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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 
Reidar Kanestrøm

413 30 704

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: Anna Eiken.  Foto: Gyrid Cecilie Nygaard.

Hvem-hva-hvor i Birkeland sokn
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Tekst: Ivar Braut

H ver søndag i advent har 
sitt eget preg. Den

handler om Jesu komme, og
advent betyr akkurat det:
Komme. Vi feirer og konsen-
trerer oss om at Jesus kommer
til oss. Vi minnes om den store
høytiden som snart skal feires.
Men vi møter også tekster om
tro og tvil, om forventningen
ved at Jesus kommer synlig til
oss en gang og setter alt i rett
skikk. Litt av et håp i møte med
en tid der storpolitikken ikke
skaper den store tryggheten.
Ja, vi kan mer enn gjerne sette
inn en bønn om fred når vi
følger med på nyheter.
Den siste søndagen før jul-

aften forteller om Morgen-
stjernen som skal stige opp. Og
så kommer julehøytiden. År
etter år feirer vi advent og jul.
Da feirer vi også håpet om fred
på jorden. Vi ber om at verdens
statsledere fremmer rettferd og
fred. Etter freden i 1945 ble det
formet en bønn som kalles
Kirkens fredsbønn. Den kan vi
fortsatt be:

Allmektige, evige Gud, du som
kan lede og bøye menneskers
hjerter, vi ber deg: Styrk alle
dem som i dag har det store
ansvar for fredens sak i
verden. 

Ta i din mektige hånd nasjon-
enes ledere, vend deres hjerter

til deg og gi dem kraft i
striden mot alt det som vil for-
føre oss til det som ondt er. 

Gi fred på jorden, og hjelp din
kirke å fremme freden mellom
folkene.

Vern vårt folk og våre hjem
mot krig og splid, og la oss
bygge og bo i frihet og fred i
dette vårt kjære fedreland
som du har gitt oss. 

Hjelp oss å tjene deg med tro-
skap og sammen med alle
jordens folk å stå fast i striden
mot det onde, ved din Sønn,
Jesus Kristus, vår Herre, som
med deg og Den hellige Ånd
lever og råder, en sann Gud
fra evighet og til evighet.
Amen.

Så kalles vi til å vende oss til
den gode Gud som vil at alle
mennesker skal bli frelst. Vi
kalles til tro. Og vi minnes
daglig om at fredens sak er
mye mer enn en sak. Men
begge deler hører med, både
troen og freden. 
Derfor kan vi også tale om

advent i nåde. Det betyr at
Jesus ser til oss i nåde og den
dypeste kjærlighet. Advent er
en tid full av stemninger. Bare
tenk på de dagene der det er
klarvær og den blå timen
spiller med. Det rører hjertene
og taler til oss om en advent 
og jul i nåde. l

Advent - viktig og
stemningsfull tid fram mot jul
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Kor-e-du-koret ble til da Birkeland 
menighet, Fana og Ytrebygda kulturkontor
og Stiftelsen Sesam slo seg sammen og
lagde konsert i Birkeland kirke høsten 2014.

Tekst: Mona Boge

Anledningen var å ønske Mo-senteret velkommen til   
Nesttun, som en ny nabo i lokalsamfunnet. Og når

noe er gjort en gang blir det fort en tradisjon. I år hadde
Sammen for et varmere Nesttun sin 8. årlige konsert, og
mange av dem som var med i Kor-e-du-koret da, har vært
med på alle konsertene. 
Koret har ellers fulgt høytidene i Birkeland kirke ved å

være med på blant annet musikkdramaene Til Betlehem i
desember og Palmen før påske. På den måten har koret
blitt et positivt bidrag til Birkeland kirkes musikkliv, ved
at alle, fra barn til besteforeldre, kan bli med i det samme
koret. Alt i trygge hender hos Carsten Dyngeland, som
som har vært musikalsk leder for koret siden oppstarten.
Han er også komponist, instruktør, dirigent og pianist. 

«Til Betlehem»
Musikkdramaet Til Betlehem ble første gang fremført i
2016, i forbindelse med barnekoret som Carsten hadde da. 

– Hvorfor komponerte du musikkdramaet Til
Betlehem? 
– Jeg hadde en ide om å få folk, spesielt barn, interessert

i høytidene i kirken og på denne måten leve seg inn i bi-
belhistorien, gjennom musikk, sang og drama. Derfor er
Til Betlehem spesielt skrevet for familiekor. Tanken er at
sangene og musikken skal være inkluderende, alle skal
enkelt kunne lære seg melodiene, enten de er 5 eller 80 år.
Og i stedet for at kormedlemmene må pugge mye tekst, er
det meste av teksten gitt til en fortellerstemme. På den
måten blir de vakre sangene og tekstens budskap flettet
sammen i en helhet som alle kan klare å forholde seg til. 

– Hvordan foregår handlingen? 
– Alle som er med har på seg tidsriktige kostymer og vi

har enkle rekvisitter for å komme inn i stemningen. Så blir
kormedlemmene plassert rundt omkring i kirken, det skal
jo se ut som det var på Jesu tid. Vi har både engler, hyrder
og Josef og Maria. Så øver vi til alle er trygge på hva som
skal skje under konserten. Konserten varer i omtrent 30
minutter, forteller Carsten Dyngeland, 

– Hvordan gjøres dette i praksis? 
– Vi har nå tradisjon for at alle konserter med koret,

enten det er de årlige høstekonsertene eller musikk-

dramaene, har fire øvelser, så er det generalprøve med
kostymer og rekvisitter og til slutt konsert. På general-
prøvene og konsertene deltar også profesjonelle musikere
på bass og slagverk. Dette konseptet med noen få øvelser
der vi har det veldig kjekt, så konsert, synes jeg fungerer
veldig bra i Birkeland kirke.

Hjertelig velkommen 
– Hvis noen har lyst til å bli i Kor-e-du-koret,

hva gjør de da? 
– Alle er hjertelig velkomne på øvelsene, datoene finner

de på kirkens hjemmesider eller i menighetsbladet. Det er
ingen krav til å kunne noter eller å ha sunget i kor tidligere.
I år er vi spesielt interessert i å få med barn, sånn at det
kan bli et ekte familiekor. Ta gjerne med besteforeldrene
også. I Til Betlehem har vi forskjellige musikksjangre, alt
fra spenstig samba til kraftfullt Gloria. Og jeg er alltid like
overrasket over den fine klangen i koret, og det kun etter
fire øvelser! Dessuten har vi det så kjekt sammen. Og som
regel har vi både kake og kaffe i pausene. 

– Hva tenker du videre om Kor-e-du-koret? 
– Jeg håper at dette kan fortsette over samme lest i

fremtiden. Det vil si, den faste høstkonserten For et
varmere Nesttun i oktober, Til Betlehem i desember og
Palmen i forbindelse med påsken. Og kanskje vi kan få til
andre spennende ting i fremtiden? l

Har du hørt
om Kor-e-
du-koret? 

ENTUSIASME: På pianokrakken er Carsten Dyngeland i sitt
rette element. Han er en erfaren pianist og dirigent som alltid
får fram det beste i koristene. FOTO: SILJA SOL DYNGELAND 



4 HELG I BIRKELAND OG SÆDALEN 4

Klubben Optimisten er en klubb til-
rettelagt for mennesker med utviklings-
hemming, og holder til på Nesttun
bedehus hver første onsdag i måneden. 

Tekst og foto: Linda Bårdsen

Birkeland menighet og bedehuset driver klubben
sammen, og onsdag 7. september markerte vi vårt

20 års-jubileum – to år på overtid pga. pandemien. Vi
hadde dekket til ca 80 personer – da var det plass til alle
som vanligvis kommer, og til spesielt innbudte gjester.
Hildur Småland og Tone Totland, som begge var med å

starte klubben, fortalte litt om historikken bak opp-
starten – det var veldig fint å høre. Så ble det middags-
servering med svinestek fra Le Chef, og alle koste seg
med deilig mat.
Midt i middagen fikk vi overraskende besøk! Da kom

søstrene Trætteberg og pianist Eivind Austad, på besøk,
og det var veldig gøy. De fant på flere rare og morsomme
ting, og så fortalte de den fine fortellingen fra Bibelen,
om den ene sauen som forsvant, men som ble funnet
igjen.

Etter det var det tid for jubileumskake og kaffe, før
søstrene Trætteberg avsluttet med nydelig sang. l

Vi gleder oss til nye 22 år som klubben Optimisten!

Klubben Optimisten:

20-årsjubileum!

KLOVNERIER: Tipp og Topp stod for underholdningen. Fra
venstre: Kristin Trætteberg og Sigrid Trætteberg Fahlvik. 



5HELG I BIRKELAND OG SÆDALEN

Målet er fremdeles at den
nye kirken i Sædalen kan
åpnes som planlagt i mai
2024. 

Tekst: Astrid Dalehaug Norheim

D e som ser etter gravemaskiner
og anleggsarbeidere på kirke-

tomten ved siden av matbutikken i
Sædalen, har foreløpig sett forgjeves.
Etter planen skulle spaden settes i
jorden i november, men det er litt 
forsinket.

Noen avklaringer etterspurt
– Kommunen har bedt om noen 
avklaringer de nå vil få. Da regner vi
med at rammesøknaden går gjen-
nom. Deretter må igangsettings-
søknaden godkjennes, sier prest
Leidulf Øy.
Han regner med at spaden kan 

settes i jorden i løpet av noen få uker.
Og da blir det markering for nær-
miljøet. Målet er fremdeles at kirken
skal stå ferdig våren 2024.
Menigheten håper at det dermed

kan bli konfirmasjon i den nye kirken
i Sædalen sent på våren 2024. Men i
bakhånd vil man også bestille Birke-
land kirke på Nesttun.

Innsamling
Det er Bergen kommune som står for
hovedfinansieringen av kirken, men
det må mer penger til for å få den
kirken man ønsker inne og det om-
rådet man ønsker utendørs.
– Det vil være innsamling for å få

attraktive møtesteder ute og inne. 
Vi holder nå på å lage oversikt over
hva konkret vi skal samle inn til, som
inventar og møbler til møtested inne
og ute. Vi trenger blant annet et godt
storkjøkken til kafé og selskaper. Vi
har bestemt oss for at vi skal klare å
realisere klatretårn i kirketårnet og
aktivitetsrom.  Det blir innsamlede

midler og eventuell annen finansi-
ering, sier Leidulf Øy.

120 000 på basar
Derfor var det basar på Nattland opp-
veksttun i starten av november.
Private og næringsliv hadde gitt
gevinster, 300 kom på basar og kafé.
Inntektene var 120 000 kroner som
skal gå til ungdomslokaler i kirke.
– Det var overveldende. Barn

sprang med gevinster og fikk første
møte med åresalg.
– Et yrende liv av barn, ungdom,

voksne og eldre. Akkurat slik vi vil at
det skal yre av liv i kirken, sier Øy.

Tre komitéer
Sædalen menighet har tre operative
komitéer som tar seg av forskjellige
sider ved kirkebyggingen. Her er
frivillige aktivt med både som ledere
og medlemmer av komitéene. Selve
kirkebygg komitéen er ledet av Pål
Ove Vadset. En egen gruppe jobber
med å finne praktiske, gode løsninger
for kjøkkenet, og det er egen inn-

samlings- og informasjonskomité.
Her er stort frivillig engasjement på
alle plan og i alle ledd av prosessen. 
I høst kom også store nyheter for

idrettslaget i Sædalen. I over ti år har
menighet og idrettslag jobbet sammen
for å styrke nærmiljøet og heiet på
hverandres byggeplaner. I november
sprakk nyheten om at Trond Mohn
bidrar økonomisk for å få bygget
idrettsparken så fort som mulig. 
Dette skapte også stor glede i Sædalen
menighet. l

Fremdrift, Sædalen kirke:

De siste godkjenningene 
må komme på plass

Følg med på nettsiden vår - 
her finner du siste nytt om 
bygging, og selvfølgelig mye 
annet spennende:  

BASAR: Det var fullt hus på Nattland oppveksttun da Sædalen arrangerte sin første
basar til inntekt for den nye kirken. FOTO: LEIDULF ØY
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Det er kirkevalg 10. og 
11. september 2023. I 
disse dager starter arbeidet
til de lokale nominasjons-
komitéene. Det skal settes
sammen en valgliste. 

TEKST OG FOTO: Kirkerådet

Du kan allerede nå bidra: En-
gasjér deg i kirken der du bor.

Still til valg! Her finner du både in-
formasjon om hva det vil si å være
valgt inn i menighetsrådet og res-
surser til deg som ønsker å stille til
valg.

Hva gjør menighetsrådet?
Menighetsrådet leder menighetens

virksomhet der du bor. Som med-
lem i menighetsrådet kan du ha stor
innflytelse på de lokale oppgavene 
og utfordringene i din kirke.
Menighetens arbeid spenner over

mange temaer – blant annet miljø og
rettferdighet, gudstjeneste, musikk,
misjon, barne- og ungdomsarbeid,
samt jus og økonomiforvaltning. Bli
med!

Derfor bør du stille til valg til
menighetsrådet
Det er mange grunner til å stille til
valg til menighetsrådet. Her er ti av
dem. Som representant i menighets-
rådet vil du få mulighet til å:

1.     Bruke dine talenter 
2.     Få nye relasjoner i nærmiljøet

3.     Jobbe sammen 
        med andre – for andre
4.     Være med på å
        formidle kristen tro.
5.     Dele og diskutere dine

standpunkt med andre
6.     Sørge for et trygt og godt fritids-

tilbud for barn og unge
7.     Legge til rette for at kirken blir 
        en viktig kulturarena
8.    Bidra til at kirken er åpen for 
        alle
9.     Gjøre lokalmiljøet ditt bedre
10.  Bli bedre kjent med deg selv

Les mer om kirkevalget på
www.kirken.no eller ta en telefon 
til oss (55 36 22 80) om du lurer 
på noe! l

Vil du ha et godt 
råd? Still til valg!
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Birkeland har hatt et år med mye utskifting
av personale. Nå er ny daglig leder på plass.
Hilde Wolter begynte i jobben i august, og
går over i full stilling til nyttår. 

Hun kjenner menigheten godt, og har tidligere jobbet
som frivillighetskoordinator. Hun er glad for å ta

over jobben etter Eli Heggdal som sluttet i vår. 
– Det er fint å være tilbake i Birkeland! Jeg har savnet

gode kollegaer og alle de frivillige jeg har samarbeidet
med i mange år. Nå er jeg klar for å ta fatt på nye opp-
gaver og være med å lede og legge til rette for det allsidige
og flotte arbeidet som gjøres. I Birkeland og Sædalen er
det aktiviteter og engasjement hele uken og jeg gleder
meg til en variert arbeidshverdag med stadig nye opp-
gaver, mennesker å møte og relasjoner å bygge.
Vi har også fått ansatt ny kapellan etter at William

Grosås sluttet. Trygve Eiken har tidligere vært vikar i
Birkeland, og starter i februar. Han kommer fra stillingen
som sokneprest i Erdal på Askøy. 
– Det blir veldig kjekt å komme tilbake til Birkeland.

Jeg har jobbet her litt før, og vært her masse. Det er en
spennende menighet med mye som skjer, og jeg gleder
meg til å jobbe med barn og unge, og til å jobbe i det
nærmiljøet jeg bor i, forteller Eiken. l

Vi gleder oss over å ha fått dyktige folk i staben i 
Birkeland. Ta vel i mot Trygve og Hilde!

Ivar Braut blir pensjonist
Prostiprest og biskop emeritus Ivar Braut
går av med pensjon i februar. Han ble ansatt
i sin nåværende stilling i 2019, men har 
tidligere vært sokneprest i menigheten i
mange år. Vi kommer til å savne ham, men
er glade for at han bor i nabolaget! l

I november presenterte
Bjørgvin bispedømme fem
kandidater til å overta etter
Halvor Norhaug: 

•   Stephanie Dietrich (56), professor
ved VID vitenskapelige høgskole.

•   Sunniva Gylver (55), sokneprest i
Fagerborg

•   Ragnhild Jebsen (53), domprost i
Nidaros

•   Nils Terje Lunde (53), nestkom-
manderende i Forsvarets tros- og
livssynskorps

•   Gudmund Waaler (59), domprost i
Bergen.

I det bladet går i trykken er pro-
sessen med å nominere soknesprest

Kjersti Gautestad Norheim som supp-
lerende kandidat i gang. Frist for å
supplere kandidater er 2. desember, 
og det vil da bli kjent om Norheim blir
nominert.
Listen skal reduseres til tre innen 

6. januar før den nye biskopen blir 
ansatt av Kirkerådet 10. februar. Følg
med på bispedømmets nettsider for
oppdateringer: kirken.no/bjorgvinl

En av disse blir ny Bjørgvin-biskop
Stephanie Dietrich.
FOTO: ERLEND BERGE

Sunniva Gylver.
FOTO: HARALD BØ

Ragnhild Jepsen, 
ARKIVFOTO

Nils Terje Lunde 
FOTO: FORSVARET

Gudmund Waaler.
ARKIVFOTO

Nye ansatte

PÅ PLASS: Trygve Eiken og Hilde Wolter er ansatt i Birkeland.
FOTO: GYRID CECILIE NYGAARD 

Kjersti G. Norheim.
FOTO: GYRID C. NYGAARD
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Møtene er enten i Kringlebotn aktivitetshus eller ute i nærmiljøet. Hver gang er
det en gøy aktivitet, andakt og god mat. Første gang i 2023 er tirsdag 10. januar.

•  Kompisklubben er fra 1.-4. klasse og har facebookgruppen «Kompisklubben i 
    Sædalen menighet».
•   Tweensklubben er fra 5.-8. klasse og har facebookgruppen «Tweensklubb 
    Sædalen menighet». l

Søndagsskolen i Sædalen
Hver gang det er gudstjeneste i Sædalen
er det også søndagsskole. Søndagsskolen
er delt i fire grupper: Barnehagealder, 
1.-7 klasse (formingsgruppe), 1.-7. klasse
(gymsalgruppe) og ungdomsgruppe. 
Det er gudstjeneste og søndagsskole ca
annenhver søndag. Og etterpå er det 
alltid tid til kirkekaffe og lek! l

Trosopplæring i Sædalen
Hvert år blir barn og ungdom invitert til 
et trosopplæringstiltak i menigheten. Alle
som er medlem i kirken får invitasjon i
posten, men også de som ikke er medlem
er hjertelig velkommen til å være med! 
Informasjon legges ut på hjemmesiden 
og facebook når det nærmer seg.
Vårsemesteret 2023 inviteres det til:

•  0-1 år: Babysang
•  5 år (førskolebarn): Påskevandring  
   og påskepyntverksted 25. mars
•  8 år: Tårnagenter i Birkeland kirke 
   28. og 29. januar
•  9 år: Juniorkonfirmanter 18. og 
   19. februar l

Juleball
Lørdag 17. desember inviteres alle
ungdommer fra 8. klasse til juleball 
kl 19 på Nattland skole. Antrekket 
er pene klær, og det vil bli mat, under-
holdning, dans og mye gøy! Påmeld-
ing blir lagt ut i ulike kanaler. l

K2
Alle ungdommer fra 10. klasse og
oppover er invitert til å være med på
K2. Dette er en gruppe der vi har lek,
mat og prat hver gang, og vi møtes i
private hjem. K2 blir også med på
eget opplegg på konfirmantleiren
som skal være i februar. l

Sommerleir
Sommerleir for ungdom har blitt en tradisjon.
Sædalen, Birkeland og Os menigheter reiser
sammen,og det blir spennende å se hvor 
turen går til denne sommeren! Turen er helt
på slutten av skoleferien.
I tillegg til sommerleiren planlegges det en
vinterleir for ungdommene i Sædalen.
Ta kontakt med ungdomsarbeider Andreas
Weltzien hvis du lurer på noe! l

Aktiviteter for barn og unge i 
Kompis-
klubben og 
Tweens-
klubben
Klubbene i menigheten
møtes klokken 18.00 den
første tirsdagen i måneden.

Bli med i kor!
Sædalen barnegospel-og tweensing øver
på Sædalen skole mandager klokken
1730-1815. Første øvelse i 2023 er
mandag 10. januar, og i vår skal de blant
annet på barnekorfestival!

• 1-4 år: Minigospel
• 5 år-4. klasse: Barnegospel
• 5.-7. klasse: Tweensing 

Facebook «Sædalen barnegospel og
tweensing» l



BABYSANG
Babysang passer for babyer ca 0-12
måneder og for voksne i alle aldre.
Vi møtes hver onsdag i Kringlebotn
aktivitetshus kl 1030. Det er en
halvtimes sangstund etterfulgt av
lunsj og prat. Ta med et teppe ba-
byen kan ligge på og matpakke. Vi
serverer drikke, frukt og kjeks. Opp-
start vår 2023 er onsdag 11. januar.
Det er ingen forhåndspåmelding.
Bare kom når dere er klar. Babysang
passer for babyer opp til ca 1 år og
for voksne i alle aldre! Facebook-
gruppe: «Babysang i Sædalen
menighet» l

«Juleskatten», som arrangementet
heter, er et trosopplæringstiltak, og
alle som er registrert i vårt medlems-
register får innbydelse i posten. Hvis
du ønsker å komme med toåringen
din, men ikke har fått invitasjon, kan
du bare gå inn på hjemmesiden vår,
lese artikkelen og følge påmeldings-
lenken der. Har du spørsmål, kan du
også ta direkte kontakt med kateket
Ingunn: im658@kirken.no  l

Har du en toåring du vil 
vise denne julekrybben til?   

Velkommen til baby-
sang i Birkeland kirke!

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. 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. l

Hver onsdag fra kl. 1030-1200 i
Birkeland kirke. Oppstart: 4. januar.

Da er dere begge hjertelig velkommen til en stemningsfull 
innledning til juletiden i Birkeland, tirsdag 13. desember kl. 17! 

... og i Birkeland      Sædalen

Konfirmanter i Sædalen
52 ungdommer følger konfirmant-
opplegget i Sædalen i år, og på
presentasjonsgudstjenesten
presenterte konfirmantene inn-
holdet i «Kristuskransen». Hver av
perlene i armbåndet minner oss om
viktige sider av den kristne tro. Det
er den svenske biskopen Martin
Lønnebo som laget kransen, og 
konfirmantene vil jobbe med temaer
knyttet til de ulike perlene i løpet av
året. Konfirmantene møtes til under-
visning en gang i måneden, de
treffes i smågrupper i private hjem,
er med på nattcup og skal på en stor,
felles konfirmantleir i februar. l

Du som er født i 2014 er hjertelig velkommen
til å bli tårnagent i Birkeland kirke 28. og 29.
januar. En tårnagent løser oppgaver og går på
oppdagelsesferd i kirken, faktisk helt opp i
kirketårnet. Mer info og påmelding blir lagt 
ut på nettsidene, og invitasjon kommer i
posten til alle 8-åringer. l

TÅRN-
AGENTER   
2023

ARKIVFOTO



HELG I BIRKELAND OG
SÆDALEN 

10

Vi synger
julen inn i
Sædalen
S øndag 18. desember klokken 16 inviterer vi alle 

til Sædalen skole, der vi sammen synger julen
inn. Alle korene i menigheten er med og det blir
også et prosjektkor som har øvd inn et par sanger til
denne ettermiddagen. Vi synger de kjente og kjære
julesangene sammen, lytter til korene og etterpå blir
det pepperkaker og mandariner til alle.

•   På julaften blir det to familiegudstjenester på 
     Sædalen skole: Klokken 14.00 og 15.30. 
•   Barnegospel-og tweensing synger på den første 
     gudstjenesten.

Velkommen til å feire julen sammen i 
menigheten! l

Tekst: Biskop Halvor Nordhaug
Foto:  Bjørgvin bispedømme

J eg har sagt mye om mangt i de nesten 14 årene jeg har    
vært biskop. Men ingen ting har vært viktigere for meg

enn å si noe om Jesus. 
Den kjente svenske forfatteren Göran Tunström opplevde

en gang at telefonen hos ham plutselig ringte svært sent en
kveld. Det var en gammel venn som livet hadde kjørt over
flere ganger. Han kjente seg totalt ferdig. Det eneste han
orket å si var: 
– Du må komme!
Tunström kom, og ble møtt av vennen som hang i

dørkarmen med den ene hånda, mens den andre holdt fast på
en whiskyflaske. Han så på Tunström med slitne øyne og fikk
stammet fram: 
– Du må si noe! 
Tunström svarte: 
– Hva skal jeg si? 
Vennen sa: 
– Jeg vet ikke. Men du er jo forfatter. Du må si noe.
Da datt det ut av Tunström: 
– Skal jeg si noe om Jesus? 
– Ja, sa vennen. Gjør det! Si noe om Jesus! 
Så begynte han å gråte. Tunström gjorde som han ble bedt

om. Han satte seg ned sammen med vennen, og begynte å
snakke om Jesus.
Jeg forstår dette utbruddet: 
– Si noe om Jesus! Hvis jeg kommer dit at alt raser rundt

meg, slik det var for mannen i denne fortellingen, da vil jeg
høre om Jesus. Da vil jeg høre om han som er sentrum i jule-
feiringen. Han som kom fra Gud, men som søkte seg nedover
og landet på strå i Betlehem. Han som i alt han gjorde viste
en særlig omsorg for dem som slet med å komme gjennom
dagene, og dem som stod på siden av det gode selskap. 
Når vi leser de fire evangeliene ser vi at Jesus er barm-

hjertig og full av omsorg. Et sted står det: Da Jesus så
folkemengdene, fikk han inderlig medfølelse med dem, for 
de var forkomne og hjelpeløse, som sauer uten gjeter.
Ordene som her er oversatt med han fikk inderlig medfølelse
med dem, betyr direkte oversatt: hans indre kom i bevegelse
på grunn av dem. Menneskers nød beveger Jesus.
På veien ut av Bjørgvin og tilbake til Ås der jeg kom fra,

spør jeg meg selv: Hva fikk jeg gjort som biskop?
Mest av alt håper jeg at jeg som Tunström har
fått sagt noe om Jesus, om hans kjærlighet til
oss. At jeg har bidratt til å styrke troen på
ham som både er Guds sønn og samtidig
menneskevennen, og som er fylt av inder-
lig medfølelse med alle. 

Takk for meg! Det har vært en 
festreise å være biskop i Bjørgvin.

Jeg ønsker dere alle en gledelig
jul og Guds velsignelse! l

Si noe om Jesus!
30. november slutter jeg som biskop. Dette er
derfor min siste julehilsen i menighetsbladene.
Da vil jeg si noe om Jesus.

Julekrybben på
Bergendal gård
Fra 1. desember står det en krybbe og
et håpstre i stallen på Bergendal gård. 

T anken er at dette er et sted man kan legge turen
innom i løpet av advents- og juletiden. På håps-

treet kan vi dele våre håp med hverandre i form av
lapper som henges opp på treet. Fra 1.-13. desember
vil det bli mulig å ta med en gave og legge i krybben.
Gavene som kommer inn vil bli en del av mat-
kurvene som Birkeland menighet deler ut til de i
nærområdet som trenger det. Gaven må være ny.
Det er fint om gaven merkes med «barnets alder»
eller «voksen». Skriv  også om den passer best til
gutt eller jente (eller begge) og gjerne hva som er
inni den også. (F.eks  «4-8 år, lego, gutt») Gavene
blir hentet hver kveld, og siste dag man kan legge
gaver i krybben blir  tirsdag 13. desember. l

Velkommen til å legge turen innom krybben og
håpstreet!
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Byttekvelder
♻Det 

grønne
hjørnet

Basaren er ikke bare gøy - men også nødvending
for økonomien til menighetshuset.
Tekst og foto: Hilde Wolter

Menigheten eier og drifter huset selv. Huset er i bruk hele
uken både til egne aktiviteter, og til utleie av minnesamvær,

fester, og diverse andre møter. 

Det er en gjeng med frivillige som utgjør husstyret og som står i
bresjen for den årlige basaren. Eva Taule har ledet komitéen i en
årrekke, og har gjort en uvurderlig jobb med å innhente gevinster,
selge lodd og koordinere alle som medvirker til at vi kan invitere til
denne flotte basaren.  I år skaffet hun også skaffet et maleri fra vår
lokale kunstner, Dora Sofie Kittelsen. Dette fantastiske maleriet
gikk som hovedgevinst. Tusen takk for ditt bidrag Dora! 

Eva Taule gir seg nå som basargeneral – og fortjener en stor takk
for alt hun har bidradd med over mange år. Hun fortsetter som
leder for hus-styret, og vil nok bli å se på fremtidige basarer. MEN
– nå er stillingen ledig. Så dersom noen brenner for basar og har
lyst til å lede arbeidet, så er det bare til å ta kontakt! Ring eller send
oss en e-post: 55 36 22 80 eller birkeland.menighet@kirken.no l

Vi elsker bibliotek, og særlig nærbiblioteket
vårt på Nesttun! Dei arrangerrte bytte-
kvelder i høst, og vi har kunne bytte kos-
tymer før halloween og ullklær i november.
Tirsdag 6. desember kl. 17-18 blir det
mulighet for å bytte rein og heil julepynt
med andre. Nordmenn ligg på verdstoppen i
julehandling, og vi kan alle ta små og store
valg for å bidra til ei litt grønnare jul.
Biblioteket er ein fin stad å begynne! l

Seks grønne juletips
1. Julepynt: La vere å kjøpe ny julepynt
dersom du har nok frå før. Eller gå på
biblioteket og bytt med nokon andre! Tenk
gjennom før du kjøper nye elektriske lys
som fort blir øydelagde.

2. Reise: Skal du heim til jul? Ta tog eller
buss om du har moglegheit.

3. Julemat: Planlegg julemåltida slik at du
unngår å kaste mat. Kan du kutte ned på
kjøttmengden (om du et kjøt)?

4. Gåver: Lag ønskeliste, og kjøp noko du
veit folk treng, og gjerne brukte gåver. Gje
gjerne mat og opplevingar eller tenester
som barnevakt, husvask og middagslaging i
gåve. 

5. Avfall: Unngå gåvepapir som skal i rest-
avfallet. Bruk resirkulert gåvepapir som grå-
papir, eller pakk inn i avispapir med ei fin
sløyfe på. 

6. Juleklær: Mest sannsynleg treng du
ikkje nye juleklær. Om du gjer det, kan du
handle brukt på butikkar som Fretex, brukt-
avdelinga til Ane Blich House på Nesttun
eller Paulina’s vintage i sentrum. l

Basar er gøy!
KUNST PÅ BASAR: Fra venstre billedkunstner Dora Sofie Kittelsen og
Eva Taule i Doras studio i kunstnervillaen bak kirken. 
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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
Ingeborg Maline Skavhellen
Matheo Midthun-Eikås
Oliver Rongved
Thelma Louise Haugen
Lorena Straume
Heidi Cook
Sverre Lunde
Agnes Kvamme
Arian Samdal
Mikkel Myntevik
Caspian Monsen
Lucas Hoem-Fløtre
Audun Hervig
Markus Skeidsvoll
Teresita Vreim
Silas Fiskå
Sander Knutsen-Gabrielsen

Iver Refsnes
Milla Aarnes
Luke Kvamme
Hedda Sandven
Hannah Nybø
Eivind Kanestrøm
Eirik Haukenes
Amalie Hals
Thea Olsen
Victoria Molthe
Axel Simonsen
Hellevi Fjellestad
Ingrid Helene Dybvik-
   Øystese
Theodor Køhn
Johan Rabben
Kevin Flataker
Laurits Bang
Amelia Valeur
Edvin Gulbrandsøy

Vielser
Morten Solberg Johnsen og
Marie Myntevik

Anette Addington Arnesen
og Jan Olav Markhus
Anna-Lill Svarstad og 
Eirik Rustand
Birgitte Hildershavn Solsvik
og Andreas Helmich 
   Hunderi
Eirik Grov Statle og 
Maryia Khomich

Begravelser
Martin Albert Eugen
Andersen
Åshild Eikeland
Ragnhild Skeie
Kurt Arman Tennebekk
Gunnar Olav Bjotveit
Alvhild Birkeli
Oddlaug Rise
Jorunn Skjold
Hjørdis Kvamme
Olav Omdal
Ragnhild Kjøbli Aasved
Otto Sunde

Liv Sigrun Knive
Bjørg Sigrun Gjertsen
Bernt Østervold
Helga Bjerkvig
Lesley Margaret Jolmstar
Steinar Opsum
Alf Vangsnes
Gunnvor Aud Bøe
Andre Johnsen
Øyvind Lund
Kirsten Margrethe Iversen
Mona Karin Engevik
Rønhovde
Dagny Vårdal
Kirsten Aarnes
Nelly Kornelie Sælen
Sonja Liv Engum
Helge Edgar Knutsen
Sonja Klokkeide
Kari Johanna Romsdal
Asbjørn Henning 
   Sjursæther
Malvin Dyngeland
Bjørn Erling Melsbø

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

•    Kirkekaffesjef
•    Kirkevert
•    Distributør av 
      menighetsblader

•    Besøksvenn
•    Søndagskolelærer/ 
      medhjelper
•    Leder på tweensklubb

Har du lyst til å bli fri-
villig 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. 



Gudstjenester: Birkeland kirke 
hver søndag kl. 11.00. Se side 16.

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.

•  Lysmesse med speiderne søndag
4. desember kl. 19.00.

•  Til Betlehem - konsert med 
   «Kor é du» søndag 11. desember 
   kl. 18.00. Se side 3.

•  Nine Lessons and Carols med
Birkeland kantori, søndag 18.
desember kl. 19.00. Se under.

Voksen i Birkeland 

• Bibeltimer på menighetshuset
vanligvis siste tirsdag i måneden
kl. 19.30. Oppstart etter nyttår:
31. januar.

•  Nabokafé: Hver onsdag kl. 12-14
på menighetshuset for alle, med
servering av dagens suppe, vafler,
kaffe og te. 30. november, 7.
desember og 14. desember. Opp-
start etter nyttår: 11. januar.

•  Undringsstund: annenhver ons-
dag kl. 13.00, etter nabokafé 

•  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.

   Barn og familier i Birkeland

• 0-18 Sammen om skatten er er
tittelen på trosopplæringsplanen.
Mer informasjon på side 8.

•  Babysang hver onsdag kl. 10.30-
12.00 i kirken. Oppstart etter
nyttår: 4. januar.

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

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

   Oppstart etter nyttår: 4. januar.

Ung i Birkeland 

• Nattkafé for ungdom: Annen-
   hver fredag kl. 19.30-23 på menig-

hetshuset.  Oppstart etter nyttår:
13. januar.

•  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

Nine lessons and carols: 
18. desember kl. 19.00

Etter to års 
opphold, er
det igjen en
glede for oss 
å kunne
invitere til
«Nine lessons
and carols» i
Birkeland 
kirke. 

Disse stemningsfulle julegudstjenestene er
basert på en anglikansk 1800-tallstradisjon, 
og «Nine lessons and carols» har dermed en
litt annen form enn en vanlig gudstjeneste. 

Bibeltekstene er hentet fra julefortellingen, og
mellom hver lesning blir det sang og musikk. 
Velkommen.

Kommunikasjon med
mennesker med demens
Velkommen til inspirasjonssamling/temakveld om
kommunikasjon med mennesker med demens torsdag
16. februar 2023 kl 19-21 i Birkeland menighetshus,
Øvsttunveien 29. 

Foredrag ved Helen Sanden Skauge og Kjersti Martin
fra Stiftelsen Verdighetssenteret

Åpent for alle interesserte. Gratis adgang.
Arr.: Besøkstjenesten i Fana og Bergensdalen prostier



   

Gå ikke glipp av ...

•  Gudstjenester: 
    Sædalen skole klokken 11, om

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

   Kontakt Leidulf Øy.

•  Syng julen inn
   Med Sædalen barnegospel- 
   og tweensing og prosjektkor,
   på Sædalen skole søndag 
   18. desember klokken 16. 

•  Julekrybben på Bergendal 
    gård
   Julekrybben settes opp 1.

desember og blir stående ut 
   året. Fram til 13. desember kan

man legge pakker i krybben.
Disse vil bli delt ut sammen 

   med Birkeland menighets mat-
kasser til jul. Les mer julekrybben
på side 10.

•  Juleball for ungdom
   Lørdag 17. desember kl 19 på

Nattland skole. 
   Les mer på side 8

•  Julegudstjenester
   På julaften blir det gudstjenester

klokken 14 og 1530 på Sædalen
skole.

Dåp i Sædalen

•  Ønsker dere dåp i Sædalen
menighet? Du kan melde dåp 

   på www.kirken.no/bergen 
   For spørsmål ta kontakt med

kirketorget på 55 59 32 10 eller
Leidulf Øy.

Barn i Sædalen

•  Babysang 
   Onsdager kl. 1030-1230 i 
   Kringlebotn aktivitetshus. 
   Bli gjerne med i  facebook-

gruppen «Babysang i 
   Sædalen menighet». 
   Oppstart 2023: 11. januar.

•  Søndagsskolen
   For barn i alle aldersgrupper.

Hver gang det er gudstjeneste
   på Sædalen skole.

•Sædalen barnegospel
   Øver på Sædalen skole man-
   dager kl. 1730-1815. 

-  1-5 år: Minigospel

-  5 år-3.klasse: Barnegospel 

-  4.-7. klasse: Tweensing
   Facebook: «Sædalen barne-
   gospel og tweensing»

•  Kompisklubben
   1.-4. trinn. Stort sett første
   tirsdag i måneden kl 18.00-1930 
   i Kringlebotn aktivitetshus eller

ute i nærområdet. Facebook:
   «Kompisklubben i Sædalen

menighet». Første gang i 2023:
Tirsdag 10. januar.

•  Tweensklubben 
   5.-8.trinn. Stort sett første tirs-

dag i måneden kl. 18-20 i Kring-
lebotn aktivitetshus eller ute i
nærområdet. Facebook:
«Tweensklubb Sædalen menig-
het» Første gang i 2023: Tirsdag
10. januar.

•  Speider 41. Bergen KFUK-
    KFUM
   Torsdager på speiderhytten i

Indre Sædal kl.1800-1930. Fra 
   1.-10. klasse

•  Trosopplæringstiltak 
    vårsemesteret 2023
   Info legges ut på hjemmesiden,

og alle i aktuell aldersgruppe får
brev i posten. Om du ikke er
medlem i kirken eller bor utenfor
menigheten, men ønsker brev i
posten, kontakt Sigrid Trætteberg
Fahlvik, st879@kirken.no

-  0-1 år: Babysang

-  Førskolebarn: påskevandring og
påskeverksted

-  8 år: Tårnagenter

-  9 år: Juniorkonfirmanter 

Ung i Sædalen

•  Juleball 
   For ungdom fra 8. klasse. Lørdag

17. desember kl 19 på Nattland
skole. 

•  K2
   Smågruppe for deg fra ti og 
   oppover. Møtes i private hjem 
   til mat, prat og lek.

•  Nattkafé for ungdom i Birkeland
Annenhver fredag kl. 19.30-23.00 

   på menighetshuset, Øvsttun-
veien 29. 

•  Vinterleir og sommerleir 
   for ungdom. Datoer kommer.

Voksen i Sædalen

•  Smågrupper 
   Fellesskap for voksne. Mindre

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

•  Sædalskafèen 
   Møtes en onsdag i måneden 
   kl 13.00 - 15.00 på Kringlebotn

aktivitetshus til kaffe, kringle,
prat og program. For alle som er
hjemme på dagtid.

•  Leirer
-  Skiweekend for hele familien.

Dato kommer.

-  Vinterleir for ungdom
    Dato kommer.

-  Menighetsweekend for hele
familien 26.-28. mai

-  Sommerleir for ungdom
    Dato kommer.
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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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Gudstjenester, 
Birkeland kirke
4. desember kl 11.00 
Gudstjeneste, dåp. 
Ved Ivar Braut. Offer:
Menighetens arbeid.

4. desember kl 19.00 
Gudstjeneste. Ved 
Kjersti Gautestad
Norheim.  

11. desember kl 11.00 
Gudstjeneste, dåp, 
nattverd. Ved  Bård Eirik
Norheim. Offer: Kirkens
Bymisjon Bergen.

16. desember kl 10.00
Gudstjeneste. Ved
Leidulf Øy. 

18. desember 
11.00: Gudstjeneste,
nattverd. Ved Ivar Braut.
Offer: Menighetens
arbeid.

19:00: «Nine Lessons and
Carols». Gudstjeneste.
Ved Kjersti Gautestad
Norheim. 

19. desember kl 10.00 
Gudstjeneste. Ved Kjersti
Gautestad Norheim. 

24. desember
13.00: Gudstjeneste. 
Ved Kjersti Gautestad
Norheim. Offer:
Menighetens arbeid.

14.00: Gudstjeneste. 
Ved Kjersti Gautestad
Norheim. Offer: Kirkens
Nødhjelp.

15.00: Gudstjeneste. 
Ved Kjersti Gautestad
Norheim. Offer:
Menighetens arbeid.

16.00: Gudstjeneste. 
Ved Kjersti Gautestad
Norheim. Offer: Kirkens
Nødhjelp.
23.30: Gudstjeneste 

25. desember kl 12.00
Gudstjeneste, dåp, 
nattverd. Ved Kjersti
Gautestad Norheim.
Offer: Kirkens Nødhjelp.

1. januar kl 12.00 
Gudstjeneste, dåp. 
Ved Ivar Braut. 

8. januar kl 11.00 
Gudstjeneste, dåp, 
nattverd. 

15. januar kl 11.00 
Gudstjeneste, dåp, 
nattverd. 

15. januar kl 13.00 
Gudstjeneste, dåp. 

21. januar kl 13.00 
Gudstjeneste, dåp. 

22. januar kl 11.00
Gudstjeneste, dåp, 
nattverd. 

29. januar kl 11.00 
Gudstjeneste, dåp. 

4. februar kl 12.00
Gudstjeneste, dåp. 

5. februar kl 11.00 
11.00: Gudstjeneste, 
dåp. 
13.00: Gudstjeneste, 
dåp.

Gudstjenester, 
Sædalen skole
4. desember kl 11.00
Gudstjeneste, dåp, natt-
verd. Ved Leidulf Øy.

24. desember  
14.00: Julaftenguds-
tjeneste. Ved Leidulf 
Øy.

15.30: Julaftenguds-
tjeneste. Ved Leidulf 
Øy.

8. januar kl 11.00 
Gudstjeneste, dåp, natt-
verd. Ved Leidulf Øy.

22. januar kl 11.00
Gudstjeneste, dåp, natt-
verd. Ved Leidulf Øy.

5. februar kl 11.00 
Gudstjeneste, dåp, natt-
verd. Ved Leidulf Øy.

19. februar kl 11.00
Familiegudstjeneste, 
dåp, nattverd. Ved
Leidulf Øy.

12. mars kl 11.00 
Gudstjeneste Gudstje-
neste, dåp, nattverd. 
Ved Leidulf Øy.

26. mars kl 11.00 
Gudstjeneste, dåp, natt-
verd. Ved Leidulf Øy.

10. april kl 11.00 
Friluftsgudstjeneste 

16. april kl 11.00
Gudstjeneste, dåp, natt-
verd. Ved Leidulf Øy.

30. april kl 11.00 
Gudstjeneste, dåp, natt-
verd. Ved Leidulf Øy.

14. mai kl 11.00 
Gudstjeneste, dåp, natt-
verd. Ved Leidulf Øy.

11. juni kl 11.00
Gudstjeneste, nattverd.
Ved Leidulf Øy.
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