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TEKST: Kjersti Gautestad Norheim

D a var ferien over for denne gang.
Lange, late sommerdagene er byttet

ut med vekkerklokker, nistepakker og
ruller med bokbind. Iallfall for noen av 
oss. På vei til jobb om morgenen møter 

jeg de ferske førsteklassingene. 6-åringer med rygger som 
er så små at ranslene nesten subber i bakken. Bybanen kjører
forbi med duggete ruter, full av ungdommer på vei til skolen
og voksne med dryppende paraplyer. Køen i Skjoldskiftet har
vokst seg så lang at den føles uendelig. Det er høst. Hverdagen
er tilbake. 

Høsten har flest hverdager, og hverdagen oppleves ulikt. For
noen er den som et godstog i full fart. Det handler om å kaste
seg på og karre seg fast. For andre oppleves hverdagen som
en lang, monoton rekke av kjedsomhet og bekymring. I år kan
høsten bli ekstra tøff. Rentene stiger. Strømprisene øker.
Maten blir dyrere. Og krigen i Ukraina kaster fortsatt skygger
over hele Europa. Bekymringene kan lett få overhånd. 

Heldigvis kan hverdagen også bære med seg gode ting.
Smaken av brunost på ferskt grovbrød, for eksempel. 
Følelsen av friskt, kaldt regn mot panna. Mørke kvelder som
gjør det koselig å tenne lys. Det tar ikke bort bekymringen,
men vi mennesker evner å romme begge deler. Glede midt 
i bekymringen. Glimt av ro midt i travelheten. Noen ganger
trenger vi kanskje stoppe opp litt for å se dem, hverdagens
små velsignelser. Høstens gleder. Og i stillheten som oppstår
kan det hende vi også får et glimt av noe annet, av en annen.
Av Gud. For vi er ikke alene, verken med bekymringene eller 
i hverdagen. Slik Barbara Brown Taylor skriver om i denne
bønnen, en hverdagsvelsignelse:

Gud, her er jeg 

Så rart det er, at noen dager føles som en orkan, og andre 
som blikkstille hav, og andre som ingenting i det hele tatt.

I dag er et kosmisk skuldertrekk.

Kalenderen min sier, ganske praktisk, at jeg ikke kommer til 
å trenge deg, rope til deg, strekke meg mot deg.

Som vanlig kommer jeg kanskje ikke til å tenke på deg i det
hele tatt. Men hvis du ikke har noe imot det, la meg se deg.

Dukk opp i de små nødvendighetene og i hverdagens 
velsignelser. Gud, vær brød. Vær vann. Vær klesvask.

Vær kaffekoppen i hendene mine. Og grunnen til å roe ned i
trafikken. Vær en mildere tone i mine påminnelser i dag
om at folk skal plukke opp etter seg selv for en gangs skyld.

Vær årsaken til at jeg føler meg elsket når jeg får et glimt at min
egen refleksjon eller kjenner selvforakten røre seg i magen.

Gi ro til tankene, Løft min sjel, gjør denne dumme, vanlige
dagen til min takkebønn. Amen. 

55 36 22 80 
birkeland.menighet@kirken.no

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 

Kateket Ingunn Myklebust 
im658@kirken.no

Daglig leder 
Hilde Wolter

55 36 22 80 
hw678@kirken.no

Diakon Linda Bårdsen
920 64 716
lb878@kirken.no

Vikarprest
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 
Randi Vangen

909 77 065

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

Ungdomsarbeider/prest 
Andreas Weltzien

97126412
aw792@kirken.no

AKTIVITETER

Birkeland I. KFUK-speidere
Lise Strøm Nilssen: 

97 63 63 32

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

Nettsider
ww.kirken.no/
saedalen-menighet
www.kirken.no/
birkeland-menighet

Helg i Birkeland og Sædalen er et
informasjonsorgan som sendes alle hjem
og regnes ikke som uadressert reklame. 

Stoff leveres menighetskontoret eller sendes på e-post til 
birkeland.menighet@kirken.no

Redaktør: Hilde Wolter. Ansvarlig redaktør: Birkeland
menighetsråd . Redaksjon: Astrid Dalehaug Norheim, 
Mona Boge og Gyrid Cecilie Nygaard. 
Grafisk produksjon: Dragefjellet Media AS. 
Trykk: Molvik
Utgivelse neste nummer: Kontakt redaksjonen 
Førstesiden: Koht Arkitekter

Hvem-hva-hvor i Birkeland sokn
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TEKST OG FOTO:  Gyrid Cecilie Nygaard

–Du slutter i jobben! Kan du 
fortelle litt om hvordan det

har vært her?
– Det har vært lærerike og intense år. 

Alle de fine menneskemøtene har gjort 
inntrykk. Og så har jeg fått mange gode
venner i stab og menighet.
– Du og familien din blir boende 

på Hop. Kommer vi til å se deg i
Birkeland kirke fremover selv om 
du slutter som prest?
– Jeg kommer til å fortsette, særlig på

søndagsskole og på gudstjenester og litt i
ungdomsarbeidet. Jeg fortsetter også i 
podcasten vår, Søndagspodden.Men jeg
kommer til å savne å møte mennesker 
gjennom begravelser og dåp. 
–Har du et spesielt godt minne du

vil trekke fram?
– Jeg hadde en 15-åring som skulle bli

døpt. Men så var han ikke der når guds-
tjenesten begynte. Jeg ble så skuffet, og
tenkte «søren, nå blir det kanskje ikke 
noe av den dåpen!». Men langt ut i guds-
tjenesten kom han og stilte seg helt 
bakerst. Etter prekenen tok jeg den store
dåpskjolen hans og bar den ned til han. 
Vi gjennomførte dåpen, selv om vi måtte
ta hele dåpsliturgien en gang til.
– Vi har familier som har dekket på og

planlagt dåpsfesten i ukesvis, og så har vi
15-åringen som ville bli døpt, men kom for
seint, men som også fikk være med. Det 
var en gudstjeneste som på en spesiell 
måte sa noe om hva det Guds rike Jesus 
talte om er for noe. Hemmeligheten med
nåden er jo at det aldri er for sent.
– Er det noe du ikke kommer til å

savne? 
– Jeg kommer ikke til å savne å komme

for svett og sent til en samtale etter å ha
gått meg vill i et villastrøk på jakt etter
riktig dør å banke på. Jeg bruker jo ikke
smarttelefon.
–Har du en avskjedshilsen til

menigheten?

–En stor sorg å slutte
William Skolt Grosås slutter som
prest etter fire år i jobben. Han
trekker frem alle menneske-
møtene som det beste fra tiden
her. Nå skal han sørge for at
kirken får flere gode prester.

– Hm. Gud har skapt hver og en
av oss, og gitt oss en helt egen plass
i verden og livet som ingen kan 
erstatte. Den troen frir oss fra 
behovet for å sammenligne oss
med andre og misunne andre. I
stedet kan vi lete etter vårt eget
unike kall fra Gud. Hvordan ser 
det ut for akkurat meg å følge etter
Jesus Kristus i min hverdag?
–Hvilken jobb skal du 

begynne i nå?
– Jeg skal undervise kommende

prester på NLA Høgskolen. 
–Hva gleder du deg til?
– Til å se utviklingen av elevene.

Se hvordan de modnes og blir til
gode prester for kirken. 
– Ser du forresten for deg å

jobbe som prest igjen? 
– Ja! Å være prest er min opp-

gave i livet. Det er en stor sorg å
slutte. Men vi trenger nye prester
også. Kirken kan ikke leve uten
prestetjenesten.  
– Da vil vi takke deg, Maria

og Lavrans for gode år i
Birkeland! Og vi ønsker deg
lykke til i den nye jobben. Så
sees vi jo på søndagsskolen.
– Takk! l

FORSVINNER IKKE: Selv om William slutter som prest, kommer både  han, sønnen
Lavrans (2) og konen Maria til å fortsette å være i Birkeland.
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TEKST: Sædalen menighet  
ILLUSTRASJONER:  Koht arkitekter

D en nye kirken i Sædalen kom-
mer i skogholtet ved siden av

Coop, og nå driver fagfolkene intens
planlegging av alle detaljer før bygge-
start. Hvis alt går etter planen, settes
spadene i jorden i november, men 
forsinkelser kan komme. 
– Målet er å at den nye kirken skal

stå klar til konfirmasjonene våren
2024, men tidsmarginene er stramme
for at dette målet skal nås, sier prest
Leidulf Øy.
Mange forbinder en kirke med

kirkerommet med alter og døpefont.
Det blir et romslig og høytidelig kirke-
rom, men kirkebyggene har lagt stor
vekt på et annet rom: Et kirketorg. 

Vrimleareal
Det er vrimleareal med sittegrupper
bak kirkerommet. Her vil det kunne
være ulike samlinger på dagtid for
eldre, småbarnsforeldre og andre som
ønsker et møtested. Kanskje blir det
en åpen kafé på noen dager. Her kan
dessuten konfirmantene få servert
middag før undervisningen og man
kan invitere til kulturarrangement.

Før og etter gudstjeneste og andre ar-
rangement, blir det et vrimleareal og
møtested.

Klatrevegg og kunst
Det er ikke bare på kirketorget det vil
yre av liv i kirkebygget. I dag benytter
søndagsskolen Sædalen idrettshall
under gudstjenesten. Idrettshall blir
det ikke i den nye kirken, men bygget
kommer til å bli utnyttet til fulle for at
barn og unge skal kunne utfolde seg:

•    Det blir laget klatrevegg inne i 
     tårnet. 
•    Parkeringshuset skal kunne bli 
     omgjort til gymsal ved hjelp av at 
     treningsdekke som rulles ut.  

Før sommeren ble den lokale 
kunstneren Kari Dyrdal valgt som 
utsmykker av kirkens altervegg og
dåpssakristi. Dyrdal ble valgt av en 
utsmykningskomite bestående av to
av kirkens arkitekter, to fra Sædalen
menighet, en med kunstfaglig kom-
petanse og biskopen i Bjørgvin. 
Utvelgelsen begynte med en åpen

invitasjon for kunstnere til å levere
inn en beskrivelse av seg selv og
presentere sin idé for kunst i Sædalen
kirke. Utsmykningskomiteen valgte 
ut tre bidrag til å gå videre. Disse ut-
arbeidet skisser som ble presentert 
for komiteen, som valgte Dyrdals 
utsmykking. l 

Slik blir Sædalens
nye kirketorg
Et åpent kirketorg skal være
et hjerte i kirken i Sædalen.
Etter planen begynner
byggingen i november.

HØYREIST: En høyreist kirke og et møtested for Sædalen. Klatretårnet kommer på innsiden av
kirketårnet.

For å få til det vi ønsker med
det nye kirkebygget har
Sædalen menighet forpliktet
seg til å skaffe 3,5 millioner.

Med disse midlene får vi blant
annet realisert idéene med ak-
tivitetskjeller og klatrevegg, og

vi får gjort viktige forand-
ringer som skaper lys og
varme i kirkerommet. 
En innsamlingskomite er i

gang for å søke penger hos
ulike fond, og private givere vil
også spille en viktig rolle. Har
du mulighet til å avse en fast

sum hver måned eller ønsker
du å gi et enkeltbeløp øre-
merket det nye kirkebygget?
Scann QR-koden for å lese
mer og bli giver eller kontakt
daglig leder Hilde Wolter: 
55 36 22 80 -
hw678@kirken.no 

Vil du være med på givertjeneste for Sædalen kirke?
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KIRKETORGET: Et lunt og lyst møtested for store og små, et sted konfirmanter kan få seg litt mat og småbarnsforeldre
kan slappe av mens det er korøving. Kirketorget blir en sentral del av den nye kirken. 

KIRKEROMMET: 
Et luftig og høytidelig
kirkerom skal bli
prydet med kirkekunst
fra den lokale kunst-
neren Kari Dyrdal.
Bildet og korset er en
foreløpig skisse. 



Det er mange trygge, gode familier med stor evne
til omsorg i Bergensområdet. Har dere plass

 til en ekstra rundt middagsbordet? Kan dere gjøre 
en forskjell i livet til et barn eller en ungdom?

Den norske kirke samarbeider med 
Fosterhjemstjenesten i Bergen om å finne fosterhjem.

Ta kontakt for mer informasjon om hva det vil si å være 
fosterhjem. Det er helt uforpliktende. Les mer på

 fosterhjem.no

Har dere rom for en til i familien? 
Nå er det behov for flere fosterhjem 

i ditt nærområde.

Illustrasjonsfoto
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Hun var et kjent og kjær sam-
arbeidspartner og kunstrerisk bi-

dragsyter i en rekke sammenhenger i
Bønes og i Storetveit menigheter,
både alene og sammen med ekte-
mannen, komponist og musiker
Carsten Dyngeland.    
Barbro fikk musikkutdannelse som

elev ved Steinerskolen på Paradis, hvor
sanglærer Magne Skrede utfordret
henne med en rekke solistoppgaver i
forbindelse med skolens rike konsert-
aktivitet. Mens de mange kveldstone-
konsertene i Storetveit ble Barbros
klassiske arena, kom hennes talent og
faglige dyktighet like mye til sin rett
innenfor jazz og rytmisk musikk.
Særlig kan nevnes hennes mange

opptredener som vokalist på Fana
Jazzklubb, Nattjazz, Café Opera,

Swing‘n Sweet Jazzklubb og i hennes
egen Barbro Husdal kvintett. Med
bandet Cocoon ble Barbro og Carsten i
1992 presentert på NRK TV i pro-
grammet Ung norsk jazz og i 1999
spilte de også inn en plate med
bandet.
I sin faste jobb som kirketjener i

Bønes og Birkeland menigheter tok
Barbro imot mennesker som kom til
kirken med varme og respekt og svært
mange vil minnes hennes stillferdige
og samtidig oppmerksomme til-
stedeværelse i denne rollen. Siden
gravferden i juni 2020 fant sted under
strenge forsamlingsrestriksjoner, blir
det godt når vi ved denne konserten
kan samles for å minnes Barbro Hus-
dal i takknemlighet for alt hun delte
med oss. l

Storetveit kirke, onsdag 
9. november kl. 19.00:

Minne-
konsert 
Sanger og musiker Barbro Hus-
dal (1965-2020) fikk en lang og
omfattende musikalsk karriere,
men et alt for kort liv sammen
med sin familie og sine venner.

FAST BIDRAGSYTER: Barbro Husdal
holdt ukentlige konserter i Storetveit kirke
gjennom en årrekke, og ble også en viktig
del av Bønes menighet, både som musiker
og som som kirketjener. På bildet er hun
fotografert sammen med ektemannen
Carsten Dyngeland, komponist, musiker
og tidligere organist i Bønes. ARKIVFOTO

Allerede 30. oktober kl. 19.00
inviterer vi til resultat og konsert i

Birkeland kirke. Her blir det musikk
av komponistene J. S. Bach, John
Rutter og Bob Chilcott. Musikken
spenner fra barokken (1600-tallet) og
frem til jazzens tidsalder.

Foruten sangere som deltar på pro-
sjektet, kommer også mange flinke
musikere som skal spille sammen med
oss. Dette blir en spennende og variert
konsert man ikke vil gå glipp av. 

Velkommen!

Medvirkende på 
minnekonserten: 

Carsten Dyngeland (tangenter)
Silja Sol Dyngeland (vokal)
Lars Husdal Dyngeland (gitar/vokal)
Helge Haukås (trompet)
Sigurd Ulveseth (kontrabass)
Bodil Eldhuset (vokal) 
Vokalensemblet Cantamo Storetveit 

Konsert 30. oktober:  

PROSJEKTKOR
Om du har lyst
å være med på
prosjektet, er
det ennå ikke
for sent. Du
finner påmeld-
ingsskjema på
www.kirken.no/birkeland-menighet
eller ved å skanne QR-koden over!

Denne høsten starter Birkeland menighet opp et prosjektkor. 



8 HELG I BIRKELAND OG SÆDALEN 8

FØTTER PÅ FJELL -
trosopplæring i Sædalen

0-1 år:       Babysang onsdager kl 1030, Kringlebotn 
                 aktivitetshus
1 og 2 år:  Middagsservering og knøttesamling onsdag 5. okt.
3 år:          Julesamling på søndagsskolen søndag 4. des.
4 år:          Kveldsmatsamling torsdag 17. november og guds-
                 tjeneste med 4-årsbok søndag 20. november
6 år:          Skolestarttur lør 27. aug og skolestartsguds-
                 tjeneste med utdeling av barnebibel søn 28. august
11 år:        Lys våken-overnatting i Birkeland kirke 26.-27. nov.
5.-8. kl:     Tweensleir til Sætervika 23.-25. september

Alle i den aktuelle aldersgruppen vil få invitasjon i posten. 
Gi beskjed dersom du ikke er medlem i kirken, men ønsker 
invitasjoner til arrangementene. Kontakt: Sigrid Trætteberg
Fahlvik, st879@kirken.no - 988 18 687 

UNGDOMSLEIR 7.-9. oktober:  Sædalen menighet ønsker alle ungdommer fra ungdomsskolealder hjertelig
velkommen til en sosial helg der vi drar til Wallemtunet på Kvamskogen. Det blir skikkelig hyttestemning,
kjekke folk og mye gøy. Bli med! Påmeldingen legges ut på hjemmesiden når det nærmer seg.

TWEENSLEIR
23. - 25. september

I slutten av september braker det løs når Sædalen
og Birkeland menigheter inviterer til tweensleir 

for alle fra 5.-8. trinn!

Vi lover en helg full av masse bra innhold! Vi kan nevne
stikkord som: lek og spill, snop og underholdningskveld, morgenbad, humor og alvor,

tro og undring ,tarzanløype, kanopadling og bordtennis, spennende utfordringer og kanskje
noen nye venner? Turen går til Sætervika leirsted i Samnanger - et flott leirsted med mye 

gøy å finne på både ute og inne! Påmelding på hjemmesidene innen 9. september!

BABYSANG
Babysang passer for babyer ca 0-12
måneder og for voksne i alle aldre.

Sted:        Kringlebotn aktivitetshus
Tid:          Onsdager kl 1030
Ta med:   Et teppe babyen kan ligge 
                  på og matpakke.Vi serverer 
                  drikke, kjeks og frukt.
Pris:         Gratis! Bare møt opp når det passer!

Datoer i høst: 
• 7. september • 14. september  • 21. september
• 5. oktober • 19. oktober • 26. oktober • 2. november  
• 16. november • 23. november  •  30. november
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Alle 11-åringer inviteres til Lys våken»-overnatting i Birkeland kirke 
26.-27. november. Dette er et felles arrangement med Sædalen

menighet.Lys våken arrangeres hvert år natt til første søndag i advent.
Advent handler om lyset som kom til verden. Dette skal vi feire - i tillegg

til at 1. søndag i advent markerer starten på et nytt kirkeår. 

Nye ungdomsarbeidere på plass!
I høst er vi så heldige at vi får ansatt to ungdomsarbeidere i
menigheten. Både Asbjørn og Johannes studerer ved NLA og
gleder seg til å bli kjent med alle ungdommene i menigheten.
De skal ha hovedansvar for nattkaféen og blir også å treffe i
konfirmantarbeidet og tweensklubben utover høsten. Asbjørn Mo Johannes Skoge 

Birkeland menighet inviterer deg som nettopp har begynt på skolen til skolestartmarkering
søndag 4. september kl. 11. Vi i har lyst til å markere dette ved å invitere til skolestartgudstje-
neste der du får en barnebibel. I den kan de hjemme lese for deg, og etter hvert vil du kunne
lese selv… Ta med skolesekken din! Den skal du få ha på i inngangsprosesjonen.

Skolestartmarkering 
for førsteklassinger

Utdeling av 4-års bok 
Søndag 23. oktober blir det utdeling
av 4-års bok under gudstjenesten. 
Invitasjon kommer i posten!

HØSTENS
TWEENS-

LEIR
Se øverst 

side 8

Overnatting i kirken

Velkommen til babysang i Birkeland kirke!
Vi synger både kjente og nye sanger, lærer rim og regler, og spiller på noen instrumenter. 
Varighet ca. 30-45 minutter. Målet er å skape rom for samspill mellom deg og ditt barn. 
Ta gjerne med matpakke til lunsjen. 

På babysang treffer du andre mødre/fedre med sine babyer. Dette er også en plass 
med mulighet for å bygge nye relasjoner med andre som er i samme situasjon og 
bor i samme menighet. Tid og sted: Hver onsdag fra kl. 1030-1200 i Birkeland kirke. Oppstart 31. august.



• Opptatt av gjenbruk?
• Trenger du klær?
• Shoppestopp?

Sesams tidligere klesloft har
skiftet navn og sted. Men kon-
septet er det samme. Dette er
et gratis tilbud!

Sesam Second Hand har lokaler
med egen inngang i etasjen
under Nesttun Eldresenter, inn-
gang fra rampe i bakken mellom
Sesam og Nesttun Senter. Det vil
være skiltet i åpningstiden.

Åpent torsdager fra kl. 16-18.
Rene og skikkelige klær kan
doneres hele uken på dagtid på
Sesam i Det Gule huset, eller
direkte til Sesam Second Hand i
åpningstiden.

HJERTELIG 
VELKOMMEN INNOM

SESAM SECOND
HAND 

Ny daglig leder i
Birkeland menighet
Hilde Wolter er ansatt som ny daglig leder i Birkeland
menighet, og starter foreløpig i halv stilling fra august. 

TEKST: Sædalen menighet  

Hun kommer fra stillingen som frivillighetskonsulent i Bergen kirkelige
fellesråd, men har jobbet i Birkeland som frivillighetskoordinator/

konsulent i flere år tidligere og kjenner derfor menigheten svært godt.
Hilde starter i 100 prosent stilling over nyttår. 

Vi gleder oss over å ha Hilde på plass i den daglige driften! l

♻Det 
grønne

hjørnet
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•    Kirkekaffesjef
•    Kirkevert
•    Distributør av 
      menighetsblader

•    Besøksvenn
•    Søndagskolelærer/ 
      medhjelper
•    Leder på tweensklubb
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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. 

1.  Du er på ditt lokale bibliotek
og oppdager at oppslagstavla
henger skjevt. Hva gjør du?

A:  Drar fram vater, spiker og hammer
fra baklomma, og henger den opp
på nytt.

B:  Du dytter litt på tavla og prøver å
rette den opp. I samme slengen
fikser du på det som er hengt opp.

C:  Tavle, samme det! Jeg er på
biblioteket her er det folk - jeg vil
heller snakke med noen!

D:  Du ser sørgmodig på tavla og
tenker på gamle tider, da det alltid
var en vaktmester som sørget for
at ting så skikkelig ut. Sukk.

E:   Uffda! Dumt om tavla detter ned i
hodet på noen. Du gir beskjed til
en ansatt og står ved tavla til den
er fikset for å passe på at ingen blir
skadet om den faller ned.

2.  Det er lørdagskveld, og du har
fri. Hvordan tilbringer du helst
kvelden?

A:  Har noen gjerder rundt huset som
må fikses.

B:  Endelig tid til å pynte med de nye
håndbroderte putene.

C:  Lørdager tilbringes alltid på fest
med gode venner!

D:  Da finner du fram «Minns du
sången» som du har på VHS-opp-
tak. Nå skal det mimres.

E:   Du skal selvsagt gå natteravn og
sørge for at alle har det bra.

3.  Hvis du hadde vært en kjent
figur, ville du vært...

A:  Sinnasnekker'n
B:  Blomster-Finn
C:  En blanding av Wenche Myhre og

Stian Blipp
D:  Kong Harald
E:   Mor Teresa

4.  Hva slags bil kjører du?

A:  Kassebil. Med skuffer til verktøyet.
B:  En snerten Mini-Morris
C:  Samme hvilken bil, så lenge den er

rød og skinnende
D:  En gammel, god Volvo
E:   En EL-minibuss, sånn at du kan

frakte folk dit det trengs.

5.  Det du liker aller best med
våren, er ...

A:  At det endelig er tid for plenklipp-
ing og opprydning i boden!

B:  Alt som spirer og gror i bedene.
C:  At folk er mer utendørs og at det

snart er tid for festivaler.
D:  At det minner meg om at alt går i

sirkel, og at årene går.
E:   Å få igang turgruppa igjen!

TA TESTEN:

Hva slags frivillige verv kan
passe akkurat deg?

Flest A: HANDY: Du er ikke er redd for å
brette opp ermene, en skikkelig MacGyver når
det kommer til å finne løsninger. En som deg
trengs over alt - en ødelagt stol? Du fikser det!
Parkeringssvakt eller teknisk ansvarlig? Ja!
Ellers er sånne som deg supre å ha med på
alle arrangement, fordi det alltid trengs en
som hjelper til med det praktiske.

Flest B: ESTETIKER: Du sørger for at det alltid
er pent rundt deg, enten om det er blomster
på bordene, strøkne duker eller at du koster
vekk smuler etter småbarnstreffet. Du ser
sammen- henger og helhet. Hva med å være
kirkekaffeansvarlig eller bidra til å pynte til
frivillighetsfesten? Eller fotograf for menig-
hetsbladet

Flest C: UNDERHOLDER: Du er den fødte
underholder og trives med å være i sentrum.
Du er også glad i mennesker, og passer til å
være konfransier, forsanger, være med i
musikkutvalg og å være kirkevert, dåpsvert
eller ungdomsleder.

Flest D: TRAVER: Du har full oversikt over hva
som er gjort før og den som sørger for kon-
tinuitet i arbeidet. Du har et klokt hode som
liker orden, og du gjør alt skikkelig. Kanskje
passer du til å sitte i menighetsråd og felles-
råd, eller være tekstleser i gudstjenester?

Flest E: DIAKONIMEDARBEIDER: Du har
omsorg for alt som lever, og vil gjerne tilby en
hjelpende hånd til alle som trenger det. Du er
også god på å fange opp hvem som faller litt
utenfor i sosiale sammenhenger. Du passer til
å sitte i diakoniutvalg og være frivillig på tiltak
som sorggrupper og trivselstreff.

NB! Det er selvsagt plass til deg over alt, ta
testen med en klype salt! Ønsker du å melde 
deg som frivillig i menigheten? Ta kontakt!
TESTEN ER LÅNT AV KIME MENIGHETSBLAD. 



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
Amelia Nilsen Vinje
Emma Noélia Hosøy
Ayli Reigstad Galschiødt
Johanne Valen
Andreas Austevoll
Dennis Øverland
Mille Kristine A. Monsen
Viola Dåvøy Dingen
Vilde Erstad Grønsberg
Hermine Haraldsen
Leon Aleksander Bakke
Andreas Nyløkken Lybak
Alva-Tomine S. Solvang
Erika NIlsen Nåvik
Kornelia Elven Korneliussen
Avyanna Francisca C. Flåtnes
Eline Tobiassen Elven
Lucas Danielsen Midthun
Kasper Rossgård Brodersen
Mille Teige Åsen
Thale Kårstad
Alfred Hatlevik Weltzien
Oskar Børs
Iben Røst Spord
Helene Waldersnes
Mikael Simon
Jacob Albert Jacobsen
Agnes Røiseland Madland
Gustav Eidnes Pontes
Martin Herfjord Naustdal
Nova Von Essen Grimstad
Aron Birkhaug Andreassen
Lilly Lovise Hansen
Ola Bodsberg Gjøstein
Sofie Jørgensen Holmefjord

Andrine Løken Hamre
Oscar Noel Løvold Vistvik
Fredrik A. Hammersvik
Herman Y. Zurhaar-Birkeland
Sarah Haaland
Magnus Aukan Berg
Herman Egeli Valeur
Elida Haugom Grimsbø
Mario Raaen Kallsten
Cora Rose Saint
Iona Isabella Saint
Lily Ruth skrede Saint
Haakon Erdal Eidsheim
Emil Vågenes Grov
Dennis Røli Pettersen
Line Agathe Tordal
Hans Svellingen Hebnes
Magnus Falch
Noah Oen-Mjelva
Emilie Ryberg Knag
Sofia Sæterdal Førland
Emilie Borge Kjeilen
Louise Slettevoll Rasmussen
Henrik Ryland Haga
Isak Monsen Standal
Eldar Klepsvik
Ella Jacobsen Wie-Soltvedt
Sander Damm Ommedal
Inger Martin Fitjar
Ellen Martin Fitjar
Stian Skage
Klara Fiona Kolstad
Odin Kolstad
Liv Bergesen Standal
Ingrid Solheim Christiansen
Tobias Kvendbø Moe
Annabel Leonore Nybø
Mads Aarstad
Torbjørn S. Madsen
Alexander Meiler
Hedda Sørfonn Sunde
Ola Kvitastein Fimreite

Theo Storesund Losnegård
Vilde Kristiansen Jørs

Vielser
Karianne Jensen og 
Sebastian Sørensen
Michelle Bjørnnes og 
Torkell Pettersen
Henning Knotten og 
Oda Vaage
Anne Karen Røyrvik 
og Audun Borge
Emilie Steindal og
Aleksander Solvang
Mats Christian Mandt og
Thea Christiansen
Hanne Støle-Hansen og
Andre Svalland
Thomas Aandal og Marit
Roppestad
Even Andre Eriksen og
Veronika Strand
June Kristiansen og
Cato Håvik
Inger Johanne Njau og 
Lars Arne Bergsli
Vegard Birkeland og
Kathrine Langeland
Nils Øyvind Hillestad og
Anne Holmefjord
Karen Kristjansdottir og
Karl-Johan Schrøder
Rune Andresen og Malin
Ingeborg Skår

Begravelser
Bjarne Alf Hatletveit
Margunn Laila Dale
Ester M. Hammarstrøm
Kirsten Torbjørg Lohne
Heidi Kristin Savstad
Tormod Martin Nilsen

Anny Hestad
Solveig Kristine Moldskred
Frøydis Kristin C. Olsen
Otto Sigvald Johannessen
Olav Yndestad
Reidar Søreide
Valter Asserson
Ragnhild M. Klokkeide
Karen Johanne Netteland
Cato Johan Norbeck
Aslaug Elisabeth Roppestad
Kim Thomas B. Bakke
Jan Walter Ørbeck
Tore Åsheim
Inger-Margrethe Næss
Olga Henriette Hagen
Terje Johan Nordbø
Bjørn Johannes Skjoldal
Harald Remme
Christian Sæthre R. Lozano
Åshild Simonsen
Berit Magnhild Herfindal
Selma Grønås
Alex Jakobsen
Olav Monstad
Adolf Ås
Nils Kjetil Arne
Klara Oline Tyborgøy
Eric Ward Ulvestad
Geir Inge Skjønberg
Asta Karin Hess
Inger Johanne Kyvik
Gunvor Dorthea Kversøy
Solveig Klara Røssland
Inger Danielsen
Helge Gullaksen
Elizabeth Eknes
Kari Ingvaldsen
Ella Liljan Sælemyr
Steinar Johannes Olsen
Arne Johan Eriksen
Erling Roar Wanvik

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. Se side 12.

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:

•  Åpen kirke hver fredag 
   kl. 15.00-17.00.

•  Fredagstaco – middag for små 
   og store på menighetshuset:
   30. september og 21. oktober. 

•  NYHET I HØST: Strikkekafé på
menighetshuset – mandager 
kl. 12.00-14.00 i peisestuen. 
Oppstart 5. september.

•  Konsert for et Varmere Nesttun
tirsdag 27. september kl. 18.00

   i kirken.

•  Konsert med prosjektkoret
søndag 30. oktober kl. 19.00.

•  Basar til inntekt for menighets-
huset lørdag 19. november 

   kl. 15.00-18.00 på menighets-
huset.

Voksen i Birkeland 

• Bibeltimer på menighetshuset
vanligvis siste tirsdag i måneden
kl. 19.30. Enkel servering og
samtale: 30. august, 27. septem-
ber, 25. oktober og 29. november.

•  Nabokafé: Hver onsdag kl. 12-14
på menighetshuset for alle, med
servering av dagens suppe, vafler,
kaffe og te. 

•  Undringsstund: etter nabokafé på
følgende onsdager framover: 31.
august, 14. september, 28. sep-
tember, 12. oktober, 26. oktober,
9. november og 23. november.

•  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.

   I perioden 7/9-30/10 blir det pro-
sjektkor hver onsdag kl. 19-21.
Kantoriet er tilbake med vanlige
øvelser igjen 2/11-14/12.

Barn og familier i Birkeland

• 0-18 Sammen om skatten er er
tittelen på trosopplæringsplanen.
Mer informasjon på side 9!

•  Babysang hver onsdag kl. 10.30-
12.00 i kirken. Oppstart 31. august.

•  Søndagsskole: Når det ikke er
skoleferie eller familiegudstje-
neste.  

•  Tweensklubb for 4-7 klasse:
Første onsdag i måneden på
menighetshuset fra kl. 18-1930: 

   7. september, 5. oktober, 
2. november og 7. desember.

Ung i Birkeland 

• Nattkafé for ungdom: Annenhver
fredag kl. 19.30-23 på menighets-
huset. 

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

   og_grupper/Birkeland/

•  1: Øvsttun speidergruppe: 
www.ovsttun.org

✁
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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

Strikkekafé på 
menighetshuset
Denne høsten starter vi strikkekafé i peisestuen
på menighetshuset hver mandag kl. 12-14. 

Har du et håndarbeid – så ta det gjerne med. Men kom gjerne
uten også. Her er det rom for alle til å slå av en koselig prat 
over en kopp kaffe eller te. Matpakke tar du med selv. 
For mer informasjon ta gjerne kontakt med Berit Risøy 
på 990 28 548

Velkommen innom til alle som har en ledig 
stund på formiddagstid!

FOTO: FREEPIK.COM



   

Velkommen til et nytt 
semester i Sædalen 
menighet! Her er det 
som er planlagt av ulike 
samlinger i høst. 

•  Gudstjenester: 
    Sædalen skole klokken 11, om

ikke annet er oppgitt. Se siste
side for mer informasjon.

•  Søndagsskole
    Søndagsskolen i Sædalen er delt

inn i tre grupper etter alder og 
    aktivitet. 

•  Dåp i Sædalen
    Ønsker dere dåp i Sædalen

menighet? Du kan melde dåp 
på www.bergen.kirken.no. 
For spørsmål, kontakt kirke-

    torget på 55 59 71 80, eller 
    Leidulf Øy.

•  Babysang 
    Onsdager kl 1030, Kringle-
    botn aktivitetshus. Oppstart 
    7. september.
    Facebook: «Babysang i Sædalen

menighet». Kontakt: Sigrid 
    Trætteberg Fahlvik.

•  Sædalen barnegospel
    Øver på Sædalen skole man-
    dager kl 17.30-18.15. Oppstart 
    5. september.
    - 1-4 år: Minigospel 
    - 5 år– 4. klasse: Barnegospel

•  Prosjektkor:
    5.-7. klasse: Tweensing. Har

øvelser fram mot to jule-
    konserter i desember. Første

øvelse: 31. oktober. Facebook-
gruppe: «Sædalen Barnegospel og
Tweensing». Kontakt: Margrethe
Braut Øy/Sigrid Trætteberg Fahlvik.

•  Vi synger julen inn
    Søndag 18. desember kl 17.00. 

•  Kompisklubben:
    1.-4. trinn. En tirsdag i måneden 
    kl 18.00 - 1930 i Kringlebotn
    aktivitetshus eller ute i nær-

området. Datoer i høst: 

    6. september, 4. oktober, 
    1. november og 6. desember. 
    Kontakt: Sigrid Trætteberg Fahlvik.

Facebookgruppe «Kompisklubben i
Sædalen menighet».

•  Tweensklubben:
    5. - 7. trinn. En tirsdag i måneden 
    kl 18.00 - 20.00. Datoer i høst:

6/9, 4/10, 1/11 og 6/12.
    Facebookgruppe: «Tweensklubb

Sædalen menighet». Kontakt:
Margrethe Braut Øy.

•  K2 - Smågrupper for ungdommer
    For ungdommer fra 10. klasse.

Grupper ledet av ungdommer.
    Kontakt: Andreas Weltzien.

•  Konfirmant 2022-2023
    Undervisning, smågrupper, leir

mm. Ta kontakt hvis du ikke har
meldt deg på. Kontakt: Sigrid
Trætteberg Fahlvik.

•  Nattkafe for ungdom
    Birkeland menighetshus annen-

hver fredag. Facebook: «Ungdom i
Sædalen menighet». Kontakt: 

    Andreas Weltzien.

•  Helgetur for ungdom
    7.-9. oktober går turen til Wallem-

tunet på Kvamskogen for ung-
dom fra ungdomsskolealder og
oppover.

•  Juleball for ungdom
    Lørdag 17. desember på Nattland

skole for ungdom fra ungdoms-
skolealder og oppover.

•  Speider, 41.bergen KFUK-KFUM
    Torsdager på speiderhytten i 
    Indre Sædal kl.1800-1930. 
    Fra 1.-10. klasse. For nærmere 

informasjon om hvilke torsdager, 
    ta kontakt med Martin Valen, tele-
    fon 415 67 164 41. E-post:

bergen.kmspeider@gmail.com

•  Smågrupper for voksne
    Fellesskap for voksne. Mindre

grupper som møtes til samtale 
    om liv og tro rundt et enkelt

kveldsmåltid. Kontakt: Leidulf Øy.

•  Damenes aften
    En sosial kveld for damer i alle

aldre torsdag 24. november 
kl 19.00 på Nattland skole
(amfiet).

•  Sædalskafèen
    For deg som er hjemme på dagtid.
    Kringlebotn aktivitetshus følgen-

de onsdager kl 13.00 - 15:00
    14. september, 12. oktober,
    9. november og 14. desember.
    Kontakt: Margrethe Braut Øy. 

•  Basar
    Til inntekt for nytt kirkebygg.
    Lørdag 5. november.

«Føtter på fjell», trosopplæring
i Sædalen

• 0-1 år: 
    Babysang onsdager kl 10.30,

Kringlebotn aktivitetshus.

• 1 og 2 år: Middagsservering og
knøttesamling onsdag 5. oktober.

• 3 år: 
    Julesamling på søndagsskolen

søndag 4. desember.

• 4 år: 
    Kveldsmatsamling torsdag 
    17. november og gudstjeneste

med 4-årsbok søndag 20.
november.

• 6 år: 
    Skolestarttur lørdag 27. august
    og skolestartsgudstjeneste 
    med utdeling av barnebibel

søndag 28. august.

• 11 år: 
    «Lys våken»-overnatting i Birke-

land kirke 26.-27. november.

• 5.-8. klasse: 
    Tweensleir til Sætervika
    23. - 25. september
    Alle i den aktuelle aldersgruppen vil

få invitasjon i posten. Gi beskjed
dersom du ikke er medlem i kirken,
men ønsker invitasjoner til ar-
rangementene. Kontakt: Sigrid
Trætteberg Fahlvik.

✁
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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
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Birkeland kirke

4. september kl 11.00 
Skolestartsmarkering. Familieguds-
tjeneste ved Andreas Weltzien. Offer:
Søndagsskoleforbundet i Norge.

10. september kl 11.00 
Dåpsgudstjeneste ved Kjersti Norheim.
Offer: Menighetens barne- og ungdoms-
arbeid.

11. september kl 11.00 
Gudstjeneste ved Kjersti Norheim Offer:
Menighetens barne- og ungdomsarbeid.

18. september kl 11.00 
Gudstjeneste ved Ivar Braut. Offer: 
Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet.

25. september kl 11.00
Diakoniens dag. Gudstjeneste ved
William Grosås. Offer: Diakoniarbeidet i
Birkeland.

2. oktober kl 11.00
11.00: Gudstjeneste ved Kjersti Norheim.
Offer: Menighetens musikkarbeid.
13.00: Dåpsgudstjeneste ved Kjersti
Norheim. Offer: Menighetens barne- og
ungdomsarbeid.

9. oktober kl 11.00 
Gudstjeneste ved Kjersti Norheim. Offer:
Menighetens arbeid.

16. oktober kl 11.00 
Gudstjeneste ved William Grosås. Offer:
Kirkens SOS i Norge i Bjørgvin.

23. oktober kl 11.00 
Høsttakkefest og utdeling av 4-årsbok.
Familiegudstj. ved Kjersti Norheim. Offer:
Menighetens barne- og ungdomsarbeid.

30. oktober kl 11.00
11.00: Gudstjeneste ved Bård Hallesby
Norheim. Offer: Misjonsprosjektet i Est-
land.
13.00: Dåpsgudstjeneste ved Bård
Hallesby Norheim. Offer: Menighetens
barne- og ungdomsarbeid.

6. november kl 11.00 
Gudstjeneste ved William Grosås Offer:
Diakoniarbeidet i Birkeland.

13. november kl 11.00 
Gudstjeneste ved Ivar Braut. Offer:
Stefanusalliansen.

20. november kl 11.00 
11.00: Gudstjeneste ved Bård Hallesby
Norheim. Offer: Menighetens arbeid.
13.00: Dåpsgudstjeneste ved Bård
Hallesby Norheim. Offer: Menighetens
barne- og ungdomsarbeid.

27. november kl 11.00 
Lys våken sammen med Sædalen.
Familiegudstjeneste ved Andreas
Weltzien. Offer: Sædalen menighets-
arbeid.

Sædalen skole
Søndag 11. september 
11.00: Gudstjeneste ved Leidulf 
Øy. Søndagsskole.
19.00: Ungdomsgudstjeneste med
presentasjon av konfirmanter. Ved
Leidulf Øy.

Søndag 25. september kl 11.00
Gudstjeneste ved Leidulf Øy. 
Søndagsskole.

Søndag 9. oktober kl 11.00
Gudstjeneste ved Leidulf Øy. 
Søndagsskole.

Søndag 23. oktober kl 11.00 
Gudstjeneste ved Andreas Weltzien.
Søndagsskole.

Søndag 6. november kl 11.00
Gudstjeneste og søndagsskole. 
Smågruppen til Sigrid deltar. Ved 
Leidulf Øy.

Lørdag 19. november kl 19.00
Ungdomsgudstjeneste ved Andreas
Weltzien.

Søndag 20. november kl 11.00
Familiegudstjeneste med utdeling 
av 4-årsbok. Korene deltar. Ved
Leidulf Øy.

Søndag 27. november  
Se Birkeland kirke.


