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TEKST: Andreas Hatlevik Weltzien

Noe av det beste jeg vet er årstider. Men
kanskje alle mest overgangen mellom års-

tidene. Fra høst til vinter når snøen begynner å
komme. Sommer til høst når regner pisker og
kveldene blir mørkere, når våren nærmer seg
sommer med varmere dager og ikke minst når
vinteren sklir pent over i vår. Når kong vinter
slipper litt og litt tak og vårens skjønnhet
springer frem med varmere dager, sol og yrende
dyreliv. 

Vårens fremspring er kanskje for meg et av 
de vakreste bildene på selve oppstandelsen.
Naturens oppstandelse. Gjennom høsten og
vinteren får vi bli med på at naturen i mer eller
mindre grad dør litt og litt. Bladene faller,
blomster visner, dyr går i hi og fugler reiser 
sørover. Men når våren kommer, sniker blom-
stene seg frem, av og til mellom snøflekker,
trærne begynner å knoppe seg og fuglene kvitrer
på ny tidlig på morgenen, og dyr som går i hi
våkner. Det er som at naturen våkner opp igjen
fra døden. 

Påsken er fortellingen om Jesus som dør på
korset og står opp igjen på påskedag og vinner
over døden. Verdenshistoriens viktigste hendelse
skjer i påsken. Naturens oppstandelse blir for
meg et fantastisk bilde på det som skjer. 

Men hvordan naturen våkner til liv igjen på
våren blir i det store bilde ingenting i møte med
den faktiske oppstandelsen av Jesus Kristus.
Jesus som vinner over døden og åpner veier inn
til det aller helligste for oss: veien inn til Gud. 

Oppstandelsens under lar oss få tre inn foran
Guds trone og bli møtt av en grensesprengende
Gud som på ny og ny møter oss med nåde, 
kjærlighet, godhet og omsorg. Påskefortellingen
er på mange måter en av de mest makabre for-
tellingene om Jesus som blir pisket og slått,
hengt på et kors og drept. Den blir til verdens
vakreste fortelling om Gud som møter oss med
ubetinget kjærlighet fordi Han ønsker relasjon
med oss. l

Nyt påsken og husk
på hva Jesus gjorde
for oss i påsken. 

55 36 22 80 
birkeland.menighet@kirken.no

Postadresse: 
Boks 152, Nesttun, 5852 Bergen 

Ta gjerne direkte kontakt med
ansatte. Hvis de ikke er til stede
er det mulig å legge igjen beskjed. 

Besøksadresse: 
Hardangerveien 5 B, Nesttun

Menighetshuset: 
Øvsttunveien 29

Bestilling av lokaler: 
55 36 22 80
birkeland.menighet@
kirken.no

Dåp, vielse og begravelse 
Kirketorget: 

55 59 32 10 
kirketorget@kirken.no

Spørsmål om gravstell
Gravplassmyndigheten i Bergen: 

55 59 39 00 
bergen@gravplass.no

ANSATTE I BIRKELAND

Sokneprest Kjersti 
Gautestad Norheim 

942 48 708
kn223@kirken.no 

Kapellan William Skolt Grosås
934 54 681 
wg668@kirken.no

Kateket Ingunn Myklebust 
im658@kirken.no

Administrasjonsleder 
Eli Heggdal 

55 36 22 81 
eh462@kirken.no

Diakon Linda Bårdsen
920 64 716
lb878@kirken.no

Tweens- og ungdomsarbeider
i  Birkeland  og Sædalen
Andreas Hatlevik Weltzien: 

971 26 412 
aw792@kirken.no

Kantor Asbjørn Snilstveit
458 83 994
as554@kirken.no

Kantor Ingrid Hagen
ih769@kirken.no

Kirketjener Eli Søgnen
480 93 698
es255@kirken.no

Menighetsrådsleder 
Erik Brandstadmoen

55 36 22 81 
     (menighetskontoret)

ANSATTE I SÆDALEN 

Prest Leidulf Øy 
489 91 909
lo344@kirken.no 

Menighetspedagog 
Sigrid Trætteberg Fahlvik 

988 18 687
st879@kirken.no

Vertskap: Margrethe Øy
957 20 954
mo847@kirken.no

AKTIVITETER

Birkeland I. KFUK-speidere
Lise Strøm Nilssen: 

97 63 63 32

KRIK- Nesttun
www.nesttun.krik.no
Facebook > KRIK Nesttun

1.Øvsttun speidergruppe,
Norges speiderforbund
Cecilie Hanseth

cecilie.o.hanseth@gmail.com

Birkeland Y’s Men’s Club 
Kåre Julshamn 

994 87 701

St. Georgs Gilde
Dag Eikeseth 

934 03 160

Nesttun mannsforening 
for NMS
Stein Wivestad: 

55 13 46 44

Gave til menigheten:
Konto: 1503.94.24662
VIPPS # 525013

Få epostnyheter fra Birkeland:
mailman.uib.no/listinfobirkeland 
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ww.kirken.no/
saedalen-menighet
www.kirken.no/
birkeland-menighet
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TEKST OG FOTO:  Mona Boge

M ange har sikkert sett henne i
kirken, på søndagsskolen eller

bak et piano. Hun jobber som lærer i
grunnskolen og synes det er en glede
å jobbe med barn. På fritiden liker
hun å være ute i naturen og bruke
kroppen. Gjerne med løping og
skigåing. Hun har blant annet tatt
barna sine med til Skålatårnet, midt
på vinteren, uten truger!
–Hva synes du er fint med å
ta oppgaven som leder i menig-
hetsrådet?
– Kirken er viktig for meg, derfor er

jeg glad for å ta over stafettpinnen og
gjøre en ekstra innsats, etter to års
fartstid i menighetsrådet. Jeg synes
det er spennende å få være med på
viktige prosesser og beslutninger for
kirken vår fremover. Jeg ønsker at
kirken skal være en viktig bidragsyter
i nærmiljøet, på mange plan. Målet er
at kirken kan oppleves som et viktig
samlingssted for ulike behov innenfor
alle aldersgrupper: En levende kirke
midt i hverdagen til vanlige folk som
er åpen for en himmel over livet sitt. 
–Har du vært engasjert i
menigheten lenge?
– Jeg har vært aktiv med i Birke-

land kirke siden vi som familie flyttet
hit for nesten 20 år siden. Som mor
til etter hvert tre barn ble jeg raskt
dratt inn i søndagsskolearbeidet som
søndagsskolelærer. Gudstjenestene i
Birkeland kirke har, siden jeg kom
hit, også betydd mye for meg. Siden
jeg har bred kirkemusikalsk bak-
grunn har det i tillegg vært naturlig
for meg, sammen med familien min,
å bidra musikalsk med sang og spill,
familieorkester, band og akkompag-
nement. Det er gøy! Jeg er evig takk-
nemlig for alt det mine barn har fått
lov til å oppleve gjennom det flotte
barne- og ungdomsarbeidet som
Birkeland menighet har gitt dem
gjennom viktige år.

–Hva ønsker du skal skje i din
periode som leder av menigets-
rådet?
– Etter to år med pandemi ønsker

jeg at vi skal få til en skikkelig restart i
Birkeland menighet! Et konkret mål
fremover er å få til en sosial kirke-
kaffe som en naturlig del av gudstje-
nesten, åpen for alle! Jeg drømmer
om en levende kirke full av myldren-
de liv og aktiviteter. Et sted der alle,

ikke minst barn og ungdom kan føle
seg hjemme, i tillegg til å bli inspirert
til tro, håp og kjærlighet. Og da trenger
vi deg, og andre frivillige som har lyst
til og kan bidra med smått og stort. l

Ny leder av 
menighetsrådet

Randi Helene
Vangen:

Menighetsrådsleder Randi Vangen
drømmer om at kirkekaffen skal bli en
sosial arena der små og store kan møtes
og føle tilhørighet. En levende kirke full av
liv og aktiviteter der det er godt å være.

Menighetsbladet møter 
en opplagt Randi Helene
Vangen på Kirkebirkeland,
en søndag formiddag
med lett snøvær i luften.
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TEKST: Hilde Wolter
FOTO: Øyvind Stokke-Zahl

F rivillighetens år 2022 er en fin 
anledning for kirken til å rette

et ekstra søkelys på den store
arbeidsinnsats som utføres av
frivillige medarbeidere. I kirken er
det flere enn 75 000 frivillige med-
arbeidere. Tallet har sunket noe
under pandemien, men oppslut-
ningen sier likevel mye om hvor
sterkt frivillig arbeid står i kirken
og hvor viktig de frivillige er for at
kirken skal kunne løse sitt opp-
drag. Målet er at 2022 blir året der
mange finner tilbake til tidligere
frivillig tjeneste også i kirkelig regi,
og også at mange flere kan opp-
dage Den norske kirke som en
naturlig arena for eget sosialt og
kirkelig engasjement. 

Nå er tiden inne
Og hvilken bedre anledning enn
akkurat nå er det til å løfte fram
fellesskapet i kirken? Etter to år
med pandemi, preget av avstand
og isolasjon, så er fellesskapet
viktigere enn noensinne! I menig-

heter over hele landet settes det nå
fokus på frivillige medarbeidere.
Gamle skal inviteres tilbake og nye
inviteres med.  
Frivilligheten er med på å løfte

kirkens budskap og Guds kjær-
lighet ut i sitt nærmiljø. I Bibelen
lignes kirken med en kropp som
blir hel ved at alle ulike deler er
viktige. Kirken består av levende
mennesker, ulike mennesker.

Frivillige medarbeidere
om engasjementene 

Eva Taule (73)

Verv/oppgaver:
– Leder av MAU,
medlem av mi-

sjonsutvalget, inn-
samlingskomiteen til

nytt kirkebygg, bakegjengen til
kirkekaffe. Bidrar med innsamling og
av gevinster og organisering av vår
basar. 
Hvorfor er du frivillig i menigheten? 
– Jeg har enda mye krefter og
praktiske oppgaver er noe jeg liker.
Det gir meg glede å kunne bidra.
Hva liker du best med å være frivil-
lig? 
– Vi i MAU har laget vårt eget
slagord: «Frivillighet gir glede og
vennskap».

Mette Svanes (56)

Verv/oppgaver:
– Klokker og
medansvarlig for

«påskeskatten», et
trosopplæringstiltak

for 7-åringer. Har tidligere sittet i
menighetsrådet, vært søndagsskole-
lærer og bidratt i tefest-komite, natt-
kafe, juletrefest, mm.
Hvorfor er du frivillig i menigheten? 
– Det er store behov for frivillig inn-
sats i menigheten, og hvis alle bidrar
med litt kan vi få mye gjort. Som
frivillig blir jeg også med i et felles-
skap som oppleves fint. 
Hva liker du best med å være fri-
villig?
– Det å være klokker er en konkret
og veldig givende oppgave. Jeg
tenker at gudstjenesten er selve
«pulsslaget» i menighetens liv, og det
oppleves meningsfullt å bidra her.

Eirik Gautestad
Norheim (16)

Verv/oppgaver:
– Jeg er med i

ULF (ungdoms-
lederforum) og på

nattkafe. Så er jeg også leder på 
onfirmantleirer i tillegg til at jeg også
er litt med når konfirmantene har
undervisningshelger.
Hvorfor er du frivillig i menigheten? 
– Fordi det er et bra fellesskap. Og
fordi det er lærerikt.
Hva liker du best med å være fri-
villig? 
– Folkene!  

Frivillighet    

Overordnede mål med
Frivillighetens år 2022:
•  Få flere nye med i 
   frivilligheten
•  Gjøre flere arenaer 
   tilgjengelige
• Skape større kjennskap
   til merverdien frivillig 
   sektor skaper i det 
   norske samfunnet 

2022 er Frivillighetens år i
Norge, og dette skal synes
også i kirken. I mange
menigheter er frivillige
helt avgjørende for gjen-
nomføring av gudstje-
neste og aktiviteter
gjennom uka. I år skal de
løftes fram, og nye skal
inviteres til å bli med.  
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Leif Egil Bjørsvik
(45) 

Verv/oppgaver:
– Er med i rigge-

gruppe og kjøkken-
tjeneste. 

Hvorfor er du frivillig i menigheten: 
– Det gir mening å være med å bidra
i et fellesskap. Som aktivt medlem i
menigheten er det naturlig å en-
gasjere seg i arbeidet. 
Hva liker du best med å være frivillig: 
– Å kjenne på at en bidrar inn i felles-
skapet. Om ingen hadde bidratt
hadde det blitt svært krevende å
holde en menighet som i Sædalen
gående. 

Karianne Hatlevik
Weltzien (27)

Verv/oppgaver:
– Sorgruppeleder

og medlem av
gudstjenesteutvalg

Hvorfor er du frivillig i menigheten: 
– Jeg ønsker å være en medvandrer
og medmenneske og i de vanskelige
situasjonene i livet derfor er jeg med
som sorgruppeleder. Det er også
veldig lærerikt og nyttig og være med
i gudstjenesteutvalget for å få et
dypere innblikk i de forskjellige
leddene i gudstjenesten og få lov til å
være med og forme gudstjenesten. 
Hva liker du best med å være frivillig: 
– Å få lov til å kunne bidra i et felle-
skap. 

Sigrun Skjælaaen
Dahl (43)

Verv/oppgaver:
–Musikktjenesten

og baker til kirke-
kaffe 

Hvorfor er du frivillig i menigheten:
– Jeg er frivillig fordi jeg liker å bidra
med det jeg kan både i kirken og i
andre sammenhenger. Jeg liker å
bidra i musikktjenesten fordi jeg 
opplever at jeg klarer det godt, og 
at det betyr noe for andre i
menigheten at jeg bidrar med sang
og spill. Det er også et fint fellesskap
å være en del av - musikkgruppen i
menigheten. Jeg er med og baker
fordi jeg liker hva kaffe med noe til
gjør for menighetsfellesskapet - det 
at mange setter seg ned og tar en
prat etter gudstjenesten. 
Hva liker du best med å være frivillig: 
– Jeg liker best at det å være frivillig
bidrar til økt fellesskapsfølelse i og
eierskap til menigheten

ten i fokus 

Bergen Kirkelige Fellesråd har
ansatt fire frivillighets-

konsulenter som skal jobbe med
å styrke frivilligheten i menig-

hetene våre i alt fra re-
kruttering, samarbeid, opp-

følging og nyskaping. I Birke-
land og Sædalen er Hilde

Wolter ansatt som leder for 
et prosjekt som skal utvikle 
en helhetlig menighetsplan 

som har som mål å samkjøre
kirkens aktiviteter og skape en

helhetlig oversikt over tilbud.
Planen skal også fokusere på å

styrke og sikre større frivillig
involvering og engasjement,
både fra «gamle» og nye fri-

villige medarbeidere. Fra
venstre: Øyvind Stokke-Zahl, 
Jo Båtevik, Nadine Larsen og

Hilde Wolter. 

Mange forteller at frivillig arbeid i
kirken var veien inn til å finne fellesskap
og tro. Vi har plass til deg også. Visste
du at det å være frivillig gjør noe med
deg? Å delta i frivillig arbeid betyr ikke
bare mye for andre - du vil selv oppleve
å få mye igjen. Å bety noe for andre,
gjøre en forskjell for noen, å være en del
av et fellesskap, få nye bekjentskap og
ha faste aktiviteter man deltar på –
bidrar til bedre helse og et rikere liv.   

Bli en ambassadør
Vi som allerede er en del av fellesskapet,
har også et ansvar – for å invitere med
og å inkludere flere. Ikke bare til frivillig
tjeneste, men også til å delta på aktivi-
teter og arrangementer i regi av menig-
heten. Vær gode ambassadører for
Birkeland og Sædalen menigheter og
inviter med stor frimodighet venner, 
bekjente og naboer til å bli med! Slik
bygger vi menighet sammen. l



HELG I BIRKELAND OG SÆDALEN 6

SESAM: Frivillighet og 
fellesskap i Fana
Sesam driver et mangfoldig
diakonalt tilbud i vår bydel,
og etter 30 år har de nå fått
ny daglig leder; Ingfrid Fonn.
Møt også en av de 70 frivil-
lige medarbeiderne, som
mener jobben gir både felle-
skap og mening.

TEKST: Gyrid Cecilie Nygaard

S esam har i over 30 år drevet et   
viktig diakonalt arbeid i Fana

bydel. Det er en selvstendig stiftelse
innenfor Den norske kirke, med fire
satsningsområder; åpen barnehage,
eldresenter, frivillighetssentral og
tilbud for bedre psykisk helse. 
– Vi har en ukuelig tro på at alle kan

bidra. De fleste av våre tilbud er helt
eller delvis drevet av våre 70 frivillige
medarbeidere, sier Ingfrid Fonn, som
tok over som daglig leder i januar.

Bruker frivillighet for å inkludere 
Stiftelsens gründer, Torill Hansen
Kongsbakk, pensjonerte seg i 2021.
Den nye lederen, Ingfrid Fonn, er 
utdannet barnevernspedagog, og
kjenner Sesam godt etter vel 15 år
i «det gule huset» på Nesttun. Fonn 
er klar på det som er Sesams filosofi. 
– Alle mennesker trenger å bli sett,

høre til og få være til nytte. Frivillighet
er en del av vår inkluderingsmetodikk
og viktig i vårt daglige virke. Vi har tro
på de mulighetene som utløses når
mange løfter i flokk. Vi har mange
frivillige som alle bidrar til å gjøre
Sesam til et levende, mangfoldig og
spennende sted, forklarer Fonn.

Ønsker å gi folk et sted å høre til
Sesam ønsker at ulike mennesker skal
få høre til. 
– Vi skal våge å se utfordringer i

menneskers liv, og møte menneskelig
behov med omsorg og fagkompetanse.
Dette året har stiftelsen fått flere ny-

ansatte. Trude Thunes har akkurat
startet som leder for Sesam frivillig-
hetssentral, og koordinerer arbeidet

med de rundt 70 frivillige med-
arbeiderne. Rune Fahlvik startet 
som diakonimedarbeider i januar, 
og har blant annet ansvar for åpen
barnehage tre dager i uken. Også 
han jobber sammen med frivillige.

– Det gir meg utrolig mye!
En av disse 70 frivillige er Penny
Mietle. Hun er ofte på Sesam, har
vært frivillig medarbeider i over 12 år.
og  er tydelig på at jobben som frivillig
betyr mye. Det gir en struktur i hver-
dagen og en følelse av å være til nytte.
– På Sesam får man treffe nye

mennesker og få nye vennskap. Man
bidrar til noe som er nyttig, og som
folk setter pris på.
Mietle tror mange kommer på

Sesam fordi det skjer mye sosialt.
- Det er sosiale aktiviteter for oss

som er frivillige og de vi er sammen
med her. Det gir meg utrolig mye mer
enn det jeg klarer å gi til andre! l

Fakta: Stiftelsen Sesam
• Stiftelsen Sesam ble etablert i

1989 på kjøpesenteret Lagunen
som et samarbeid mellom Den
norske kirke og Lagunen

• Startet av Torill Hansen Kongs-
bakk, som var leder helt til
desember 2021

• Initiativet ble tatt av Bjørgvin
bispedømmes diakoniutvalg
som ønsket å være kirke der
folket var

• Flyttet til Nesttun i 1994, og inn
i «det gule huset» i 2005

• Samarbeider med lokale
menigheter og andre lokale fag-
lige instanser

Les mer: www.sesamist.com 

Lurer du på å bli frivillig i
Sesam? Ta kontakt: 55 56 11 45
sesamist@sesamist.com

Penny Mietle er ofte på Sesam, og
har vært frivillig medarbeider i over
12 år. Det har gitt både mening og
fellesskap. FOTO: INGFRID FONN
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TEKST xx

E li Heggdal kom til Birkeland i
2002, då det var behov for ein

vikar. Ho er utdanna innanfor
kulturvitskap, og hadde eigentleg
sett for seg ein jobb i museumsbran-
sjen. No har ho vore tilsett i kyrkja i
20 år, og startar snart som om-
rådeleiar i administrasjonen til
Bergen kirkelige fellesråd.
– Dette var ikkje ein planlagt jobb.

Eg var engasjert i sorgarbeid, var
besøksvenn og laga kyrkjelydsbladet
som frivillig medarbeidar. 
Eg kjente kyrkjelyden godt. Det
dukka opp eit vikariat, som seinare
blei til ein fast stilling.
Ein av dei viktigaste tinga ho har

arbeidd med er prinsippet om at
tilsette og frivillige arbeider saman. 
– Uten frivillige får vi ikkje til noko

i kyrkja. Eg håpar Birkeland er og
har vore ein bra stad å vere for alle. 

Bidra til eit varmare samfunn
Ho trekk fram fleire ting som har
hatt betydning for trivselen i Birke-
land. 
– Diakoniarbeidet er ein av dei

viktigaste jobbane kyrkja har. Det å
vere med og bidra til eit varmare
samfunn, og fylle nokre av behova
samfunnet har, er ein av grunnane

til at eg har blitt i jobben så lenge.
Ein administrasjonsleiar arbeidar

tett med dei folkevalde i menighets-
råda og andre frivillige. Ho synes
det har vore ei privilegert rolle.
– Min jobb har vore å tilrettelegge

slik at ting flyt litt betre.
Eli er takknemleg for å arbeide på

lag med gode folk. Birkeland er no
meir synleg i bybildet på Nesttun.
Samarbeidskonserten Sammen for
et varmere Nesttunmed m.a.
Sesam, biblioteket og MO-senteret
kvar haust er eit symbol på felles-
skap. 
– Eg er så glad for at kyrkja en-

gasjerer seg for lokalmiljøet!

Vil sakne flokken i Birkeland
No gler ho seg til å ta fatt på jobben
som områdeleiar, med leiaransvar
for halvparten av administrasjons-
leiarane i Bergen.
– Det blir kjekt å gjere noko heilt

anna med den erfaringen eg har, og
å gjere meir for fleire. Sjølv om det
er trist å slutte, trur eg det er sunt å
få inn ein ny administrasjonsleiar
som vil gjere ting annleis.
Det største saknet vil vere å ikkje

høyre til berre ein stad, no når ho
skal jobbe med mange kyrkjelydar.
– Her i Birkeland har eg ein flott

stab med mange gode kollegaer og

  
  

Kjersti Gautestad Norheim, sokneprest i
Birkeland menighet:
- Eli elsker å lære noe nytt. Det gjør at hun 
alltid er i bevegelse og på jakt etter nye – 
og gode – måter å løse utfordringer på. 
Systemene hun etterlater seg her i Birke-
land er solide, og det blir rart å ikke lenger ha
henne som vår daglige engel* på kontoret. 
*Elis tolkning av rollen som daglig leder 

Ketil Seime, frivillig medarbeider 
med bl.a. teknikk og lyd
Eli har stor omsorg for frivillige i
menigheten. Hun vil se, støtte og 
synliggjøre dem. Eli er opptatt av at
kirken skal være en viktig del av lo-
kalmiljøet. Det er lett å svare JA når
Eli sier: «I har et problem...kan du
hjelpe?»

–Birkeland er
ein bra stad 
å vere!
Administrasjonsleiar Eli Heggdal meiner det er sunt å gi
jobben vidare til nokon andre. No slutter ho i Birkeland
etter 20 år. – Eg kjem til å sakne staben og alle dei fri-
villige mest.

frivillige som eg vil sakne. Det er den lille
og store flokken min, og det blir vemodig
å forlate dei etter så mange år!
Vi takker Eli Heggdal for 20 gode år, og

ønsker lykke til i nytt arbeid. l

Eli har hatt full kontroll på menighetens økonomi
og har vore «dagleg engel» i snart 20 år. No
starter ho i ny jobb som områdeleiar i BKF. 

Gerd Alice Duus, frivillig i 
medarbeiderutvalget i Birkeland
menighet:
- Eli er svært ryddig og nøye i sitt
arbeid, men tar seg alltid tid til en
prat om livet her og nå. Inspirer-
ende formuleringsevne - det er en
glede å lese alt fra møteinnkallelser,
referat og invitasjon til fest.



TEKST OG FOTO: Andreas Hatlevik Weltzien

IBirkeland og Sædalen har vi det sistehalve året hatt et strikkeprosjekt der
vi strikker kyser til nyfødte barn i
menighetene våre. Dette gjør vi fordi vi
ønsker å gjøre ekstra stas på alle ny-
fødte i vårt område i tillegg til at vi
ønsker å invitere til dåp. 
Vi har mange ferdigstrikkede luer og

ønsker å dele disse ut. Har du fått barn
i det siste så ønsker vi deg hjertelig vel-

kommen innom kontoret i Hardanger-
vegen 5B, mandag til fredag 10-15 eller
ta kontakt med Andreas Weltzien på
aw792@kirken.no

Tusen takk til alle som har 
vært med å strikke så langt!
Hvis du også ønsker å være
med og strikke er det bare å 
ta kontakt med Andreas 
på aw792@kirken.no
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Kan du hjelpe et barn eller en 
ungdom som har det vanskelig? 

Nå er det behov for flere 
fosterhjem i ditt nærområde.

Den norske kirke samarbeider 
med Fosterhjemstjenesten i Bergen 

om å finne fosterhjem. 

Mer informasjon om fosterhjem på

fosterhjem.no

Er du en god organisator? Liker du å 
jobbe med mennesker og synes at 
myldring er en n ting?  
 
Da er dette en frivillig oppgave for 
deg - om du er en, eller om dere er en 
gjeng som har lyst til å ta oppgaven.   
 
Les mer på nettsiden vår og legg inn 
søknad ved å scanne QR-koden 
 
www.kirken.no/birkeland-menighet 

Kirkekaffe?  
Vi søker deg som vil være med  

-og deg som vil være en leder for kirkekaffeteamet 

Strikker for de nyfødte
Har dere akkurat fått baby? Da har vi lyst til å gi dere en liten
oppmerksomhet.

        
      

      
 

       
           

          
 

        
     

 
 

Kirkekaffe?  
Vi søker deg som vil være med  

-og deg som vil være en leder for kirkekaffeteamet 
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Trosopplæring 
våren 2022 
Birkelands trosopplæring 0-18 Sammen om skatten tilbyr alle døpte/tilhørende et
spesielt tiltak en gang i året. Det sendes ut personlig innbydelse pr post 2-3 uker
før selve tiltaket, men alle i rette alder er velkommen!

Under ser du hva som tilbys denne våren. Vi anbefaler å gå inn på nettsiden vår for
mer info. Søk på «Barn og unge» + Kalenderen. Ta gjerne kontakt om du lurer på
noe! Hilsen Birkeland menighet v/kateket Ingunn Myklebust; im658@kirken.no

0-5 år
DÅPSSKATTEN: Dåpssamtale før dåp, 0-1 år. 

SANGSKATTEN: Babysang i kirken, 0-1 år: Hver onsdag frem til 
og med 1. juni, minus 6. april og skoleferier. 

Følg ellers med på nettsidens KALENDER i tilfelle en dato blir avlyst.

5-10 år
PÅSKESKATTEN:
Påskevandring og
påske-verksted 7 år:
1. april

KIRKESKATTEN:
Gammel kirkeveg, 8
og 10 år: 29. mai

11-15 år
SKATTEKARTET: Mønstring av ungdomsarbei-det ved
overgang til ungd.skolen, 13 år: 3. juni
KONFIRMANTSKATTEN /INFO: Info / påmelding nye
konfirmanter, 14 år: 14.-15. juni

KONFIRMANTSKATTEN: Konfirmasjonstid, 15 år 
(Avsluttende semester m/ konfirmasjoner )

TROSSKATTEN: Lederkurs 15 år (se nettsiden)

0-18 år SAMMEN
OM SKATTEN:
Vi ønsker å formidle Guds kjærlighet i
Jesus Kristus, slik at våre barn og unge
erfarer at de lever under Guds himmel og
midt i Guds hjerte.
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I Birkeland menighet har vi
vært så heldig å få på plass
en organist til. Hun heter
Ingrid Eriksen Hagen, og
kommer fra jobb som kantor
i Søreide menighet. 

TEKST:  Asbjørn Snilstveit
FOTO:  Gyrid Cecilie Nygaard

Vi er veldig glade for at hun takket 
ja til organiststillingen i Birkeland.

Ingrid startet 1. mars og er allerede
godt i gang med planlegging av konsert
og midnattsgudstjeneste i påsken,
samt med å få seremonikabalen til å gå
opp i Birkeland kirke og Øvsttun kapell
i samarbeid med undertgenede, kantor
Asbjørn. 
Ingrid er utdannet cembalist, og har

PhD-grad i kunstnerisk utviklings-
arbeid ved Universitet i Bergen.
Hennes spesialfelt er tidligmusikk,
nærmere sagt barokkmusikken, og
doktorarbeidet omhandlet C.P.E. Bach
(en av sønnene til den mer kjente
Johann Seb. Bach). 
–Hvor kom interessen av tid-
ligmusikk og cembalospill fra?
Du spiller også klavikord, hva er
det? 
– Jeg kommer opprinnelig fra 

Stavanger, der min far spilte cello i 
orkesteret. Etter musikkutdannelsen
har jeg vært frilansmusiker i flere år,
frem til jeg fikk barn. Nå bor jeg med
familien min på Hop, og har hyggelig
spaseravstand til Birkeland kirke.

– Da jeg spilte piano som barn, var
jeg fryktelig glad i å spille Bach, 
Jo-hann Sebastian! Og så spilte min
søster blokkfløyte. Læreren hennes
hadde en cembalo jeg fikk prøve, og jeg
falt fullstendig for instrumentet. Så da
jeg skulle studere musikk, var det ingen
tvil. Klavikordet ble jeg ordentlig kjent
med senere, da jeg skulle spesialisere
meg på musikken til C.P.E. Bach. Han
var glad i instrumentet, fordi det er så
fullt av nyanser, og veldig følsomt!
C.P.E. Bach var veldig opptatt av føl-
elsene i musikken. 
Klavikordet er altså ikke et klimpre-

instrument, som cembaloen, eller et
fløyteinstrument, som orgelet. Tonene
settes i gang ved at man slår på streng-
ene, som i et piano. Til forskjell fra
pianoet holder tangenten kontakt med
strengen så lenge tonen klinger. Man
får derfor stor variasjonsmulighet i
både klangfarge og styrkegrad – dog alt
i et veldig svakt lydvolum. Instrumentet
oppleves så stille at man kan høre en
knappenål falle.
– Når kom interessen for 
organistarbeidet? Og hvordan
var overgangen kirkeorgel, 
instrumentenes dronning, som
Mozart ofte kalte det?

– Å spille orgel har vært en naturlig
del av å være cembalist. Nesten alle
som spilte cembalo i barokken, spilte
også orgel, og var gjerne organister i
en kirke. Spilleteknikken er veldig lik
mellom orgel og cembalo, måten man
får instrumentene til å bli musikalske.
Mye likere enn piano – og også 
klavikord, der man kan gjøre forskjell
på klangfarge og sånt når man slår an
tonene. Dessuten er jeg interessert i 
de gamle tyske salmemelodiene fra 
15- og 1600-tallet. Mange av de ble
også brukt her i Bergen.
–Hva ser du fram til å jobbe
med i menigheten fremover? 
– Jeg gleder meg til å bli kjent med

menigheten og staben i Birkeland! Det
blir fint å jobbe sammen med deg, 
Asbjørn, å ha en musikerkollega! Jeg
ser frem til å bidra i kulturlivet i Birke-
land kirke i årene som kommer.

Vi ønsker Ingrid hjertelig velkommen
til Birkeland, og ser frem til mange
fine musikkstunder i menigheten. Og
ettersom vi har fått oss en skikkelig
cembalist i staben, skal vi ikke se bort
ifra at cembaloen som har stått litt
nedstøvet på galleriet, kommer til å
klinge litt oftere i kirkerommet.   

Ny kantor på plass

Ingrid og Asbjørn ser fram til å jobbe sam-
men og dele plassen på galleriet – alt ligger
til rette for at musikkarbeidet i menigheten
vil få et ytterligere løft med Ingrids kom-
petanse på cembalaoen. 

Ingrid Eriksen Hagen startet i den nye jobben som kantor i menigheten 1. mars.
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TEKST:  William Skolt Grosås

P åskegudstjenestene i kirken, med
skjærtorsdag, langfredag og pås-

kedag, er nesten som et dramastykke
menigheten fremfører sammen. Vi
følger Jesus og disiplene time for time
gjennom det som skjedde i Jerusalem.
Likevel er det ikke teater. Ingen kler
seg ut som soldater og ingen snekrer
pappesler. Det er våre føtter Jesus
vasker skjærtorsdag, det er vi som
følger ham til døden på langfredag og
det er vi som møter den tomme graven
påskedag. Jesu død og oppstandelse er
ikke bare en hendelse som skjedde for
lenge siden. Vi som i tro hører ordene
og samles for å minnes hans død blir
selv vitner til hendelsene. Den som
virkelig har holdt påskefest kan slå 
fast som fakta, ikke symbolsk tale: 
Jeg var der, jeg så det finne sted.

Skjærtorsdagsgudstjenesten innleder
høytiden. Vi samles med disiplene og
Jesus i Jerusalem. I gudstjenesten er
det liturgisk fotvasking og nattverd.
Deretter deler vi et enkelt måltid mens
Jesu avskjedstale til disiplene blir lest.
Kvelden avsluttes med en Getsemane-
vigilie (av lat. våke), der vi tar opp-
fordringen fra Jesus til disiplene om 
å bli her å våkemed ham. Mellom 
lesningene spilles musikk på cembalo
og barokkfiolin.

• 18.00:  Høymesse med fotvasking 
                 og nattverd
• 19.00:   Enkel suppe med lesning 
                 fra Jesu avskjedstale
• 19.30    Getsemane-vigilie 

Langfredag starter med korsvandring.
Jesus er arrestert, og vi vandrer 
gjennom de tradisjonelle 14 stasjonene
langs «Via Dolorosa» frem til Golgata. 

Etter dette feires langfredagens 
gudstjeneste. 

• 09.30:  Korsvandring utenfor kirken.
                  (Oppmøte på kirketrappen) 
• 11.00:   Langfredagens gudstjeneste
• 12.15:    Korsvandring for barn

Påskeaften kl 23.00 innledes påske-
vigilien. Sammen med Maria Magda-
lena kommer vi til graven mens det
ennå er mørkt, for å våke og be, og
høre lesninger om Guds løfter til sitt
folk. Gudstjenesten innledes ved et 
bål utenfor kirken. Deretter spres
lyset til alle nærværende på vei inn. 

• 23.00   Påskenatt med dåps-
                 bekreftelse og nattverd 

Påskedag: Høytidsgudstjenesten
kl 11.00 er for store og små, med dåp
og nattverd.

Påskens gudstjenester 
i Birkeland kirke
Påsken er kirkeårets definitive høydepunkt. Fra kirkens aller
første tid har de troende levd seg inn i Jesu død og opp-
standelse ved å samles til bønn og tilbedelse i høytiden.

Søndag 24. april klokken 16.00
i Birkeland kirke: Syngespillet
«Palmen», iørefallende tonesatt 
av Carsten Dyngeland. Gjennom
sang og tekstlesing følger vi påske-
historien.

Medvirkende: Carsten Dyngeland
jazztrio, Sædalen barnegospel og
tweensing, Birkeland kantori og
Prosjektkor. I tillegg synger vi
kjente og kjære påskesalmer
sammen. 

Arrangementet er en del av 
Påskefest 2022. 

Kollekt ved utgangen.

Vil du være med i koret?
www.sedalenmenighet.no  

«Palmen» - et syngespill om påskedagene



Engasjer deg!  

Speiderarbeidet består av et
bredt aktivitetstilbud for 
barn og ungdom i alle aldrer.
Gjennom friluftsliv, samarbeid,
vennskap og læring gir 
speiding opplevelser for livet. 

En av grunntankene er ungt lederskap,
og at speiderne skal utvikle seg til å bli
ansvarsfulle og engasjerte
medmennesker.

I speideren kan du for eksempel lære å
bygge ting av trestokker og tau, padle
kano, klatre, leke, lage mat på bål og 

sove under åpen himmel sammen med
gode venner.

I Birkeland fins det flere speidegrupper.
Både egne jentegrupper i KFUK-
speidere og grupper fra Norges
speiderforbund. Velkommen!

Mer info på nettsiden 

En del av det å engasjere seg for
miljøet kan være å bli medlem av en
organisasjon du synes gjør noe bra. 

Miljøagentene er barnas miljøvern-
organisasjon. De ønsker å skape et varig og
løsningsorientert engasjement for natur og
miljøvern hos flest mulig barn på barns
premisser. De ønsker å gi barna troen på at
de kan gjøre noe som nytter. Miljøagentene
har ulike lokallag. Det finnes et på Kringle-
botn, som holder til på Bergendal gård.

På nettsiden har de samlet en rekke tips til
hvordan leve mer miljøvennlig. De har for 
eksempel dette strømsparetipset:

«Det aller meste blir rent når vi vasker det på 40
grader og mye kan vi faktisk vaske på 30 grader.
Da sparer vi mye strøm. Kanskje kan vi droppe å
vaske så ofte og heller bruke tøyet en dag til?
Det er jo ikke akkurat så gøy å henge opp tøy
heller - eller hva? Pass også på at dere fyller 
maskinen ordentlig opp, før dere setter den på.
Rundt 11 prosent av strømmen vi bruker i huset
hjemme kommer fra vaskemaskinen. Dersom
dere skal kjøpe vaskemaskin, spør etter en
modell med enegiklasse A. Det vil lønne seg -
både for dere og miljøet.»
Kilde: Miljøagentene

FOTO: ØRJAN APELAND

♻
Det 

grønne
hjørnet

Bli grønn i Speideren 



Tekst: Margrete Stordal og Hilde Wolter
Foto: Håvard Bjelland, Kirkens Nødhjelp

Årets tema er Håp i en dråpe vann.
Tilgang til rent vann står frem-

deles helt sentralt i Kirkens Nødhjelp
sitt arbeid. Fokuslandet for årets 
fasteaksjon er Malawi. Tidligere i år
ble landet rammet av flom, og Kirkens
Nødhjelp var til stede med krisehjelp.
I tillegg jobber Kirkens nødhjelp med
langsiktig bistandsarbeid i landet,
blant annet gjennom klimatilpasset
jordbruk gjennom vanning via drypp-
systemer. Dråpene fra rørene gir liv og
vekst, som igjen gir inntekster og
mulighet for å forsørge seg og sine. 
Pengene som samles inn i fastetiden

går også til Kirkens Nødhjelps arbeid
over hele verden. Dette gir Kirkens
Nødhjelp mulighet til å raskt mobili-
sere når kriser oppstår, slik som det 
nå gjøres for innbyggerne i Ukraina.
Fasteaksjonen er nå utvidet til å også
omfatte Ukraina. Det er krig, hundre-
tusener er på flukt og en alvorlig
humanitær krise utvikler seg. Kirkens
Nødhjelp med søsterorganisasjoner
var raskt på plass i Ukraina med akutt
nødhjelp som rent vann, mat, tepper
og hygieneartikler til flyktningene.

Selve fasteaksjonen skjer 3.-5. april,
men gjennom hele fastetiden vil vi ha
et fokus ut i verden på mennesker
som lider og hvordan vi kan arbeide
for rettferdighet.  l

Gi en gave til Fasteaksjonen: 
•   Vipps: Send ditt bidrag til 2426
•   SMS: Send kodeord VANN til 2426
     (250 kr)
•   Benytt KNs gavekonto
     1594 22. 87493
     Merk gaven med 
     Fasteaksjonen.

Hjelp Ukraina via Kirkens Nødhjelp: 
•   Vipps til 2426 
•   Eller benytt konto 1594.22.87426 
     Merk innbetalingen Ukraina.

Ønsker du at gave skal bli registrert
til Birkeland og Sædalen sine 
fasteaksjoner, finner du info om 
hvordan du gjør det på hjemme-
siden vår mellom 3-5 april:
www.kirken.no/birkeland-menighet 

FASTEAKSJONEN:

Håp i en dråpe vann
Årets fasteaksjon går av stabelen 5. april. I år vil konfirmantene igjen gå rundt
med bøsser og samle inn penger (og VIPPS), og vi håper dere vil ta godt imot
dem tirsdag 5. april mellom kl. 17-19. 

•    Kirkekaffesjef
•    Kirkevert
•    Distributør av 
      menighetsblader

•    Besøksvenn
•    Søndagskolelærer/ 
      medhjelper
•    Leder på tweensklubb

Rent vann er en menneskerettighet. 
Bli med å bidra til en mer rettferdig verden. 
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Har du lyst til å bli
frivillig hos oss du
også? 
Vi har lyst til å bli kjent med deg og har ledige
oppdrag! Her er noen av dem: 

Meld din interesse ved å
skanne QR-koden – så tar vi

kontakt med deg. 
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Alle er velkomne som 
konfirmanter i Birkeland 
om man tror eller tviler, om
man er medlem eller ikke. 

V i er fleksible, så ta gjerne kontakt
om du lurer på noe om konfirma-

sjonstiden i Birkeland kirke! Man kan
følge konfirmasjonstiden enten man er
døpt, eller ikke, men udøpte må døpes
før selve konfirmasjonen. 
14. juni kl 17 er det infomøte i kirken

om neste års konfirmasjonstid, for
både foresatte og konfirmanter. På-
melding åpner 15. juni kl 10 på nett-
sidene våre. 

Ulike konfirmantgrupper
Alle konfirmantgruppene har noen få
samlinger på lørdager og søndager
gjennom året. 

•   Høstleir 3. – 6. november. (kanskje 
     60 plasser) Noen få samlinger 

     gjennom året, vanligvis på tirsdag/ 
     onsdag kveld
•   KRIK konfaction, vinterleir i vinter-
     ferien, sannsynligvis fra 25.02. – 
     01.03. Noen få samlinger gjennom 
     året, vanligvis på tirsdag/onsdag 
     kveld. Sjekk krik.no for informasjon
     om krikleirer. 
•   Godt og blandet, omtrent hver
     3. torsdag fra 16.00 – 18.00.
•   2 Diakonigruppermed praksis i 
     barnehage, eller praksis med eldre, 
     samt jevnlige konfirmantsamlinger 
     hver mandag. Diakonien er kirkens 
     omsorgsarbeid.
•   Orgelkonfirmanter. Oppmøtene 
     avtales med organisten. 
•   Tilpasset gruppe, for konfirmanter 
     som har behov som trenger å bli 
     lagt til rette for. Ta gjerne kontakt 
     med oss hvilke behov det er viktig at
     vi kan legge til rette for før kon-
     firmasjonstiden, slik at vi kan 
     anbefale hvilken gruppe som passer
     best for deg/din konfirmant. 

V i håper dere holder 
dere friske – og vi

skal i alle fall legge for-
holdene til rette for at
alle blir konfirmert!
Uansett hvordan
dagen vil arte seg for
dere, håper vi du har
fått samlet noen gode
minner fra konfirma-
sjonstiden. Noen har
fått lage «suppe på en
spiker», andre har 

levert blomsterhilsen på Eldresenteret
eller hatt praksis blant barn i barne-
hage.Mangeharværtpå leir og morgen-
badet i november, eller erfart å sove på
luftmadrass i klasserommene på Fram-
nes; og vi har også hatt konfirmanter
som har utforsket «instrumentenes
dronning» sammen med kantor 
Asbjørn.  
I tillegg til at du forhåpentlig har san-

ket gode minner fra disse aktivitetene,
håper vi også at du har fått med deg
noen gode opplevelser i kirkerommet
og hørt ord på konfirmantsamlingene
som har gjort deg godt eller fått deg
til å tenke … Vi ønsker jo så gjerne å
sende med deg litt «god nistemat» på
veien videre, og vet ikke om noe bedre
enn den maten Jesus selv anbefaler 
– han som kalte seg «Livets brød». -
Jesus vil være hverdagskost i livet 
ditt, den som hver dag gir deg kraft 
og livsglede. Han vil ikke være livets
marsipankake som bare dukker opp 

på store festdager; han vil være med
deg alle slags dager, både de triste og
de glade. Blir det tungt og mørkt - ikke
glem at han også kalte seg for «Livets
lys».  Strever du med retningsvalg eller
syns veien blir kronglete og vanskelig,
kan du støtte deg til «Den gode
gjeteren», - enda et navn Jesus kalte
seg selv.   
Paulus’ ønske for Kolosserne (Kol. 2,

2-3) kan vi også ønske for hver av dere
konfirmanter: 

«Jeg ønsker at de skal få nytt mot i
hjertet, bli knyttet sammen i kjær-
lighet og få hele rikdommen av over-
bevisning og innsikt, så de kan fatte
Guds mysterium, som er Kristus. For
i ham er alle visdommens og kunn-
skapens skatter skjult til stede.»   

Må Gud velsigne dagen og fremtiden
din! Hilsen konfirmantlederne i 
Birkeland  ved kateket Ingunn

Kjære konfirmanter!
Ja, nå krysser vi alle fingre for at vi kan unngå restriksjoner og andre «skjær i sjøen», 
og at dere (som det første kullet på tre år!) kan få feire vårkonfirmasjon i Birkeland!  

Konfirmasjon 2023
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KONFIRMANTER
2022
Birkeland menighet
i Birkeland kirke

Lørdag 23. april, kl. 11.00: 
Oskar Bakke
Jacob Bjørnestad
Ulrik Bjørnestad
Tobias Grimstad Bolstad
Jakob Laukeland Bygnes
Kristina Austvik Ekerhovd
Hedda Fjeldberg
Adrian Hjellestad Hauge
Eik Hovland
Helene Vik Håvåg
Helene Isabell Mathisen
Thomas Sjursen
Emily Wachholz

Lørdag 23. april kl. 13.00: 
Marius Bjordal
Birk Vivås Bredholt
Thea Jørgensen Gullaksen
Maria Hjørnevik Halland
Sindre Mokleiv Eeg
Marie Steffensen Monsen
Oda Christine Nordbø
Thea Isabelle Nygaard
Lukas Riisnes Riise
Rikke Solberg Sivertsen
Karoline Sakkestad Solberg
William Zeil

Lørdag 30. april, kl. 11.00:
Mads Aarstad
Rasmus Bjerring Lohne
Fillip Røed Gjeraker
Julian Astor Hauge-Tvedt
Kristoffer Heldal Hersvik
Marcus Husebø
Magnus Ødegaard Lågeide
Øyvind Ryen-Herland
Skjalg Olve Skeie
Leonora Polden Vangen
Mats Ytrearne 

Lørdag 30. april, kl. 13.00: 
Mads Andersen Waagbø
Brede Bjørkhaug Gundersen
Tuva Jetmundsen Haugland

Daniel Hafstad Holsen
Sigbjørn Sannan Horvei
André Sævik Litlere
Sarah Onarheim Meling
Ellen Sofie Fossan Mæland
Annabel Leonore Nybø
Christian Hope Riple
Sara Rotseth
Trym Logan Stunner
Astrid Carlsen Torsnes

Lørdag 30. april kl. 15.00: 
Lars Hefte Berge
Lars-Erik Knudsen Engum
Sander Kvandal Frøystein
Sebastian Isaksen
Filip Ryngøye Matre
Sivert Eriksen Raubotn
Henrik Teige Thomassen
Mads Teige Thomassen
Helene Seldal Vangen

Lørdag 7. mai, kl. 11.00: 
Jenny Kalleklev Almås
Thereza Teta Broz
Anna Dyngeland
Emilie Johannessen Erstad
Sindre Fjeld
Mathea Berget Galleberg
Oda Marie Mjelde Grønstøl
Adrian Hjellestad Hauge
Kaja Morchmann
Birgitte Abelseth Solem
Magnus Erdal Steinsland
Tiril Størksen
Emilie Sæthre
Mathias Gravelsæter Søreng
Sigurd Telnes

Lørdag 7. mai, kl. 13.00: 
Hoby Andrianaivoravelona
Ingrid Lyngbø Brekke
Elizabeth Høyvåg Dybvik
Christian Gjøen
Kristian Strand Jensen
Erik Klausen
Malene Kvåle-Aasen
Jacob Maroni Johannessen
Emilie Lunde Midttun
Christian Mæle
Selma Gautestad Norheim
Malene Arnesen Skaarnes
Hanna Marie Sævold
Henriette Aas Torvestad
Victor Woie-Flølo

Lørdag 7. mai, kl. 15.00: 
Matti Kifle Assefa Aalen
Live Berg
Kaja Bull
Helene Christiansen
Martine Galtung Døsvig
Mina Bjerregaard Jolma
Pelle Mjelde Klæboe
Emely Margrethe Martin
Kvammen
Rikke Lund Ringstad
Brede Ingunnson Søfteland
Mia Namtvedt Taranger
Tilda Camille Wiger-Nordås
Oskar Rønnevik Wisnes

Søndag 8. mai, kl. 11.00: 
Daniel Flydal
Helene Haga
Edvard Pihl Hansen
Ingrid Mathea Høines
Ingrid Tolo Mamen
Robin Nordnes Ellingsen
Emily Boge Nytveit
Kasper Lorentz Sandvik
Sara Lise Skjolddal
Norah Møklebust Solberg
Patrick Arsua Sætre

Søndag 8. mai, kl. 13.00: 
Hans Magnus Bauge
Emine Wilhelmsen Dahle
Trond Leander Iden
Torbjørn Strandheim Madsen
Alexander Mikael Mäkinen
Aldrin Nelson
Gabriel Jordan Sanford
Makeida Renate Stavenes
Sara Osland Thuen

Sædalen menighet,
i Birkeland kirke
Lørdag 14. mai klokken 11:
Amanda Charlotte Grindhaug
Didrik Stuhaug Hatlelid
Eline Meyer
Håvard Gildestad Tveit
Isabella Åsgard
Julie Tveit Eriksen
Maria Fjose Myhre
Markus Milde Samdal
Marta Berntsen Kvinnsland
Milla Halland

Mina Birkeland Elvik
Nicholas Henriksbø Pedersen
Nikolai Nilsen
Olav Henriksen Holm
Sara Hesselberg Sandtorv

Lørdag 14. mai kl 13.00:
Andreas Bugjerde Fimland
Andreas Ellingjord Gjerstad
Eirik Haaland Lindmo
Eline Waardal Garmel
Erlend Nordland Mahle
Filip Nordland
Hanne-Marte Fedøy Bjørsvik
Ingrid Furuberg Haakonsen
Josefine Birkeland Hauge
Matilda Midthjell Hansen
Milly Brevik Haugland
Sander Sivertsen Aga
Simone Andersen Cairncross
Sine Foster Andersen
Tuva Graue-Einarsen

Lørdag 14. mai klokken 15.00: 
Ask Reinholdtsen Innvær
Guro Jaastad Alsaker
Kristoffer Helle Warncke
Kyrre Johan Kvamme Vågstøl
Lasse BJaadal Fenne
Mari Furevik Riise
Marius Brakstad
Marius Nessestrand Lidal
Oliver Sætrum
Simon Krone Mellingen

Sædalen menighet,
på Sædalen skole
Torsdag 26. mai kl. 1100: 
Conrad Aamelfot Bjørstad
Even Fauske Clausen
Even Johan Fikke-Johansen
Gunnar Hovda Hageberg
Ludvik Elias Neuman
Samuel Torsvik
Sarah Haaland
Sigurd Kvinnsland Amdal

Torsdag 26. mai kl. 1300: 
Alva Kristine Havmøller
Henrik Stokke Iversen
Joel Sørlie Bardsley
Jorid Lussand
Lars Øy
Sigrun Øy

KONFIRMANT I SÆDALEN ’23?
Påmelding åpner på nett onsdag 1. juni klokken 10.00

Konfirmasjonsdatoene for 2023 er lørdag 22. april i Birkeland kirke og
lørdag 29. april på Sædalen skole.  Som konfirmant i Sædalen får du
blant annet være med på konfirmantleir, undervisning med middags-
servering og samlinger i smågrupper. Vi legger opp til at det skal være
et innholdsrikt, lærerikt og sosialt år!

Alle som står i kirkens medlemsregister vil få tilsendt en brosjyre med
all info i starten av mai, og en infofilm og alle opplysningene om kon-
firmasjon vil også ligge på hjemmesiden og facebook.

Velkommen som konfirmant i Sædalen menighet!

Invitasjon i posten
Vi sender invitasjon til alle medlemmer, 
med utfyllende informasjon om grupper 
og priser. Om du ikke er medlem, av en 
eller annen grunn ikke får invitasjon i 
posten, eller er nysgjerrig på opplegget 
ligger all informasjon på våre nettsider. 
Gi gjerne en lyd om dere er medlem, men 
ikke får invitasjon før midten av mai.

Neste års konfirmasjonsdatoer
29. og 30.04, 6. og 7. og 13. og 14 mai. 
Dersom det er få påmeldte en dag, så tar 
vi kontakt med dere i løpet av høsten. 



Bli med på 
dugnaden!

• Har du noe 
på hjertet? 

• Vil du bidra 
til bladet? 

• Ønsker du å 
annonsere? 
Ta kontakt med 
Hilde eller Eli: 

birkeland.menighet
@kirken.no 

Telefon: 55 36 22 80 

Vi kan hjelpe til med rådgivning og  
tilrettelegging ved begravelser og bisettelser.

Døgnvakt 55 90 19 80
www.samdals.no • Håkonsgt. 13 • 5015 Bergen

Tlf 55 13 15 00
www.dbeg.no

Begravelsesbyråkjeden Jølstad

VI TRENGER FRIVILLIGE. 
Har du tid til å bry deg og lyst til å utvikle deg? 

Årlig besvarer vi omkring 200 000 henvendelser på telefon 
og internett, likevel er det en av tre som ikke får svar.

Les mer og meld din interesse på 
kirkens-sos.no 

Å snakke med folk om livet gir mening.
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Vel fem ganger i året sender vi ut bønneliste til alle som ønsker dette, og 
somvil stå på en liste over forbedere i menigheten. Lista er også tilgjengelig 
på nettsidene vår og i kirken.  I tillegg vil vi trykke den i bladet når det er
ledig plass. Ta kontakt om du ønsker lista tilsendt på mail eller i posten: 
birkeland.menighet@kirken.no - 55 36 22 80.  

Takk for at du ber! Gud, takk for din nåde som er ny hver morgen

Bønne-
lister

Velkommen til et inkluderende 
og mangfoldig felleskap
hos Sesam på Nesttun
• Åpen barnehage • Frivillighetssentral 
• Eldresenter med kafé • Tilbud for bedre psykisk helse 
For mer informasjon, kom gjerne innom eller ring  
55 56 11 43 / 55 56 11 92 

Kafe | Linedance | Kulturkvelder | Syng med oss | Bridge | Seniordans | Andakt
Temadag | Håndarbeidsgruppe | Karalag | Kor | Fredagstreff | Kreative verksteder  
Trim | Turgruppe | Sjakkgruppe |Yoga| Sittedans | Dansekvelder | Matbank | Klesloftet
gjenbruksstasjon | Kunstutstillinger | Konserter mm. www.sesamist.com  
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Døpte
Sonja Snartemo Stald
Klara Mildestveit Hareide
Cornelia Fitje
Mille Duus Wickmann
Nora Sundsbak Henriksen
Felix Berge Nilsen
Amalie Olsen Pedersen
Atelia Fløtre Skaar
Liva Reigstad Grunnaleite
Helle Tarlebø Flage
Maria Hessevik Hjortås
Frøya Hauge
Victor Valland Bovim
Oskar Rolland Børs
Leonora Wagner-Larsen
Sigurd Svenheim Oset
Ingrid Helen Lægreid
Nikolai Lohne Jacobsen
Indi Josefine E. Sørheim
Lavrans Emil S. Brunborg
Frøya Midtun
Mathias Gravem
Ruth Stubbmo Bertelsen
Theodor Fosse Bjørø
Ida Skaale Frydenlund
Ulrikke Evensen-Westerby
Håkon Kvinge Rikstad

Lavrans Aasheim Grosås
Mia Salbu
Hennie Lysen Ljones
Mari Pedersen
Samuel Granly Kleiveland
Jørgen Ulsmåg
Sverre Stokka Solheim
Noah Kojo Jakobsen
Thea Gundersen Larsen
Henrik Mattis Thoresen
Patrick Paulsen
Tobias Fotland-Flesland
Amina Sayed Nøstdahl
William Emil G. Borge
Emil Hille
Tommy S. Dahl
Hennie Hauge-Andersen
Herland
Eline Sofie Roska Eriksen
Marie Ulsmåg
Ellie Midtgård Hagen
Sivert Midtgård Hagen
Harald H. Bergstrøm
Eleonora J. Nygård-Nilsen
Amalie Fosdahl Taule
Matilda Duesund Sanne
Julian Frønsdal
Jonas Pell Sande
Ludvik Nielsen-Gunnestad
Amalie Olsen Pedersen
Eline Sofie Roska Eriksen
Ludvig Valaker
Johannes Vines Birknes
Ludvig Valaker

Amalie Ravnan
Frøya Hanøy Lønning
Mileah Vistvik Jacobsen
Dennis Eriksen Flataker
Hermine Dyrstad-Rabben
Erle Bjørnnes Håland
Pia Osen Utvik
Ida Johanne H. Meling
Emil Brunstad Dale
Pernille Olsen-Lohne
Dennis V. Svendsen Alayee

Begravelser
Erling Roar Wanvik
Gunnar Espolin Fladmark
Bjørg Korsvold
Britt Marion Flatebø
Odd Sverre Klokkeide
Edwin Stjerne Pedersen
Nelly Karoline Iversen
Erling Finn Iversen
Ruth Lillian Søgnen Olsen
Kirsten Ingrid Myhr
Siren Bartnes
Andreas Tordal Halvorsen
Harald Gjøstein
Nicholas Åserud Skylstad
Else Mari Sikkerbøl White
Kjell Arnevig
Per Christoher Kahrs
Kirsten Vibeke Handegard
Arne Andreas Melander
Reidun Therese Andreassen
Gro Dagny Saue

Eva Frøydis Scheline
Grethe Brekke
Jan Arnt Bolstad
Jan Einar Greve
Brit Føyno Andreassen
Jan Magne Sørvik
Eva Elisabeth Jæger
Arne Erik Enehaug
Elen Silchenstedt
John Klokkeide
Pirrko Marjatta Smilden
Knut Erik Knutsen
Bjørg Strandenes
Kitty Margrethe Igland
Elsa Johanne Hårvei
Ove Aasheim
Rolf Kristian Eckhoff
Synnøve Birkeland
Svein Grunde Sletten
Stein Tverberg
Svanhild Hildur Tangerås
Marit Kulid
Janne Wiers
Kate Irene Johansson
Ludvig Amundsen
Arnfinn Bertin Iversen
Eva Sigrun Olsen
Olav Sunde
Sissel Sandal
Siv Tove Vegsundvåg Hope
Walter Bernhard Bendiksen
Elisa Kvalstad

Velkommen til dåp i 
Birkeland og 

Sædalen 

Når et barn blir båret til dåp, blir vi minnet om at ingen kan bære 
seg selv. Gjennom dåpen blir vi en del av et fellesskap som 
strekker seg over hele verden—og gjennom alle tider. Det er en 
markering der Gud lover å følge barnet alle dager.
Meld barnet til dåp: kirken.no/bergen

   
          
        

         
      

         
     

      

Livets 
gang



Gudstjenester: Birkeland kirke hver
søndag kl. 11.00.  

Kirkeskyss: Velkommen til kirke!
Takk for at du er med og skaper
fellesskapet i menigheten. 
Ønsker du kirkeskyss, ring diakon
Linda Bårdsen på 55 36 22 85/483 02
448 senest fredag – vi har som regel
skyss til alle gudstjenester utenom
skolens ferier.

Gå ikke glipp av:

•  Påskeprogrammet. Se side 11. 

•  Påskeverksted for 7-åringer: 
   1. april. Se egen annonse side 9.

•  PALMEN – et syngespill om 
   påskedagene søndag 24. april 
   kl. 16.00 i Birkeland kirke. 
   Se artikkel side 11.

•  Åpen kirke hver fredag kl. 15.00 -
17.00.

•  Åpen temakveld med Ys men
klubb på menighetshuset: 
6. april kl. 1930

•  Camp Åpta, sommerleir for 
   ungdom. Se annonse side 8, 
   mer informasjon og påmelding
   på hjemmesiden.

Voksen i Birkeland 

• Bibeltimer: På menighetshuset
vanligvis siste tirsdag i måneden
kl. 19.30. Enkel servering og
samtale. 

•  Nabokafé: Hver onsdag kl. 12.00 -
14.00 på menighetshuset for alle,
med enkel servering av dagens
suppe, vafler, kaffe og te.

•  Undringsstund: Etter nabokafé på
følgende onsdager framover: 
6. april, 20. april, 4. mai, 18. mai, 
1. juni og 15. juni

•  Birkeland kantori: Hver onsdag
kl. 19.30-21.30 for deg som har
sangglede og som kan tenke deg å
være mer med i gudstjenesten
(ingen øvelser så langt denne
våren).

Barn og familier i Birkeland

• 0-18 Sammen om skatten er er
tittelen på trosopplæringsplanen.
Se annonse i bladet for oversikt
over hva som skjer!

•  Babysang hver onsdag kl. 10.30-
12.00 i kirken (ikke 6. april og 

   i skolens ferier) fram til og med
   1. juni.

•  Søndagsskole: Når det ikke er
skoleferie eller familiegudstjeneste. 

•  Tweensklubb for 4-7 klasse:
første onsdag i måneden på
menighetshuset fra kl. 18.00-
1930: 6. april, 4. mai og 1. juni.

•  Påskevandring for førskolebarn, 
   Birkeland kirke 31. mars. Info og

påmelding på nettsiden. Alle i
aldersgruppen som står i kirkens
medlemsregister får også innbyd-
else i posten.

Ung i Birkeland 

• Nattkafé for ungdom: Annenhver
fredag kl. 19.30-23.00 på menig-
hetshuset.  

•  Bobla Ten Sing: Torsdager kl.
18.00-20.00 på menighetshuset—
med eget band, dans og lek.

•  Birkeland KFUK speidere: Sjekk
ut nettsiden for info om gruppene:
www.kmspeider.no/no/Kretser_

   og_grupper/Birkeland/

•  1: Øvsttun speidergruppe: 
www.ovsttun.org

•  Camp Åpta, sommerleir for ung-
dom. Se annonse side 8, mer info
og påmelding på hjemmesiden.

✁
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Følg med på nettsidene våre for
oppdatert informasjon. Her finner du til 
enhver til den nyeste informasjonen 
om hva som skjer.
kirken.no/birkeland-menighet

DET SKJER I 
BIRKELAND 
MENIGHET

Én onsdag i måneden kl 13.00 blir det dekket
kafébord på Kringlebotn aktivitetshus. 

Vi ønsker velkommen til et uformelt møtepunkt for alle som
er hjemme på dagtid. Maten og praten står i sentrum, og
noen ganger vil det være noen andre innslag på menyen 
også. Datoene for resten av våren er  6.april, 11. mai og en
dag i juni som annonseres senere. Margrethe Braut Øy er
vertskap og sørger for god servering! 

Hjertelig velkommen til alle!

Kafé på Kringlebotn aktivitetshus



   

Gå ikke glipp av

•  Sædalskafèen: For deg som er
hjemme på dagtid. Kringlebotn
aktivitetshus klokken 13-15.

   6. april og 11. mai, samt en dato i
juni som annonseres senere.

•  Medarbeiderfest på Nattland
skole onsdag 30. mars kl 1930.
Påmelding på hjemmesiden.

•  Fasteaksjonen tirsdag 5. april.
Konfirmantene går fra dør til dør.
Vipps 2426 kan også benyttes.

•  Palmen. Syngespill om påske-
dagene, Birkeland kirke søndag
24. april kl 16.00. Se side 11.

•  Menighetsweekend for hele
familien til Åsane folkehøyskole
3.-5. juni (pinsen)

•  Camp Åpta, sommerleir for ung-
dom. Se annonse side 8, mer info
og påmelding på hjemmesiden.

•  Gudstjenester: Se s. 20. Spørs-
mål? Kontakt Leidulf Øy.

•  Dåp i Sædalen. Meld dåp på
kirken.no/bergen. For spørsmål,
kontakt kirketorget 55 59 32 10
eller med Leidulf Øy.

Barn i Sædalen

•  Babysang Kringlebotn aktivitets-
hus onsdager kl 10.30-12.30.
Facebook: Babysang i Sædalen
menighet

•  Søndagsskolen for barn i alle
aldersgrupper. Hver gang det er
gudstjeneste på Sædalen skole.

•  Påskevandring for førskolebarn, 
   Birkeland kirke 31. mars. Info og

påmelding på nettsiden. Alle i
aldersgruppen som står i kirkens
medlemsregister får også innbyd-
else i posten.

•  Sædalen barnegospel: Sædalen
skole mandager kl. 17.30-18.15. 

   - 1 - 5 år: Minigospel
   - 5 år - 3. klasse: Barnegospel 
   - 4. - 7. klasse: Tweensing
   Facebook: «Sædalen barnegospel

og tweensing»

•Tweensklubben: 5.-8. trinn. Stort
sett første tirsdag i måneden
kl. 18-20 i Kringlebotn aktivitets-
hus eller ute i nærområdet. Face-
book: «Tweensklubb Sædalen
menighet» 

•  Kompisklubben: 1.-4. trinn. Stort
sett første tirsdag i måneden 

   kl 18-1930 i Kringlebotn aktivi-
tetshus eller ute i nærområdet.
Facebook: «Kompisklubben i
Sædalen menighet».

•  Speider 41. Bergen KFUK-
KFUM. 1.-10. kl. Speiderhytten i
Indre Sædal tors.  kl. 1800 - 1930.

Ung i Sædalen

•  Lederkurs fra 10. trinn. Måned-
lige møter, turer, praksis i ung-
domsarbeidet mm. Kontakt:
Andreas Weltzien.

•  ULF (Ungdomslederforum). 
Månedlige møter for ungdom fra
videregående og oppover. Kon-
takt: Andreas Weltzien.

•  Nattkafé for ungdom: Annenhver
fre. kl. 19.30-23 på menighets-
huset, Øvsttunveien 29. 

•  Camp Åpta, sommerleir for ung-
dom. Se annonse side 8, mer info
og påmelding på hjemmesiden.

Voksen i Sædalen

•  Smågrupper: Fellesskap for
voksne. Samtaler om liv og tro
rundt et enkelt kveldsmåltid.  

✁
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På nettsiden www.sedalenmenighet.no finner
dere alltid oppdatert informasjon om det som
skjer. Det er også mulig å melde seg på et
ukentlig nyhetsbrev på mail via en link på
www.sedalenmenighet.no

DET SKJER I 
SÆDALEN 
MENIGHET

Her er noen tips til hva dere kan
gjøre når dere er der:

• I løpet av påskeuken kan dere
bære med dere en stein som legges
ved korset. Steinen kan være et
symbol på det som vi synes er trist,
vanskelig, dumt, noe vi er be-
kymret for eller er redd for. Når vi
legger det ved steinen kan vi tenke
på at Jesus har lovet å være med

oss alle dager - både de gode og de
vonde dagene. Kom til meg, alle
dere som strever og bærer tunge
byrder, og jeg vil gi dere hvile.

• Fra 1. påskedag inviteres alle til
å ta med seg blomster og være
med på å pynte korset. Da feirer vi
at korset er tomt og at Jesu kjær-
lighet er sterkere enn døden. Det
er det kristne håpet inn i våre liv.

• 2. påskedag kl 12 blir det frilufts-
gudstjeneste ved korset. Ta med
noe å sitte på og niste til kirke-
kaffen, så feirer vi påskens glade
budskap sammen!

Påske i Sædalen
Øverst på marken bak Helgesæter i Sædalen vil det fra
palmehelgen stå et kors. Vi inviterer alle som vil til å
legge turen innom dit i løpet av påskeuken.
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10. april Palmesøndag
11.00: Gudstjeneste med
familiepreg. Nattverd. 
Ved Norheim. Offer: IKO –
Kirkelig pedagogisk senter

14. april Skjærtorsdag
18.00: Gudstjeneste med 
nattverd ved Grosås. Etter
gudstjenesten blir det en 
enkel kveldsmat i kirken, 
før Getsemane vigilie kl 19.30
(se informasjon om påsken)

15. april Langfredag
11.00: Pasjonsgudstjeneste ved
Norheim. Korsvandring (se pås-
keprogram)

16. april Påskenatt
23.30: Påskenattsmesse ved
Grosås. Nattverd. 

17. april Påskedag
11.00: Påskedagsguds-
tjeneste med dåp og nattverd
ved Norheim. Offer: Kirkens
SOS i Bjørgvin

18. april 
Helgeseter kl 12.00: 
Påskegudstjeneste ved Øy.

23. april
11.00: Konfirmasjon.
13.00: Konfirmasjon.

24. april
11.00: Gudstjeneste med band
ved Norheim. Offer: Kirkens
bymisjon i Bergen.

30. april
11.00: Konfirmasjon.
13.00.: Konfirmasjon.
15.00: Konfirmasjon.

1. mai
11.00: Gudstjeneste med 
dåp og nattverd ved Ivar Braut.
Offer: KIA – Kristent inter-
kulturelt arbeid.

7. mai
11.00: Konfirmasjon.
13.00: Konfirmasjon.
15.00: Konfirmasjon.

8. mai
11.00: Konfirmasjon.
13.00: Konfirmasjon.

14. mai
11.00: Konfirmasjon.
13.00: Konfirmasjon.
15.00: Konfirmasjon.

15. mai
11.00: Gudstjeneste med 
dåp og nattverd ved Nor-
heim. Offer: Menighetens
arbeid.

22. mai
11.00: Gudstjeneste med 
nattverd ved Norheim. 
Offer: Kirkens nødhjelp.
13.00: Gudstjeneste med dåp.

26. mai
11.00: Gudstjeneste med 
nattverd ved Norheim. Offer:
Menighetsfakultetet.

29. mai
Kirkebirkeland kl 12.00: 
Gudstjeneste på kirketomten.
Weltzien. Offer: Speideren.

5. juni
11.00: Pinsedagsgudstjeneste
med dåp og nattverd ved
Norheim. Offer: Bibelselskapet.

12. juni
11.00: Gudstjeneste med 
nattverd og dåp ved Nor-
heim. Offer: Norges kristelige
student- og skoleungdomslag.
13.00: Gudstjeneste med dåp.

19. juni
11.00: Gudstjeneste med 
nattverd og dåp ved Norheim.
Offer: Menighetens arbeid.
Hattefest.
13.00: Gudstjeneste med dåp.

26. juni
11.00: Gudstjeneste med dåp
og nattverd.

10. juli
11.00: Gudstjeneste med dåp
og nattverd.

24. juli
11.00: Gudstjeneste med dåp
og nattverd.

7. august
11.00: Gudstjeneste med dåp
og nattverd.

14. august
11.00: Gudstjeneste med dåp
og nattverd.

21. august
11.00: Gudstjeneste med dåp
og nattverd. Semesteråpning.

Sædalen skole
18. april 
Helgeseter kl 12.00: 
Påskegudstjeneste ved Øy.

24. april
11.00: Gudstjeneste med 
nattverd ved Leidulf Øy. 
Offer: Menighetens arbeid.

8. mai
11.00: Gudstjeneste med 
nattverd ved Leidulf Øy. 
Offer: KRIK – Kristen idretts-
kontakt

22. mai
11.00: Gudstjeneste med dåp
og nattverd ved Leidulf Øy.
Offer: Kirkens SOS i Bjørgvin.

26. mai
11.00: Konfirmasjon.
13.00: Konfirmasjon. 

19. juni
11.00: Gudstjeneste med dåp
og nattverd ved Øy.


