tidligere var prest i Birkeland. og prost Per Barsnes. Ansvarskomiteen består av Ivar 

Braut, Marit og Hermund Aadland, og Torgunn og Lars Haarr. 

 «Ære den treenige Gud» 

Vi opplever stadig et godt samhold og byggende  menighetsarbeid i et samarbeid mellom frivillige, 

menighetsråd og ansatte. Gudstjenestereformen har funnet sin lokale form, men viser seg nok noe 

ambisiøs i noe av den liturgiske musikken. Ny salmebok er godt mottatt. Arbeidet med tilbygg til 

kirken er inne i en avgjørende fase like før det blir realiteter!  Sædalen må fortsatt ha tydelig fokus 

som viktig menighetsbygging. For hele menigheten er det en oppgave i å samle enda flere til vanlige 

gudstjenester. Og de som kommer må ikke bli oversett, men sett.  

Bispedømmets visjon er også vår: Sammen vil vi ære den treenige Gud ved å forkynne Kristus, bygge 

menighet og fremme rettferd. 

 

Ivar Braut, sokneprest 

 

Birkeland kantori 

Året har vært et forholdsvis travelt år for Kantoriet, med flere viktige oppdrag(gudstjenester), og med 

skifte av dirigent(musikalsk leder).  Det har vært 4nrk-sendte gudstjenester fra Birkeland kirke i 

2014,og koret har vært et av de bærende element i disse gudstjenestene. Gudstjenestene har vært 

spredt over hele året: 12.januar (avskjed med Harald Holtet), 15.juni, 26.sept og 23.nov. 

Vårsemesteret var ellers preget av mye øving på fellesprosjektet med Slettebakken, Skjold og Fjell, 

fram mot konsertene i Slettebakken krk.15.juni, Domkrk.18.juni og Fjell kyrkje 19.juni. Vi framførte 
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«Messe Solennelle» av Vierne og «Surrexit a mortuos» og «Tu Es Petrus» av Widor. Sigurd Øgaard 

akkompagnerte på orgel ved alle konsertene. Og Olav Øgaard fikk en verdig avskjed etter mer enn 50 

år som organist i Slettebakken menighet! 

Kantoriet har ellers som vanlig gjort forsangertjeneste i grupper året igjennom, og deltatt som fullt 

kor ved en del gudstjenester utenom de radiosendte.(f.eks. Allehelgensdag og Juledag). I 

høstsemesteret arrangerte vi også en «Salmekveld» i kirka i forbindelse med den nye 

salmeboka.(29.okt.) Til jul gjentok vi fjorårets arrangement «Nine Lessons and Carols « 

(21.des.kl.19.00). Vi fikk god hjelp av Harald (som dirigent) og diakon og sokneprest (lesninger og 

liturgi). Vår egen dirigent satt på orgelkrakken. 

Kantor Ottar Erling Arnestad 

SKOLE – KIRKE  samarbeid 

Birkeland kirke og skolene i nærmiljøet har fremdeles et godt samarbeid, og flere møtepunkt i løpet 

av året. Det samarbeides i forhold til skolegudstjenester før jul og påske. Elever og lærere er 

sammen med prest 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. I denne forbindelse kan vi 

rapportere fra 2014; I jan/februar ble det på 5.trinn gjennomført 4 timers undervisning GT og NT i 6 

klasser, kalt VANDRING GJENNOM BIBELEN for barn (jf. RLE; ”gjøre rede for sentrale fortellinger fra 

Det gamle testamentet …, gjøre rede for sentrale fortellinger fra Det nye testamentet) Kateket II kom 

da på 12 besøk til 120 elever totalt (6 klasser på 3 skoler). Alle disse fikk også utdelt et arbeidshefte 

om bibelen. Så videre i februar var det på 3.trinn 7 klasser, med totalt 160 elever, som fikk besøk på 

skolene med tema; ”JEG OG DE ANDRE”; hvordan dele jordas ressurser. Miljøvinkling på 

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

rettigheter og likeverd”). Hovedfokus her er vann, - dets betydning og fordeling i verden. 

I ukene før påske fikk 2.trinn enten «Påskevandring» i kirken, eller tilbud om besøk på skolen med 

tema PÅSKEHØYTIDEN (RLE; ”Samtale om kristendom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk 

gjennom ......høytider.”) Ingen valgte skolebesøk i år, men 7 klasser kom til kirken med 155 elever på 

6 vandringer. 

I mai fikk 7.trinn besøk av kateket med tema: MILJØ OG FORBRUK (RLE; ”Filosofi og etikk om 

utfordringer knyttet til temaene… natur og miljø”) Opplegget ble gjennomført i kun 2 klasser, for til 

sammen 45 elever. På høstsemesteret har det vært gjennomført 8 kirke-omvisninger med 

1.klassinger, med totalt 170 elever som har fått sett seg rundt i kirken og spilt på det store orgelet! 

(jf. RLE; ”Beskrive lokale kirker,… kristendommens historie i nærmiljøet…”) I oktober kom 175 elever 

(fordelt på 5 besøk) fra 6.trinn til kirken og hadde om: KIRKENS INTERIØR OG ARKITEKTUR, hvor de 

studerer kirkerommet og tegner fra interiøret. Det stilles så ut i kirken. (jf. RLE: «Beskrive 

kirkebygget…, reflektere over betydning og bruk». 

I november var det såkalte «Sorgvandringer» hvor 4. trinn har tema: SORG OG DØD. (jf. RLE; 

”Uttrykke tanker om livet, tap og sorg…) Vi gjennomførte 6 vandringer hvor  

120 elever deltok på dette opplegget, som også involverer prest, diakon og kantor. Her må vi også 
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tilføye at det på våren 2014 var 4 ekstra vandringer for 75 elever som ikke kunne komme høsten 

2013. På disse trinnvise møtepunktene har om lag 1020 elever – fordelt på 38 klasser vært i kontakt 

med kirken i løpet av 2014 (28 besøk i kirken / 21 besøk på skolene). Dette er igjen en økning fra sist 

år – og vi har gjennomført alle oppleggene med god respons. 

Carina Østensen Søfteland, Kateket II 

3. Misjonsutvalg og misjonsprosjekt i Estland 

Misjonsutvalget ble opprettet av Menighetsrådet og ga utvalget følgende mandat: 

 Lede og følge opp misjonsprosjektet 

 Skaffe og formidle informasjon om prosjektet 

 Legge til rette for vekst av prosjektet 

 Be for videre menighetsplanting i Estland 

 Samle inn penger til menighetsplanting 

 Gjøre prosjektet synlig i gudstjenestene våre 

 Minst en gudstjeneste i åpenbaringstiden skal ha fokus på prosjektet 

 La barne- og ungdomsarbeidet i Birkeland bli kjent med prosjektet 

Utvalget startet sitt arbeid i høsten 2013, rett etter at avtalen med NMS (Det Norske Misjonsselskap) 

ble undertegnet.  

Medlemmer: Dagny Helene Ekberg (leder), Eva Taule (sekretær), Mona Boge, Kjersti Gautestad 

Nordheim og Randi Ulveseth.  

Møtene høsten 2013 og 2014 ble brukt til å bli kjent med hverandre og få informasjon om Estland 

generelt og de to menighetene i Saku og Müstamae spesielt. Kjersti har førstehånds-kjennskap og har 

fortsatt mye kontakt med disse menighetene. Videre ble det laget en handlingsplan for å inspirere og 

involvere menigheten til forbønn og økonomisk støtte ved å dele informasjon om prosjektet.  

Gjennomførte tiltak:  

 Søndagskolen kom i gang med innsamling til prosjektet  

 Fredagstaco har hatt besøk av Tiina Klement fra Estland 

 Kirkekaffe på Estlands vis 

 Beslutning om at 10 % av Te-festens inntekt skal gå til prosjektet 

 Beslutning om at det skal arrangeres en misjonstur til Estland våren 2015 

 Ofringer øremerket misjonsprosjektet 

 Stabstur til Estland med besøk i begge menighetene 

 

Tur for Birkeland menighet til Estland skal gjennomføres 17-19 april 2015. Turen er fulltegnet, og 

noen står på venteliste. Misjonsutvalg, ofringer, søndagsskolen og te-fest har bidratt slik at Birkeland 

har sendt kr. 45.223 til misjonsprosjektet for 2014. 

 

 

Dagny Ekberg (leder) og Eva Taule (sekretær) 
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4. Trosopplæring – 0-18- Sammen om skatten  

BTU - Birkeland trosopplæringsutvalg:       

 2014 var det første året vi kunne invitere samtlige årskull (fra 0-18) til trosopplærings-tiltak!  

Birkelands-planen "0-18 Sammen om Skatten" er dermed iverksatt på alle alderstrinn.  Store ting har 

skjedd fra Trosopplærings-utvalgets spede begynnelse høsten 2009, via godkjenning av planen våren 

2012, og til 2014 der alt er i gjenge og vi ser det skrevne ord utfolde seg i praksis.    

Ikke alle tiltak evner ennå å favne bredt, og 2 tiltak måtte også avlyses, men et svært viktig arbeid for 

menighetens fremtid er nå i full drift og på noen alderstrinn en stor suksess; f.eks. Babysang, 

Tårnagenter, Lys Våken, 4-årsbok og selvfølgelig Konfirmanttiden. 

 Utvalget består av Olav Hundvin (leder fra høsten 2012), Anne Berit Helland, Liv Bente Aurlien (også 

med i menighetsrådet) og Oddveig Klakegg, samt stabens faste medlemmer: Kateketene Ingunn 

Myklebust og Carina Østensen Søfteland.  Vi har hatt 4 ordinære utvalgsmøter i 2014.  I tillegg har vi 

hatt 1 fellesmøte med Barne- og ungdomsutvalget (BBU) og blitt invitert til møte med 

menighetsrådet (sammen med BBU).    

Nå når tiltakene er iverksatt, kan utvalget etterhvert konsentrere seg om å få planen til å stemme 

best mulig med "terrenget", - dvs få den tilpasset det vi ser er best tjenlig ut fra erfaring og 

tilbakemeldinger.  Planen skal nemlig være en "levende" plan, og jevnlig revideres og presenteres for 

menighetsrådet.  Ikke minst har det vært viktig å tenke sammen med BBU her, slik at trosopplærings-

tiltakene best mulig kan henge sammen med og styrke det eksisterende, kontinuerlige barne- og 

ungdomsarbeidet.  Særlig viktig er samarbeidet på ungdomsfasen; noe som i vår resulterte i et flott 

tiltak for 13-åringer, der Ungdomslederforum (ULF) sto for mye av planlegging og gjennomføring av 

arrangementet.     

Med så mange forskjellige tiltak i sving, er det av avgjørende betydning at lønnete medarbeidere får 

hjelp fra ulønnete medarbeidere.  De fleste tiltak krever langt flere ledere enn 1 kateket/prest, og 

planen ville på ingen måte kunne gå rundt uten stor innsats fra frivillige i BTU, BBU og mange andre.  

På noen tiltak er vi også avhengig av å få med oss foreldre som hjelpeledere, noe som etterhvert 

begynner å fungere menighetsbyggende, ved at de senere f.eks. følger barnet sitt på et fast barne- og 

ungdomstilbud i menigheten, eller at de selv engasjerer seg i menighetsarbeidet.   

I 2014 våget vi også å spørre etter konkrete tilbakemeldinger på hva foreldrene syns om forskjellige 

trosopplærings-tiltak (via enkle avkrysnings-skjema eller mail), og her er det overraskende mye 

positivt å lese.  Det kan f.eks. høres ut som disse helt ferske tilbakemeldingene:    

Tusen takk for et flott initiativ! Min datter ble kjempemotivert for å delta enda mer på nye tiltak 

senere og for å besøke kirken oftere ved forskjellige anledninger. Hun storkoste seg og var veldig glad 

for å være med!......  Vi opplevde at dere hadde klart å lære dem mye på kort tid og gitt dem en ny 

innfallsvinkel til Kirken som ble satt pris på....... Det var veldig kjekt å være med som «englevakt». 

Dere hadde et flott opplegg, - godt planlagt og godt gjennomført med så mange barn. Gudstjenesten 

på søndag ble veldig bra!  
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"0–18 Sammen om skatten":  

Breddetiltak som ble gjennomført i 2014 (med invitasjon pr post til alle medlemmer i årskullet):  

- Dåpssamtale /dåpsmøte (0 år) 

- Babysang ("Sangskatten" 0-1år)   

- "Sangskatt II" -Samling i kirken med sanger, dåpspåminnelse og krybbevandring (2 år)   

- 3-åringene ble invitert til å møte kirken og søndagsskolen 

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

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

- Barnebibel-utdeling ved skolestart (6 år)  

- «Påskeskatten» (7 år) Hovedfokus på påskens evangelium    

- «Tårnagenter» (8-år) Fokus på misjon og diakoni  

- Bibelvandring i kirken (9 år) 

- "Kirkeskatten" (10 år) Historisk vandring, gudstj. på Kirkebirkeland, samarb. speiderne  

- «Lys Våken» (11 år) Feiring av kirkens "nyttår" med overnatting i kirken   

- Pilegrimsveg-tiltak (12 år) måtte utgå pga manglende påmelding 

- "Ung skatt"(13) markerer overgang til ungd.skolen, ULF presenterer ungd.arbeidet vårt.  

- Konfirmasjonstiden (14 år)  

- "Trosskatten" - lederkurs for fjorårskonfirmanter (15)  

- 16-18-tiltaket måtte utgå pga manglende påmelding   

  

Konfirmantundervisning:  

Våren 2014 ble 194 unge konfirmert i Birkeland.  Inneværende år har vi 187 konfirmanter. Årets 

konfirmanter fordeler seg på 1 Leirgruppe, 2 Diakoni-, 2 KRIK-, 2 "Godt og blandet"-grupper, 1 Ten 

sing- og 1 Dans- og drama-gruppe.   6 ansatte er direkte involvert i undervisningen.  Ellers har vi 

verdifull hjelp fra frivillige, bl.a. i Diakoni-gruppene.  1 student fra NLA har også bidratt i KRIK- og 

Godt og blandet-gruppen fra høsten av, og får på den måten praksis og veiledning her i Birkeland.    

Godt og blandet-gruppene er i tillegg til vanlig undervisning knyttet opp mot nettkonfirmant-tilbudet 

til Sjømannskirken.  Det vil si at de mellom undervisningsgangene får oppgaver som skal besvares 

elektronisk ut fra sentrale undervisningsemner, og få tilbakemeldinger fra konfirmantlæreren sin.    

Praksisen vi tilbyr dem som går i Diakoni-gruppene er variert, og omfatter både barn, eldre og 

utviklingshemmete: Barnehage-praksis i Skjold menighetsarnehage, kaffeservering på 

Øvsttunheimen, besøk hos frivillige samtale-personer i menigheten, praktisk hjelp på klubben 

Optimisten (for utviklingshemmete) og deltakelse på Seniordans (Seniorsenteret på Nesttun). 

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

fasteaksjon) De unge har fremdeles flotte arenaer å gå videre i: Nattkafeen, Bobla, KRIK og speiderne 

er viktige tilbud fra konfirmasjonsalder og oppover. 

Foreldrene må også få merke at vi ønsker å være kirke for hele konfirmant-familien.  Her er det 

årlige, store konfirmantforeldre-møtet viktig.  Hele staben stiller, og møtet legges opp med tanke på 

å møte noe av foreldrenes åndelige behov også.  I tillegg er terskelen lav for å ta kontakt med oss via 
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telefon, epost eller sosiale medier (facebook). Konfirmasjonstilbudet vårt når fortsatt en stor bredde, 

selv om dette ikke lenger er en selvfølge.    

Vi er takknemlige for hver enkelt konfirmant, og takker for dere som er med å holde arbeidet oppe 

ved bønn og omtanke! 

Konfirmant-ledere/ansvarlige for gruppene som hadde oppstart høsten 2014:   

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

Kateket Carina Ø. Søfteland: 2 Godt og blandet 2 KRIK  og Ten sing +Dans og Drama (m/ Hilde) 

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

Kapellan Kjersti Gautestad Norheim Leir-gruppen  (m/Leidulf) 

Kapellan Leidulf Øy Leir-gruppen (m/Kjersti) +KRIK 1 og 2 (trening/andakt) 

Koordinator/ adm Hilde K. M. Wolter:...Ten sing + Dans og Drama (m/ Carina)  

Sokneprest Ivar Braut: Vikar ved behov   

Tweens./ungd.arbeider Amund N. Hosøy: Leir-gruppen + nattkafe-oppfølging av konf.      

 

5. Birkeland diakoniutvalg (DU) 
 

Medlemmer i 2014: Bente V. Tunsberg (leder), Kasper Vejen (representant fra menighetsrådet), 

Astrid Kolstad von Krogh (fram til sommeren), Margrete Andreassen (fram til sommeren), Randi 

Bolstad (fra sommeren) og Linda Bårdsen (diakon og sekretær). 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. I 

2014 møttes utvalget til 7 møter, og behandlet 40 saker. 

NESTEKJÆRLIGHET 

Bønnetjenesten 

I 2014 var det 21 personer som fikk tilsendt et bønnebrev ca. hver annen måned med bønn for 

menigheten, lokalsamfunnet og verden vi lever i. Dette er en stillferdig og grunnleggende viktig 

tjeneste. Bønnelisten blir satt inn i menighetsbladet, trykt opp og lagt i våpenhuset, og kommende 

ukes bønneemner blir nevnt under søndagens kunngjøringer. 

Samvær for eldre 

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

to frivillige sangstunder de samme stedene ca. én gang i måneden. Det er også andakt på Nesttun 

eldresenter ca. én gang i måneden. En gang i måneden er det også eldretreff på Sandalskollen, drevet 

av frivillige medarbeidere i samarbeid med diakon.  
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Sorgarbeidet 

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. I 2014 ble det delt ut 49 lys. 

Sorgseminar i prostiet 

Det arrangeres to sorgseminar i året, og i 2014 var det til sammen ca. 40 på seminarene. 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. I 2014 var det 10 år siden dette arbeidet startet opp. 

Sorggrupper i prostiet 

Etter sorgseminarene (vår og høst) fikk vi i gang til sammen 5 grupper. Det er en stabil gjeng med 8 

gruppeledere + en veileder (alle frivillige) som bærer dette arbeidet – sammen med de tre diakonene 

som er faglig ansvarlige. Tre av de frivillige lederne tar nå studiet «Sorgutdanning» ved Universitetet i 

Bergen – på eget initiativ! 

Alle gruppelederne får tilbud om aktuelle kurs, og det er felles veiledning for alle ca. 4 ganger i året. 

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

flere benytter seg av det. Både seminarer og grupper er livssynsåpne, men vi er tydelige på at det er 

vi som kirke som inviterer, og det er åpenhet for å ta opp både åndelige og eksistensielle spørsmål 

hvis deltakerne ønsker det. 

 Allehelgensdag 

I 2014 arrangerte vi igjen minnegudstjeneste med kirkekaffe etterpå. Denne gangen ble 

gudstjenesten holdt i kirka og ikke i Øvsttun kapell, og kirkekaffen var på Det gule huset. Vi opplevde 

et oppsving i antallet som kom: over 40 i kirka og 28 på kirkekaffen. På en dag med sorg og vemod 

kan det være godt å samles i kirkerommet, det rommet som har plass til hele livet med alt av gleder 

og sorger. 

Blomster til påske 

Til påske ble det gitt blomster til 17 bofellesskap og institusjoner. 

Besøkstjenesten 

Prostisamarbeidet om besøkstjenesten fortsetter. Høsten 2014 arrangerte vi en inspirasjonssamling 

på Nesttun eldresenter, med ca. 18 deltakere, og med foredragsholder fra Verdighetsenteret. 

Birkeland menighet hadde i 2014 fire organiserte besøkere. Vi har et godt forhold til det offentlige, 

og får innimellom henvendelser fra bl.a. hjemmehjelpstjenesten om behov for besøkere.  

I tillegg til besøkstjenesten er diakonen og prestene disponible til samtaler både i hjem og på kontor. 
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INKLUDERENDE FELLESSKAP 

Kirkens bord 

Diakonen fortsatte med «Kirkens bord» hos Baker Brun på Nesttun senter, hver torsdag fra 12-13. 

Det er viktig at vi som menighet og kirke er nærværende i lokalmiljøet, og dette er én måte å gjøre 

oss tilgjengelige på.  

Diakoniens dag 

Denne ble holdt søndag 28. september, med gudstjeneste med diakonalt fokus og presentasjon av 

diakonikonfirmantene. Gudstjenesten ble sendt på NRK radio. Etterpå var det smørelunsj på 

eldresenteret med ca. 40 frammøtte.  

Nabokaféen 

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 15-25, mange faste. Det er fem faste frivillige som 

bærer dette arbeidet hver tirsdag året gjennom. 

Undringsstund 

I 2014 fortsatte vi med «Undringsstund» av en times varighet hver 14. dag på menighetshuset, 

parallelt med Nabokaféen. Menighetens prester er oftest brukt som innledere, og to frivillige delte 

på ledelsen av samlingene. Temaene engasjerer og vi har hatt mange gode stunder sammen. Som 

regel er det fra 12-15 deltakere. 

Klubben Optimisten 

Klubben, som er tilrettelagt for utviklingshemmede, har eksistert i ca. 16 år og er et samarbeid 

mellom Nesttun bedehus og Birkeland menighet, og møtes én gang pr. måned. Det er et høyt 

besøkstall med 40-60 deltakere på det jevne, og virker som det er et sted der det er godt å være 

både for deltakerne 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 2013/2014 40 diakonikonfirmanter fordelt på to grupper, med forskjellige tjenesteoppgaver 

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

Øvsttunheimen, seniordans, Skjold menighetsbarnehage og frivillige.  For skoleåret 2014/2015 er det 

to diakonigrupper med til sammen 35 konfirmanter med tilsvarende tjenesteoppgaver som tidligere.  

For et varmere Nesttun 

Tirsdag 23. september var det velkomstkonsert i kirka for det lokale MO-senteret (mottaks- og 

oppfølgingssenter for rusavhengige). Dette var i samarbeid med Sesam (deres initiativ), tre 

barneskoler og kulturkontoret. Det var full kirke og offisiell åpning av konserten av sosialbyråden. 

Veldig gode tilbakemeldinger både fra publikum og deltakere – dette blir forhåpentligvis en tradisjon 

framover. 

I forkant var mange i Nesttun området engasjert i å lage nåler av ullhjerter ved hjelp av nålefilting, og 

å strikke remser til å kle trærne med. Hjertene ble delt ut på konserten, og strikkeremsene ble senere 

sydd sammen til pledd og sendt til et barnehjem i Afrika i regi av Sesam. 
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VERN OM SKAPERVERKET 

Grønn menighet 

Vår lokale plan for diakoni ble revidert i 2014 og godkjent av menighetsrådet. Der er det bl.a. nedfelt 

at vi ønsker å jobbe for at Birkeland menighet skal bli Grønn menighet, og dette er et prioritert felt 

for DU de neste årene. Se for øvrig den lokale diakoniplanen. 

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 

17 engasjert. Det er fortsatt et godt samarbeid med det offentlige i bydelen som gjør at vi når 

mennesker i forskjellige livssituasjoner. 

Ellers så mottok vi mye støtte i form av både penger og produkter fra det lokale næringslivet, og fra 

privatpersoner. Det ble delt ut 109 matkurver, hvorav 28 var til barnefamilier. Tre institusjoner fikk 

felleskurv.  

Bente V. Tunsberg (leder) og Linda Bårdsen (diakon/sekretær) 

     

 

6. Barne- og ungdomsarbeidet (BBU)  

Birkeland barne- og ungdomsutvalg (BBU) har i 2014 skiftet ut en del medlemmer. Tidligere leder, 

Knut Tveitereid, flyttet til Oslo sammen med tweenskonsulent Solveig Tveitereid. Samtidig gikk 

ungdomsarbeider Nils Arne Rolland ut ved semesterslutt i juni. Gjermund Øgaard ble valgt som leder 

med tiltredelse i august, og utvalget rekrutterte tre nye medlemmer: ungdomsarbeider Amund 

Nyhammer Hosøy, Kaja Volden Rønning og Grethe-Kristin Eckhoff. Gyrid Cecilie Nygård er også 

medlem. Av ansatte sitter Kjersti Gautestad Norheim og Hilde K Wolter (referent).  

 

I 2014 har utvalget hatt fokus på samarbeid og dialog med Trosopplæringsutvalget. Målet er i drive 

et helhetlig barne- og ungdomsarbeid der trosopplæring er en naturlig del. Det er også fruktbart for 

trosopplæringsutvalget og benytte det kontinuerlige arbeidet som arena for tiltak. Før sommeren ble 

nattkafeen en slik arena der alle 13-åringer ble invitert til en kveld hvor de fikk møte ungdommer fra 

nattkafe, KRIK og ten sing. Slikt samarbeid skaper en vinn-vinn situasjon for begge utvalgs arbeid. 

 Sommerfesten gikk også i 2014 av stabelen i hagen til sogneprest Ivar Braut. Fokus er på 

medarbeideroppfølging av ledere i alle undergrupper og det er god stemning.  

 Videre følger et utdrag fra arbeidet i de ulike undergruppene til barne- og ungdomsutvalget 

 (Birkeland KFUK speidergruppe, Fredagstaco, KRIK Nesttun, Bobla ten sing, barnekorene, Nattkafe, 

ULF (ungdomslederforum) og søndagsskolen).   
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Birkeland KFUK speidergruppe  

Styreleder og Gruppeleder: Lise Strøm Nilssen. Styremedlemmer: Oddveig Klakegg og Grete Bjerk 

Gruppen har i 2014 avansert til 18 medlemmer fordelt på 2 patruljer og et Roverlag.  

Vi har et lite generasjonsskifte i patruljeførergruppen og jobber med å overføre og bekrefte godt 

lederskap i patruljene. 

Som vanlig har Speidergruppen også i år vært 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 som endte lang ned på listen. 

Flere kandidater har gjennomført Peff kurs 1 og 2, som forberedelse til å bli patruljeførere. 

Vi har to medlemmer som er med i kretsens Ung Aktiv og Rover Bjørgvin. Vår tidligere oppdagerleder 

ble i fjor valgt til Kretsleder i Bjørgvin krets av KFUK-KFUM speiderne. 

KM speiderne har i august 2014 arrangert Landsleir i Asker. Vi hadde 10 medlemmer på leir i en uke, 

blant 5500 andre speidere. Vellykket og lærerikt for aktive jenter. Vi hadde også 2 jenter som var 

med på å bygge opp og rigge ned leiren. 

Birkeland speidergruppe hadde i 2013 35 års jubileum. I juni feiret vi 35 år med aktiv speiding for 

jenter i alderen 8-18 år med fest for gamle og nye medlemmer. Vår gruppeleder har vært aktiv 

medlem i store deler av tiden gruppen har eksistert og det er vi stolt av.  

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

Vi samarbeider med Kirken i opplegget rundt Trosopplæringens program for 10 åringene. 

Vi har fått arrangere kirkekaffe i desember til inntekt for den internasjonale Globalaksjonen til 

Speideren. Dette var svært vellykket. Vi har også arrangert Jule- og Sommeravslutning for Ledere og 

Gruppen. 

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.  

Grete Bjerk (Styremedlem) 

Fredagstaco ble startet opp i regi av Birkeland menighet høsten 2012. Det første halvåret hadde vi et 

snitt på 32 deltakere. Siden starten har dette sakte, men sikkert vokst. Gjennomsnittet for 2014 ligger 

på omkring 62 deltakere pr samling, men oppmøtet har en relativt stor variasjon på mellom 50 og 

100 pr samling. Det er hovedsakelig barnefamilier som benytter seg av tilbudet, og det har vokst 

frem et godt og bærekraftig fellesskap gjennom dette arbeidet. Fredagstaco fungerer også i god 

vekselvirkning med både trosopplæringstiltak og menighetens bestående arbeid som for eksempel 

barnekor.  Vi hadde 9 samlinger i 2014, 4 på våren og 5 på høsten. Totalt har vi hatt over 550 

deltakere i løpet av året. 

Høsten 2014 flyttet tidligere tweenskonsulent, Solveig Tveitereid, og det er Hilde Wolter som har 

overtatt hennes rolle i forbindelse med fredagstacoen. Vi er dermed to ansatte som deltar på tiltaket. 

Fra høsten 2013 har vi også hatt med oss representanter fra diakoniutvalget på hver samling i tillegg 

til den fantastiske gaven det er å ha med en kjøkkenstab av frivillige som hjelper til med oppvask og 

rydding under og i etterkant av samlingen. 

                                                                                                                                                  Kjersti G. Norheim 
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KRIK Nesttun sitt styre har i første halvdel av året bestått av styreleder Tarjei Svanes Madland, 

Håvard Ullaland, Kristine Weltzin og Eivind Duus Molven. Fra høsten av ble Andreas Aurlien valgt som 

leder og Ylva Bang og Kristina Kvåle ble med som ledere. Det siste året har vært preget av en 

nedgang i antall oppmøtte på treningen og en ustabilitet i ledergruppen. Styret bestemt i samråd 

med Barne- og ungdomsutvalget at det kunne være en god ide å redusere antall treninger, slik at det 

nå er treninger annenhver fredag på Midtun skole. Semesterplanen er lagt opp slik at det er KRIK 

treninger på de fredagene det ikke er nattkafe. Dette fungerer fint, det er mindre belastning på 

lederne og flere møter opp til trening. 

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

av 2014 bestått av styreleder Kaja Rønning, Nils Arne Rolland, Torstein Lærum, dirigenter Maria Hack 

Urdal og Eline Marie N Soltvedt. Fra høsten av ble følgende styre valgt inn: styreleder Ylva Bang, 

Andreas Weltzin, Nils Arne Rolland, Torstein Lærum og dirigent Eline Marie N Soltvedt. 

Vinterfestivalen på Voss der Bobla samarbeidet med Dalen ten sing var vinterens høydepunkt. For 

konfirmanter som ikke har deltatt før, var det ekstra stas! 

Vårkonsertene ble gjennomført med glans og teknikkgruppen leverte antakelig sin beste prestasjon 

så langt. Temaet i 2014 var "Every life is a miracle". Julekonserten, som er en del av en kveldsmesse, 

var stemningsfull, med både ukjente og kjente julesanger i skjønn forening. Tårevåte øyne og 

umiddelbar julestemning! 

Birkeland pre Soul Children (BSC) og Birkeland Soul Children (BSC)  

Fram til sommeren 2014 var tweenskonsulent Solveig Tveitereid, ansatt i en 25 % stilling, ansvarlig 

for korene. Karen-Marie Stavdal var dirigent i begge kor. 

I løpet av året har tjuefem 3 – 9 åringer vært med på ukentlige øvelser i Birkeland kirke, fra 17.30 – 

18.15. Øvelsene inneholder en kort samling, sang/kor, lek og andakt.  Birkeland pre Soul Children 

øver i Birkeland kirke. Vi ønsker ikke at foreldrene skal sitte som tilskuere i kirkebenkene. Kapellan 

Kjersti Gautestad Norheim har tatt på seg sosialiseringsansvar for foreldre i sakristiet der vi serverer 

kaffe og te.  

Koret har til sammen opptrådt 3 ganger i løpet av våren 2014. 2 ganger på Familiegudstjeneste og 1 

gang på Fredagstaco (et familietilbud som drives av menigheten en gang i måneden). 

Etter sommerferien, startet koret opp igjen i nytt format og med ny dirigent. Tidligere hovedleder 

Solveig Tveitereid har sluttet og det var behov for å tilpasse korets uttrykk til den nye dirigenten. I 

høst har koret hatt en liten nedgang i antall medlemmer, og har nå 8 faste deltakere. I høst har koret 

deltatt på fredagstaco der de opptrådde med stor iver og til stor glede for alle fremmøtte. 

 

I løpet av våren har ti 10 – 14 åringer vært med på ukentlige øvelser i Birkeland Soul Children. 

Øvelsene inneholder sang, dans og drama, fellesskapsbyggende arbeid og en andakt/undervisning. 

Birkeland Soul Children har måtte avlyse de to opptredenene som stod på planen våren 2014 grunnet 

få som kunne delta. Høsten 2014 ble koret dessverre lagt ned grunnet få medlemmer og manglende 

ledere som kunne drive det. 

Solveig Tveitereid, Tweenskonsulent i Birkeland menighet frem til juni 2014.  
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Nattkafe for ungdom holder fremdeles åpent annenhver fredag fra kl. 1930-2300 på 

menighetshuset. Styret har i 2014 bestått av ungdomsarbeider Nils Arne Rolland, Erik Klokset Vestvik, 

og Bror Volden Rønning. Fra høsten 2014 ble Amund Hosøy Nyhammer tilsatt som ny 

ungdomsarbeider og overtok rollen til Nils Arne. Noen nye ledere har vært innom i løpet av høsten, 

men styret opplever en viss ustabilitet i forhold til ledere. Oppmøte på kafeen er bra, kan variere litt, 

men har en stabil kjerne på ca. 20 ungdommer. Fokuset er på fellesskap og trygge rom for alle. 

Nattkafeen er et sted man kan komme og møte nye venner og bli kjent med andre ungdommer i 

menigheten. 

Ungdomslederforum (ULF) holdes jevnlig hos Kjersti og Bård Norheim. Her inviteres ungdomslederne 

til samling med mat, ledertrening/oppfølging og bibelsamtale. Det er 3 møter hvert semester. 

Samlingene er populære og er et treffpunkt for ledere på tvers av aktiviteter og ansvarsområder. 

Mellom 15 og 20 ungdommer møter jevnlig til disse samlingene. 

Søndagsskolen har 2014 hatt disse lederne: Kristin J. Bovim (leder), Randi Vangen, Ingunn Bjørkøy 

(vår), Gyrid Cecilie Nygaard og Guro Skårdal Nygård (høst). Kristin J. Bovim har hatt permisjon i 

høstsemesteret for å jobbe utenlands. Det er mellom 8 og 15 barn i alderen 1-12 som kommer hver 

gang. Søndagsskolen møter omtrent hver søndag, bortsett fra når det er familiegudstjeneste eller 

skoleferie. Det tas inn offer til misjonsprosjektet i Estland hver gang. Årets høydepunkt er 

adventsfrokost med øving til julespillet (som riktig nok ble fremført i januar 2015, men bør nevnes i 

denne årsmeldingen). 

     Gjermund Ø Heimli (leder) og Hilde Wolter (koordinator) 

 

7. MENIGHETSHUSETS ARBEIDSUTVALG (MAU) 

Menighetshusets arbeidsutvalg har i 2014 bestått av; Hilde Wolter, Lise Strøm Nilssen, Frode Høyte, 

Magne Stenersby, Kasper Vejen (sekretær) og Eva Taule (leder).  I tillegg har leietaker i 

Menighetshuset møtt på våre møter.  

Utvalget har gjennomført to dugnader. Hovedsatsing i 2014 har vært å oppgradere inventar, med 

oppgradering av utstyr på kjøkkenet, ny fryseboks, og ny vaskemaskin. I tillegg har storsalen fått ny 

videokanon og et toalett er skiftet. Vi lykkes endelig med å få felt lerketrærne på kirketomten, og 

takrennene ble så renset og reparert.  

Som vanlig har MAU også sett til at nødvendige driftsoppgaver er gjennomført. Ungdommen har 

pusset opp barnehagerommet og kjøkkenet nede. MAU bidro i sluttfasen for å få kjøkkenet ferdig. 

Takket være mange frivillige blir huset hyppig brukt og er et samlingssted for alle generasjoner i 

menigheten. 

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, noe som kan vises med en 

liten gjennomgang av noen poster (her med runde summer). Strøm (75.000), kommunale utgifter 

(25.000), drift/vedlikehold (150.000), forsikring (40.000) og kjøp av tjenester (f.eks. renhold på 

70.000). 
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Menigheten har i mange år klart å drifte huset ved hjelp av frivilliges store innsats samt hyppig utleie. 

Te-festen bidro i år med vel kr. 96.000. 

Regnskapet for 2013 viser et overskudd på kr. 45.000. Disse midlene skal brukes til nødvendig 

oppussing utvendig i 2015. 

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

hjerteligst for innsats i 2014!  

Eva Taule (leder), Hilde Wolter (koordinator) og Eli Heggdal (økonomiansvarlig) 

 

SÆDALEN MENIGHET 

Ungdomsarbeid er en hovedsatsing. Menigheten samlet inn penger til 20% stilling som 

tweens/ungdomsarbeider.  

Å være en relasjonell menighet. Det at noen hilser på en og inviterer en med, at nye og gamle 

kjenner tilhørighet, er avgjørende for at ikke menigheten blir et fellesskap som lukkes igjen. Hvordan 

gjør vi det? Spørsmålet må alltid stilles.  

Kirkebygg. Det arbeides godt med tomtespørsmålet. Det haster å få på plass et kirkebygg.  

En troverdig kirke må ikke bare søke det synlige og målbare, men virke i det som virker lite og i det 

skjulte. «Kirke skal være der alle er og kirken skal være der ingen andre er». Og vi som tror på den 

Gud vi ikke kan se og har et håp som ennå ikke er oppfylt må si med kirkefaderen: Be som om intet 

arbeid nytter, arbeid som om ingen bønn nytter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

GUDSTJENESTE OG SØNDGSSKOLE 

Det var 23 gudstjenester. Av disse var tre friluftsgudstjenester, resten på Sædalen skole. . Det er fem 

flere enn året før. Gjennomsnittlig gudstjenestedeltakelsen var 141.  Det er et tall som holder seg 

ganske stabilt (144-137-144). På gudstjenester uten dåp eller trosopplæringstiltak er snittet 100.  

Deltagelse på nattverd er også gjennomsnittlig 100 pr gudstjenester.  
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Det er fire grupper i søndagsskolen: Småfiskene 2 til 4 år.  Sprell levende. Tårnagentene 2. til 7. kl og 

en gruppe med tilrettelagt opplegg.  De to minste gruppene har i snitt 10 barn og den eldste rundt 

20. På det meste er det rundt 60 barn på søndagsskolen. Det er stor frivillighet knyttet til 

gudstjenestene. Det er grupper for søndagsskoleledere, musikk, kirkekaffe, rigging, lyd, prosjektor, 

dekor, kirke-verter, klokkere og styrevakter.  

BARNE OG UNGDOMSARBEID 

Sædalen Barnegospel  

Våren 2014 var barnekorene delt inn i fire aldersbestemte grupper: Knøttesang, Minigospel, 

Barnegospel og Tweensing. På bakgrunn blant annet knapphet på dirigenter og lokaler, valgte styret 

å slå sammen Knøtte- og Minigospel fra og med høstsemesteret 2014. Det er øvelser hver mandag på 

Sædalen skole. Korene har hatt ulike opptredener: Gudstjenester i Sædalen menighet, Storkonsert i 

Grieghallen, Kor-i-fokus i Knarvik og julemesse i Salem. 

Dirigenter: Gunnhild Hoprekstad, Kjersti Torsvik, Sigrun Dahl og Margrethe Øy. Koret har i perioden 

hatt et aktivt og engasjert styre med styreleder 5 styremedlemmer fra foreldregruppen. Barnekorene 

har tilsammen 67 medlemmer i alderen 1- 12 år. 

Kompisklubben består av rundt 20 barn fra 1.-4.trinn. De møtes i Rambjøra barnehage en gang i 

måneden til ulike aktiviteter, en liten andakt og litt mat.  

Hovedledere var Gunn Waage Austad, Øystein Soltvedt. 

Tweensklubben er for barn fra 4. til 7.trinn og det er rundt 30 barn som er med. De møtes også 

månedlig i Rambjøra. De hadde også en overnattingstur til Håkonsund på Sotra. Hovedledere var: 

Astrid Dalehaug Norheim, Bjørn Dahl og Amund Hosøy.  

Sædalen KFUK-KFUM speiderne 

Gruppen er for barn på 1. - 3. trinn og holder møter annenhver torsdag. De er 24 medlemmer, hvorav 

fem voksne ledere. Samlinger på eller i nærheten av Sædalen skole. Overnattingsturer er 

høydepunkt.  Nytt av året er det at stifinnerne på 4. trinnet gikk over til 41. Bergen. Dette for å få til 

et bedre tilpasset tilbud for denne aldersgruppen.  

Styret: Kjersti Espeland, Eirik Øgaard, Ragnar Tesdal Mjelde og Rolf-Atle Færden.  

 

Speidergruppen 41.Bergen KFUK-KFUM 

For 1. til 4.trinn. Aktiviteten drives i Indre Sædal, på hytten ”Alberttun” som gruppen disponerer. I 

tillegg brukes lokaler på Sædalen Skole og uteområder. De eldste speiderne er ledere i patruljene.  

Gruppestyre: Jon Harald Aase, leder; Herleik Johnsen, Kim Fagerlie, Jørgen Takøy Olsen, Martine 

Akse, Sigurd Vetti, varamedlem. 

Enhetsledere: Gruppeleder Jon Harald Aase; Troppsleder: Hilde Lande (vår) Irene Elvestad (høst); 

Roverleder: Jostein Haugen 

Antall medlemmer: 50.  
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Vurderer sammenslåing med Sædalen speidergruppe. Utfordringen til 41. Bergen er situasjonen med 

speiderhytten vår i Sædalen. Vi følger med på byggeplanen for Sædalen og håper de ikke tar hytten 

eller mye av området rundt. Vi ønsker oss også flere ledere.  

TROSOPPLÆRING 

Det er en 30% stilling som trosopplærer i Sædalen menighet. Ulriken KFUK/KFUM støtter med midler 

tilsvarende 20% stilling, slik at det er en halv stilling til sammen. Årskullene i Sædalen menighet ligger 

på rundt 100 barn. Her er listen over de ulike tiltakene og en oversikt over hvor stor oppslutning det 

enkelte tiltaket hadde i 2014. 

0-1 år: Babysang, ukentlige samlinger ( ca 20 stk på hver samling) 

Sansegudstjeneste (20 % oppslutning) 

3 år: Søndagsskolesamling (13 % oppslutning) 

4 år: 4-årssamling+ gudstjeneste (vår 48 % og høst 50 % oppslutning))  

5 år: Påskevandring og påskepyntverksted (13 % oppslutning) 

6 år: Skolestarttur i skogen og skolestartgudstjeneste (22 % oppslutning) 

7 år: Fortellersamling og gudstjeneste (20 % oppslutning) 

8 år: Tårnagenter (Samarbeid med Birkeland, 18% oppslutning) 

Smågrupper 

Det var fire kvinnegrupper, en mannsgruppe og en for par. Det har vært en ledersamling i løpet av 

året.   

Temakvelder 

Vi har hatt  to temakvelder med oppmøte på rundt 15 personer:   

Det lidende mennesket i møte med Gud og seg selv ved Ruth Mjanger, høgskolelektor i drama på 

NLA.   

Ungdomsarbeid ved Bård Hallesby Norheim, førsteamanuensis ved NLA Høgskolen i Bergen 

Sounds like us 

Året 2014 har vore prega av ein del endringar i korstyret, samt noko usikkerhet i forhold til koret sin 

eksistens. På det jamne har vi vore ca 12-15. Det var to opptredenar i løpet av våren: søndag 9.mars 

gudstjeneste i Slettebakken kyrkje og søndag 27.april Kafekonsert i Slettebakken kyrkje. Ein vellukka 

konsert med bra med tilskodarar og eit svært godt overskot. Vi song på gudsteneste i Sædalen 

menighet søndag 28.september , hadde øvingshelg i slutten av oktober (25.-26) i Rambjora 

barnehage og avslutta med Kafèkonsert i Fridalen kyrkje laurdag 13.desember. Også den ein vellukka 

konsert med bra med betalande barn/vaksne, i tillegg til mange småborn som kom inn gratis 

Styret vår: Styreleiar, Marte Engevik; Sara-Lise K. Strand; Linda Fagerland; Ingvild Augestad Syvertsen; 

Anne Haaland  

Styret haust: Styreleiar Sara-Lise K. Strand, Linda Fagerland, Ingvild Augestad Syvertsen, Ida Jansrud 
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Hammer,  Rune Fahlvik  

Dirigent: Trent Bruner 

Totalt sett kan ein seie at også 2014 har vore eit vellukka år og at Sounds Like Us held fram med å 

vere eit flott kor med mykje trivsel i.   

ANDRE ARRANGEMENT 

Menighetsweekend  

Pinsehelgen var menigheten på sin årlige tur til Sætervika. Det var en fulltegnet leir med  

20 familier.  

Nattland-Sædalen dagen 

Nattland-Sædalen dagen er en nærmiljødag, som arrangeres av Nattland og Sædalen velforening, 

Sædalen idrettslag, Bærekraftige liv Sædalen og Nattland, Bergendal gård, Kultur i Sædalen,  Ulriken 

Janitsjar, Sædalen Taekwondo, Sædalen skole og Sædalen menighet. Komiteen ble ledet av prest 

Leidulf Øy i 2014.  

KIRKEBYGG 

Dette året har det i hovedsak vært arbeidet med tomteplassering i forbindelse med 

områdereguleringen for Indre Sædal. Det har vært møter med prosjektansvarlige i kommunen hvor 

representanter fra menighetsstyret og BKF/Akasia har vært med. Det har vært god dialog og et felles 

ønske om å få til en sentral plassering av kirke. Den foreslåtte plasseringen er tomten sør for 

Lonemyra.  Planforslaget skal ut på høring i løpet av våren 2015.  

MENIGHETSSTYRET  

Styret Pål Ove Vadset (leder), Elin Hovda Hageberg, Kirsten Ånestad Øystese, Bjørn Dahl, Rune Kvåle, 

Linda Beate Havmøller, Leidulf Øy, Sigrid Trætteberg Fahlvik (vår) Gunn Waage Austad (høst) 

Saker som har vært jobbet med er kirkebygg, tilrettelegging og oppfølging av frivillige, regnskap og 

budsjett, valgordning for menighetsstyret, programarbeid, samt løpende oppfølging av menighetens 

aktivitetstilbud.  
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Innkalling til årsmøte 

 

 
Møtedag:  Søndag 8. mars 2015  

Kl: 12.30 (rett etter gudstjenesten)  

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 

sitt siste år. Birkeland menighetsråd vil invitere til deltagelse og 

engasjement og ønsker velkommen til kirkekaffe med gode samtaler.   

Saker:    

1. Årets gleder fra 2014 i ord og bilder.  

2. Presentasjon av planer for tilbygg til Birkeland kirke.  

Tilbygg til kirken er et av menighetsrådets satsningsområder. Det er laget 

skisser og etablert en byggekomité. Selv om mye arbeid gjenstår og det 

kan bli endringer vil menighetsrådet orientere om prosessen.  

Orientering ved kirkebyggsjef i BKF, Arne Tveit og medlemmer fra 

byggekomité i Birkeland.  

Vi inviterer til gruppesamtaler og høring om drømmer for det nye 

tilbygget.  

 

 

 

 


