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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
leie.birkeland@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 G. Norheim 

55 36 22 82
kn223@kirken.no

Kapellan 
William Skolt Grosås

55 36 22 83 
wg668@kirken.no

Kateket Ingunn Myklebust 
55 36 22 87
im658@kirken.no

Administrasjonsleder 
Eli Heggdal 

55 36 22 81 
eh462@kirken.no

Diakon Linda Bårdsen
55 36 22 85 
lb878@kirken.no

Frivillighetskoordinator/
administrasjonskonsulent 
Hilde Karin Wolter:

55 36 22 80 
hw678@kirken.no

Tweens- og ungdomsarbeider
Andreas Hatlevik Weltzien: 

aw792@kirken.no

Kantor Asbjørn Snilstveit
as554@kirken.no

Kantor Carsten Dyngeland
cd275@kirken.no

Vikarkirketjener Eli Søgnen
55 36 22 89 
es255@kirken.no

Menighetsrådsleder 
Karina Hestad Skeie

55 36 22 81
     (menighetskontoret)

ANSATTE I SÆDALEN 

Prest Leidulf Øy
489 91 909
lo344@kirken.no 

Ungdomsarbeider 
Amund Hosøy

926 96 837
ah487@kirken.no 

Menighetspedagog 
Sigrid Trætteberg Fahlvik 

988 18 687
st879@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 
Harald Anton Aase

993 57 007
haralda.aase@gmail.com

St. Georgs Gilde
Dag Eikeseth 

934 03 160

Nesttun mannsforening 
for NMS
Stein Wivestad: 

55 13 46 44

Gave til menigheten:
Konto: 1644.32.89430
VIPPS # 525012

Få epostnyheter fra Birkeland:
mailman.uib.no/listinfo/
birkeland 

Nettsider
www.sedalenmenighet.no
www.kirken.no/
birkeland-menighet

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

Stoff leveres menighetskontoret eller sendes på e-post til 
birkeland.menighet@kirken.no
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Hvem-hva-hvor i Birkeland sokn

Mange av oss er opptatt av å 
være der det skjer. Navigere 
riktig i alle valgene, slik at vi
ikke går glipp av noe. 

Tekst: Leidulf Øy

Være på rett sted, til rett tid, med de rette 
folkene. Som artisten Sondre Justad

synger i sangen «Riv i hjertet»: «E æ på rett
sted? Heng æ med de rette?» Vi kan ha en
opplevelsen av at livet er noe mer og annet
enn livet jeg lever nå. 

Jesus var ofte i begivenhetenes sentrum. Det
samlet seg store folkemengden rundt ham, for
de ville jo være der det skjedde. Men så skjer
det, gang på gang: Jesus retter blikket og
fokuset bort fra begivenhetens sentrum, til
dem som var på sidelinjen, i skyggen, i
ensomheten. 

En gang var Jesus på vei inn i byen og en stor
folkemengde fulgte etter ham. Langs veien
sitter det en blind mann. Han roper: «Jesus,
du Davids sønn, ha barmhjertighet med
meg». De andre ville videre, der var jo ikke
noe viktig som skjedde der langs veien hos en
fattig tigger. Men Jesus stopper opp og spør
han: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? 

Gud møter oss alltid der vi er. Og det viser
oss: Livet vårt, der vi lever, slik livet vårt er,
har betydning og verdi. 

Det gir oss en retning og utfordring som kirke
og menighet. Som en sa: Kirken skal være der
alle er, og kirken skal være der ingen andre er. 

Kanskje vi denne høsten skulle vært mer åpne
for det som møter oss langs veien, også uten-
for allfarvei. Istedenfor å hele tiden jakte etter
noe annet og noe mer kan vi spørre: Hvem
kan jeg få bety noe for her jeg er? Hva og
hvem er gitt meg her jeg er nå? 

Så kan vi kanskje får svar på noe av lengselen i
sangen til Sonde Justad: 

gje mæ nokka som betyr no, 
nåkka æ verkelig har tru på
æ vil kjenn at æ lev 
vil kjenn at det riv i hjertet. n
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Tekst: Gunnhild Hoprekstad
Foto: Gyrid Cecilie Nygaard

—N ei, det kan jeg ikke si. Jeg er 
vokst opp i det jeg vil kalle

en helt vanlig «folkekirkefamilie», og
begynte i speideren i Birkeland som 
3. klassing. Her fikk jeg raskt venner
og lederansvar, hele tiden med trygge
og tilstedeværende voksne. Da jeg
skulle konfirmere meg valgte jeg å bli 
musikalkonfirmant, derfra var veien
kort til Ten Sing. Her følte jeg det var
trygt og godt å være ung, samtidig
som vi ble tatt på alvor. En av læreset-
ningene var ungt lederskap, voksent
nærvær. Det vil jeg ta med videre i
presterollen siden det har ført til mye
godt i mitt eget liv. Jeg pleier for spøk
å si at jeg er et produkt av godt ung-
domsarbeid, men det er mye sant i det
også.
–Hvordan var det å bli

ordinert til prest?
– Stort og sterkt, det var så mye

kjærlighet i rommet, så mange flotte
folk og varme blikk. Det er en dag jeg
vil huske resten av livet, og jeg gleder
meg til å være prest! Jeg føler meg
heldig som har fått en jobb der jeg kan
møte mennesker og formidle Guds
kjærlighet. Det er det mest menings-
fylte av alt!
– Da jeg ble ordinert, fikk jeg den

røde stolaen over skuldrene mine.
Man velger symbolene på stolaene selv
eller sammen med en kunstner som
biskopen godkjenner. På alle mine går

Kristusrosen igjen. Kunstneren bak
stolaene mine, Borgny Svalast, hjalp
meg å velge symbolene, og jeg er stolt
av å få bære dem. Kristusrosen i seg
selv representerer Kristus. Rosen har
fem blader, som representerer Jesu
fem sår på korset. Rosens fem blader
representerer også det hele men-
nesket. For min tjeneste tror jeg det vil
være viktig å minne meg selv på at jeg
først og fremst er menneske, og så
prest. Nåden, og behovet for gode og
rause fellesskap gjelder også prester,
fordi vi også «bare» er mennesker,
med alt det det innebærer. Som
mennesker er vi skapt med en
uendelig verdi, og denne ønsker jeg å
formidle til de jeg møter som prest,
samtidig som det er godt å hvile i selv.
Det kan Kristusrosene på stolaene
hjelpe meg å huske på.
– Hva tenker du vil

kjennetegne deg som prest?
– I Skjold er det trosopplæring jeg

skal jobbe mest med, og det ser jeg
frem til. En del av presteløftet vi avgir
innebærer å fortsette å studere, ved at
vi i studium og bønn trenger dypere
inn i de hellige skrifter og den kristnes

tros sannheter. Jeg er opptatt av
kunnskapsformidling: hvorfor gjør 
vi akkurat dette i gudstjenesten? Hva
mente Jesus her? Hva betyr kirke-
kunsten på veggen? Det er en tid for
alt: av og til finlese fotnoter – av og 
til forenkle. Kirkeåret gir rom for
variasjon og ulike hovedfokus i guds-
tjenestene. Håpet mitt er at alle skal 
ta med seg noe når de går ut av kirken;
noe for troen, noe som betyr noe for
eget liv og relasjonen med Gud.
– Er det noe spesielt du vil si til

menighetsbladets lesere?
– Du må i hvert fall få med at det

første jeg gjorde som ordinert prest
var å gå bak Kirkens fane i Pride-
paraden i Oslo i juni. For meg som
prest var det både riktig og viktig. Jeg
tenker vi må tåle delte meninger og
rause debatter om dette i kirken,
samtidig som jeg er trygg på mitt eget
standpunkt. Og jeg kan også si at jeg
valgte presteutdannelse blant annet
for å løfte kvinners og homofiles
rettigheter. For meg har dette alltid
vært hjertesaker, og det vil det fortsatt
være!n

Borgny Svalasts stola er viktig for Marte
Birkeland Åsen.
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FAKTA:  Marte Birkeland Åsen ble
ordinert til prest i Birkeland kirke
16. juni 2019. Hun er oppvokst på
Midtun, har bodd åtte år i Oslo og
er nå hjemvendt for å jobbe i Skjold
kirke fra august 2019.

Prestekrage 
og Kristusrose

Marte Birkeland Åsen trekker 
frem godt ungdomsarbeid som 

avgjørende for yrkesvalget. Hun er 
opptatt av at ingen skal føle seg 

fremmed i kirken. Men visste hun 
alltid at det var prest hun ville bli? 
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Av Karina Hestad Skeie, leder i 
Birkeland menighetsråd

M enighetsrådet er viktig, for
kirken er ikke et prosjekt for

religiøse spesialister. Kirken er for deg
og meg og oss, vanlige mennesker
med tvil og tro, midt i livene våre, i
travelhet og ro, i glede og sorg. Kirken
skal formidle håp, tro og tilgivelse der
vi er. Derfor er menighetsrådets en-
gasjement og førstehåndskunnskap
viktig.

Hvordan skal denne kirken være? 
Ved Kirkevalget 9. september har du
mulighet til å påvirke: Samtidig som
kommunestyre- og fylkestingsvalget
holdes, kan du også stemme fram
hvem som skal lede kirken på lokalt,
regionalt og nasjonalt nivå. Når du
stemmer, gir du en tommel opp til din
lokale menighet, og du er med på å
bestemme hvem som skal lede den
framover. Kirken er til stede overalt i
Norge. Kirken er åpen for alle, fra
vugge til grav. Kirken har rom for deg!

Ditt lokale menighetsråd
Du kan stemme på kandidater til ditt
lokale menighetsråd som er soknets
øverste, juridiske organ. I Birkeland
sokn, som fra 2018 består av Birke-
land og Sædalen menigheter. Sædalen
er ikke skilt ut som et eget sokn og det
er derfor ikke et eget valg for Sædalen
menighet. Menighetsrådet for pe-
rioden 2015-19 har i samarbeid med
Sædalen menighetsstyre arbeidet
fram en ordning slik at Birkeland kan
fungere godt som et sokn med to
menigheter. Det er laget et mandat for
Sædalen menighet som presiserer
dette: 

Menighetsstyret i Sædalen har fått
delegert ansvar for den kirkelige virk-
somheten i sitt område. Birkeland
menighetsråd sin rolle er å sørge for å
støtte, tilrettelegge og ta de
nødvendige hensyn for at Sædalen
skal få rom til å drive og utvikle
menigheten slik de finner det best. 
Det nye menighetsrådet har et over-

ordnet og juridisk ansvar for virk-
somheten i soknet. De skal vedta
strategier og forme visjoner, mens
Sædalen menighetsstyre velges lokalt.
Medlemmene i det nye menighets-
rådet har muligheten til å skape noe
nytt og endre kirken for deg og meg.
Menighetsrådet har ansvar for ak-
tiviteter knyttet til gudstjenesteliv,
undervisning, diakoni/kirkens om-
sorgstjeneste, miljø og rettferdighet,
kirkemusikk med kor, konserter,
barne- og ungdomsarbeid, frivillighet
og medarbeiderskap. 
En stemme til dette valget er også

en støtte til de som stiller seg til dis-
posisjon. 

Bispedømmerådet
Ved kirkevalget kan du også stemme
på kandidater til bispedømmerådet i
Bjørgvin. Bispedømmeråd finnes i
hvert av landets elleve bispedømmer.
Rådet ansetter blant annet prester og
leder bispedømmet sammen med bis-
kopen. Medlemmene av bis-
pedømmerådet er også medlemmer
av Kirkemøtet, som er Den norske
kirkes øverste organ. I Bjørgvin bis-
pedømme er det nå tre ulike lister:
Bønnelista, Nominasjonskomiteens
liste og Åpen folkekirke.n

Godt valg!

Bruk stemme-
retten din 9. sep. 2019

Kirkevalget

Den norske kirke har lang tradisjon for at medlemmene skal være med på å forme
menighetslivet. Nok en gang har dedikerte og dyktige kvinner og menn sagt seg vil-
lige til å representere deg, meg og oss alle i menighetsråd og bispedømmeråd. Takk
for at du bruker din demokratiske mulighet til å gi dem din stemme. 
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Det nye menighetsråd vil ha ti faste medlemmer i tillegg til soknepresten. «Hvem 
er du og hvorfor stiller du til valg?» Disse spørsmålene ble sendt til kandidatene. 

Karina Hestad Skeie (53)
Førsteamanuensis, NLA
Jeg er religionshistoriker
og arbeider som lærer og
forsker på interkulturelle
studier ved NLA. 
Det har vært meningsfylt

og fint å være med i me -
nighetsrådet. Derfor sier
jeg ja til å stille til valg for
en ny periode. Jeg vil
arbeide for at menig heten
skal fortsette å være et godt
sted å finne til hørig het og
fellesskap, et sted der tro
og håp formidles tydelig og
inklu derende til alle slags
men nesker i alle aldre og
livssituasjoner. 

Morten Jakobsen (64)
Claims Manager
Jeg er pensjonert etter 40
års i Forsvaret, og arbeider
med forsikring. Som kon-
firmantfar ble jeg utfordret
til å være kirkevert og har
de siste årene vært frivillig
klokker i gudstjenesten. I
menighetsrådet har jeg
blant annet deltatt i inn-
samling til nytt tilbygg til
kirken. 
Jeg stiller meg til dis-

posisjon for menigheten.
Noe av det jeg vil arbeide
for er et bredere en-
gasjement, med aktive
kirkegjengere og god infor-
masjon via sosiale medier

(der menighetene allerede
er godt etablert). 

Ellen Marie (Mimi) Martin
(57) Seniorkonsulent,
Equinor
Jeg er opprinnelig fysio -
terapeut, men har de siste
16 årene jobbet med
læringskompetanse. Våre
tre voksne barn var aktive i
ungdomsarbeidet og én
sønn jobber som ungdoms-
arbeider i Birkeland. 
Jeg har sittet i menig-

hetsrådet en periode, noe
som har vært både men-
ingsfylt og lærerikt. Det er
en viktig og ansvarsfull
oppgave. Jeg har derfor
sagt ja til å stille til gjen-
valg. Jeg er opptatt av at
kirken skal favne bredt og
være en levende folke-
kirke. Det skal skapes rom
og plass for alle, og legges
vekt på at vi er en inkluder-
ende kirke. Jeg brenner for
et godt og rikt ungdoms-
arbeid i menigheten, der
det kan legges gode og
trygge rammer for vår opp-
voksende generasjon.

Erik A. Brandstadmoen (42) 
IT-arkitekt, Brabank
Jeg er en gammel Ten-
singer fra Oslo og havnet 
i Bergen etter å ha møtt

mitt livs kjærlighet på Ten
Sing Norway. Har tre flotte
ungdommer, to er aktivt
med i menigheten. Jeg er
rebell i hjertet, litt mer
polert utenpå. Glad i sang
og musikk.
Jeg ønsker at kirka skal

være tydelig og en viktig
del av lokalsamfunnet. Vi
skal vise at vi er en bi-
dragsyter og skaper trygge
miljøer for både barn, ung-
dom og voksne med all
slags bakgrunn.
Jeg ønsker at gudstje-

nesten skal favne bredere.
Jeg ønsker at det skal være
et naturlig møtested for
alle menighetens med-
lemmer, der vi kan møte
en uttrykksform (sang,
musikk, liturgi, tale) som
kommuniserer til oss alle,
selv med våre forskjellige
bakgrunner og på tvers av
alder. 

Amalie Bjerk (22)
Student og pedagogisk
medarbeider i barnehage
Jeg studerer til å bli lektor i
nordisk og jobber litt i
barnehage. Så er jeg
speiderleder i Birkeland
KFUK-KFUM speider-
gruppe, aktiv på nasjonalt
plan i Norges KFUK-
KFUM speidere. 
Jeg stiller til valg fordi

det virker som en spenn-
ende mulighet til å se
hvordan menighets-
arbeidet fungerer, og jeg
tror at jeg kan bidra med
min bakgrunn i organisa-
sjonsarbeid gjennom
speideren. Frivilligheten 
i kirken er en hjertesak.

Det skal være kjekt,
læringsrikt og givende å
være frivillig hos oss. 

Monika Ullaland (53) 
Jordmor på KK, Haukeland
sykehus
Jeg er 53 år, gift og har tre
voksne barn og arbeider
som jordmor. Jeg er glad i
å gå i fjellet og synger i
Sola Fide.
Jeg har bodd i menig-

heten i fire år, og er aktiv
kirkegjenger. Tidligere har
jeg drevet ungdomsklubb
og deltatt aktivt på Haug-
land bedehus. For ca. 20 år
siden satt jeg i soknerådet i
Ytre Arna. 

Bjørg Sveinall Øgaard (65)
Pensjonist og siviløkonom
Jeg har bodd på Slåtthaug i
31 år og Birkeland kirke har
vært min kirke hele tiden. I
løpet av denne tiden har jeg
vært med i menighetsrådet,
vært søndagsskolelærer,
voksenleder i ungdoms-
arbeidet og er nå med i ko-
mite for bibeltimer. 
Jeg er økonom med

yrkeserfaring fra privat og
offentlig virksomhet og har
undervist i videre gående
skole i flere år. 
De siste to årene har jeg

vært pensjonist. >
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Det foregår mye bra ar-
beid i Birkeland og Sæ-
dalen jeg vil å være med å
støtte og utvikle videre. Jeg
har ikke et spesielt felt jeg
ønsker å arbeide med, men
er opptatt av at vi skal
bidra til at mennesker
kjenner seg hjemme i
menighetene og får hjelp til
å vokse i troen. Jeg er også
opptatt av at arbeidet som
skjer i menig-hetene må
være godt samspill mellom
frivillige og ansatte.

Arne Exner Nakling (51)
Overlege/forsker
Eg er 51 år, lege og geriater
(eldremedisiner). Gift, far
til tre jenter. Forskar på
Alzheimers sjukdom og 
demens på Betanien/UiB. 
På fritida går eg i fjellet,

syng i kor, strikkar og er
engasjert i klimasaka. Har
bygd solcelleanlegg på eige
hus.

Generelt er eg engasjert i
kyrkjelege spørsmål, og er
blant dei fyrste som var
med i Sædalen menighet og
har klokkarteneste og
riggeteneste der. 
Eg meiner at kyrkja er

viktigare enn nokon gong i
vår rotlause tid. Fyrst og
framst fordi evangeliet om
Jesus Kristus har ei fri-
gjerande kraft som treff
menneske like mykje no
som før. I Birkeland yns-
kjer eg å medverka til at
det nye tilbygget ved av
kyrkja vert bygt så raskt
som muleg. Vidare ynskjer
eg å bidra til at liturgien
vert rikare og meir variert.
Her har eg fleire innspel og
vel å sjå på meg sjølv som
sterkt engasjert. 

Unni Sandaker Blom (50)
Overlege, Betanien BUP
Jeg er 50 år, gift og har tre
barn som er aktive innen

musikk og idrett, og i
barne- og ungdoms-
arbeidet i Birkeland. Jeg
arbeider som barne- og
ungdomspsykiater.
Som ung hadde jeg fine

år i TenSing Birkeland. Det
har vært fint å komme til-
bake til menig heten som
voksen. Jeg setter pris på
det inkluderende felles-
skapet menigheten utgjør
og ønsker å bidra i dette.
Jeg er opptatt av barne- og
ungdomsarbeid, men også
generelt at kirke og menig-
het skal være et sted folk
kjenner tilknytning og til-
hørighet til. Dette ønsker
jeg å arbeide for.

Gro Lise Skintveit (50)
Pedagogisk leder i
barnehage
Jeg er barnehagelærer og
har jobbet som pedagogisk
i mange år, blant annet i en
menighetsbarnehage. Jeg

er opptatt av barn og unges
oppvekstvilkår. Jeg er gift
og har to voksne barn. Er
takknemlig for et godt liv
og en god hverdag, er svært
glad i sang og musikk og
spiller flere instrumenter. 
Jeg er glad i kirken og

føler meg hjemme i Birke-
land. Vi ble tatt veldig godt
imot i kirken da vi flyttet
hit for 17 år siden. Jeg går
mye på konserter, deltar på
gudstjenester og har stor
glede av å synge i pro-
sjektkoret Kor e du. 
Jeg håper å bidra der det

er bruk for meg og ønsker
at kirken fortsatt skal være
et flott felleskap med barn,
ungdom og eldre. Som
hageentusiast ivrer jeg for
miljø og Grønn menighet. 

Randi Vangen (53), lektor 
Jeg har bodd i Fana og
knyttet meg til Birkeland
menighet de siste 17 årene. 
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Visste du at …
• På www.kirkevalget.no kan du

lese mer om kandidatene og
laste ned stemmesedler. 

• Alle medlemmer i Den norske
kirke født i 2004 eller tidligere
som er bosatt i soknet har
stemmerett og får tilsendt valg-
kort. Hvis du ikke er medlem,
kan du melde deg inn i på nett-
siden til Den norske kirke. 

• Stemmelokalene i Birkeland
sokn er bemannet fra kl. 9-21
mandag 9. september. Valg-
lokalet er i umiddelbar nærhet
til kommunevalget. Alle som
hører til Birkeland sokn kan

stemme ved følgende steder:
Sædalen skole, Fana kulturhus,
Kaland skole, Skjold kirke,
Paradis skole, Lonehallen og
Uriken bydelssenter. 

• Merk at soknegrensene ikke
sammenfaller med valgkretsene
i kommunen. I enkelte av våre
stemmelokaler samarbeider vi
med nabomenighetene. 

Tid og sted for forhåndsvalg: 

• Dersom du bor eller oppholder
deg i et annet sokn enn der du
er registrert, kan du stemme på
forhånd fram til 2. september.
Din stemme vil da sendes med
post til det soknet du tilhører. 

• De som bor i Birkeland, men
som ikke har anledning til å
stemme på valgdagen kan 
forhåndsstemme her:   

• Bergen kirkelige fellesråd i
Åsegården, Vestre Strøm-
kaien 7, 5008 Bergen frem til 
6. september. Åpent kl kl 9-14.

• Birkeland menighetskontor i
Hardangerveien 5 B frem til 
6. september. Åpent kl kl 9-14.

• Birkeland kirke 1. september,
etter gudstjenesten.  

• Vi legger til rette for ambuler-
ende stemmegivning slik at
syke og uføre kan få besøk i 
perioden 2.-6 september.
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Jeg ble tidlig spurt om å bli
søndagsskolelærer. Det ble
en inngangsport til kirken,
ikke bare for meg, men
også for resten av familien,
mannen min Rolf og tre
ungdommer. Jeg er lektor-
utdannet og jobber i skole-
verket. Musikk står
sentralt i livet mitt, både
gjennom jobb og fritid. 
Jeg ønsker å gi mitt bi-

drag til at kirken vår skal
være en levende folkekirke
i ordets rette forstand. Jeg
er glad for at det finnes en
åpen og inkluderende kirke
i nærmiljøet der «vanlige»
mennesker kan komme
innom og oppleve å ha en
himmel over livene sine.
Jeg er opptatt av at kirken
skal være et naturlig sam-
lingssted for mennesker i
alle aldre.
Som mor til ungdommer

er jeg selvfølgelig spesielt
interessert i arbeidet som
legges ned for å rekruttere
og inkluderer barn og ung-
dom, slik at menigheten
blir et fellesskap som
ivaretar også dem som kan
bli fremtidens menighet.

Olaug Hundvin, (62)
Lærer ved Danielsen VGS
Jeg er gift med Olav og vi
har fire barn og nå seks
barnebarn. Jeg trives i job-
ben på Danielsen videre-

gående skole, men er også
misjonær og har jobbet
innen helse for mor - barn
i Mali og Rwanda. Jeg
brenner for helseopplys-
ning til kvinner i alle land.
Også Norge.
Jeg er et kirkemenneske

og er svært glad i kirken.
Der er jeg hver søndag
enten i Birkeland, eller om
vi er på hytten, i «hytte-
kirken» på Lindås. Salmer,
liturgi og faste bønner er en
del av livet og gir mye vel-
signelse i hverdagen. Også
livets høytider, i bryllup,
dåp eller begravelse gir oss
Guds velsignelse i de store
øyeblikk. Samtidig er
kirken også en hverdags-
kirke hvor du er en del av
de helliges samfunn.
Mitt ønske er at også

barn opplever at kirken er
en del av deres liv. Søn-
dagsskole, kor og klubb for
barn og unge, bibelgrupper
og temakvelder for oss
voksne. Kirken rammer inn
hele livet vårt, og vi er en
del av den.

Rannveig Bovim (64). 
Pensjonist og ergo-
terapeut
Eg vaks opp i Lindås og har
bak meg eit yrkesliv innan
helse og skule, før eg i fjor
blei AFP-pensjonist. Eg er
gift, har tre voksne barn og

har budd litt rundt om
kring fram til vi slo oss ned
på Nesttun for fem år
sidan. Eg blei spurt om å
stille til valg, og tenkte at
no som eg har fått meir tid
og overskudd til rådighet,
kan det vera ein fin måte å
bidra på i lokalmiljøet. Eg
ynskjer å bidra til at alle
skal kunne føle seg velkom-
men og inkludert i kyrkja. 

Torstein Grimen (18) 
Skoleelev
Jeg er skoleelev og er ung-
domsleder i Birkeland
menighet. Jeg er motivert
til å komme med mine
meninger om ting jeg
brenner for, og jeg føler jeg
har mange gode og nye
ideer og komme med. 
Jeg ønsker å arbeide for

rekruttering av barn og
unge til menighetene og å

gjøre de kjent med at vi har
mye gøy å komme med.

Frode Bjørn Forland (61)
Ingeniør
Jeg er utdannet og har
arbeidet som automa-
sjonsingeniør i industrien
på 1980-tallet. Jeg har
også arbeidet innen off-
shore-shipping, men
driver nå med eiendoms-
forvaltning. I fritiden er
jeg 1.tenor i Birkeland
kantori.
Jeg ønsker å represen-

tere den jevne kirke-
gjenger som kommer til
kirken for å søke felles-
skap i troen på Jesus 
Kristus som verdens
frelser. Jeg er et stolt
medlem av Den norske
kirke fordi jeg synes at
kirken har gjort et stort
arbeid de senere år for å
inkludere flest mulig i
trosfellesskapet. Døren 
inn til kirken skal være
høy og vid. 

13

14

15

12

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

Du er også med på å bestemme
hvem som skal sitte i Bjørgvin 
bispedømmeråd og Kirkemøtet,
Den norske kirken sitt «storting» 
i perioden 2019 – 23. På de to
neste sidene kan du lese mer 
om de tre kandidatlistene ved
dette valget.
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I Bjørgvin bispedømme er det tre lister ved bispedømmeråds
valget i 2019: Bønnelista, Nominasjonskomiteens liste og Åpen
Folkekirke. Listene er presentert alfabe�sk. Kandidatene på
hver liste er presentert i prioritert rekkefølge.

Nominasjons
komiteens liste
Det er en nominasjonskomité som har
sa4 opp listen. Nominasjonskomiteen er
valgt av representanter fra menighets
rådene, med e4 medlem fra hvert pros3. 

Listen er utarbeidet på bakgrunn av for
slag fra menighetsråd, ungdomsrådet i
bispedømmet og forslag fra med
lemmene i nominasjonskomiteen. 

Det er videre lagt vekt på at en skal 
representere en bredde i hva kan
didatene mener i aktuelle kirkelige
spørsmål. 

Listen representerer ingen organisasjon
eller interessegruppe. Sammen vil vi
arbeide 3l det beste for den lokale
kirken. 

Den enkelte kandidat presenterer seg
selv på nominasjonslisten.no

Stein Oltedal
f. 1952, pensjonert 
prest, Naustdal.

1

Solaug Anita
Apelthun Sæle
f. 1951, økonomisjef, 
Fjell.2

John Eivind 
Warvik
f. 1994, pioner/tømrer,
Ortnevik.3

Anne Kris3ne 
Torvik Chris3ansen
f. 1954, vernepleier, 
Fjell.4

Øyvind Skartveit
f. 1992, student, 
Tysnes.

5

Magdalena 
Steinhovden
f. 1947, pensjonert 
sykepleier, Naustdal.6

S3g Bruun
f. 1968, økonom, 
Rådal.

7

Jan Frank Leirkar
Chris3ansen
f. 1952, pensjonert 
vernepleier, Fjell.8

Anna Helena 
Bruun
f. 1974, regnskapsfører,
Rådal.9

Andreas Skjelde
f. 1993, student, 
Sle4ebakken.

10

Turid Fjose
f. 1969, overlege, 
Voss.

2

Per Hilleren
f. 1959, bonde, 
Stedje.

3

Vemund Atle 
Øiestad
f. 1948, pensjonist, 
Nordsida i Nord#ord.1

Bønnelista
Bønnelista vil videreføre de bibelske
verdiene Den norske kirke ble tu$et 
på som følge av den Lutherske refor
masjonen. Kirken må ledes av Guds
Ord og Ånd, og alle avgjørelser sam
svare med Bibelen.

Vi ønsker op3malt selvstyre lokalt, 
der råd og medlemmer får bibel
forankret trosopplæring og kursing i
menighetsbygging, i å leve som Jesu
e4erfølgere og spre evangeliet.

Kirken skal oppmuntre alle i menig
heten 3l å tjene Herren e4er den
enkeltes gaver og forutsetninger.

Vi ønsker en fornyet kirke av lemmer
som har Jesus som Herre, og som
søker Gud og Hans vilje gjennom 
bønn og 3lbedelse.

Se kandidatene på 
www.bonnelista.no

   
     

 
        

      
  

 

       
       

      
 

     

 
     

   
 

 
 

 

   
 

 
          

  

  

       
 

  

 

       

  

 
 

    
 

  

 

     

    

    

    
  

    
  

    
  

 
    

 

Mali Smemo 
Hjemdal
f. 1973, rådgiver, 
Etne.4
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9. sep. 2019
Kirkevalget

9. sep. 2019
Kirkevalget Valginformasjon fra Bjørgvin Bispedømme

Ønsker du mer informasjon?
Se kirkevalget.no



Åpen folkekirke
Vi som står på listen 3l Åpen folkekirke vil
at Den norske Kirke skal videreutvikles
som en åpen og demokra3sk kirke som
frimodig forkynner det glade evangelium
om Jesus. 

Videre vil vi arbeide for en kirke som er
åpen for alle, som fremmer menneske
verdet og som motarbeider dis
kriminering. 

Se ellers www.apenfolkekirke.org for 
fullstendig valgprogram.

Daniel Kydland
f. 1997, student, 
Knarvik.

6

Madli Kvamme
Hannisdal 
f. 1950, pensjonist, 
Osterøy.7

Leif Steinar Alfsvåg
f. 1959, fagseksjons
leder, Stord.

8

Harald Berge 
Breistein
f. 1956, daglig leder,
Åsane.9

Arve Kjell Uthaug
f. 1967, 
administrasjonssjef, 
Frekhaug.10

Karl Johan 
Kirkebø
f. 1950, pensjonist, 
Bergen.1

Nora Sætre 
Baartvedt
f. 1994, teologi
student, Voss.2

Runar Larsen
f. 1997, student, 
Sveio.

3

Line Berggreen 
Jacobsen
f. 1986, rådgiver, 
Bergen.4

Oddny Irene 
Miljeteig
f. 1954, komité
leder, Bergen.5

Eiel Holten
f. 1968, seniorråd
giver, Bergen. 

6

Åse Kongsvik
f. 1962, re4leiar,
Leikanger.

7

Erik Torp Nilssen
f. 1947, pensjonist, 
Førde.

8

Torill Jørgensen 
Frøise
f. 1972, gruppesekretær,
Askøy.8

Kris3an Sle4ebø
f. 1989, revisor, 
Bergen.

11

Liv Oddlaug 
Skaaheim
f. 1948, pensjonist, 
Førde.12

Ingrid Grimstad
f. 2000, student, 
Stord.

13

Håkon Glatved
Prahl
f. 1956, journalist,
Alversund.9

Marit Melvær 
Berge
f. 1952, pensjonist, 
Florø.10

Chris3an Emil 
Haugen
f. 1990, student, 
Bergen.11

Therese Nesse
Mokkelbost 
f. 1973, administrasjons
konsulent, Bergen.12

Ann Elisabeth 
Tveit
f. 1972, lærer, 
Bergen.13
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Gerhard August
Hansen
f. 1951, pensjonist, 
Os.5

          

Valginformasjon fra Bjørgvin Bispedømme
Ønsker du mer informasjon?
Se kirkevalget.no 9. sep. 2019

Kirkevalget
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Øvinger på 
Sædalen skole 
mandager kl.17.30

Oppstart 
2.september

sedalenmenighet.no

1-4 år: Minigospel
5 år-3.klasse: Barnegospel
4.-7.klasse:  Tweensing

Tweensleir 2019 
18.-20.oktober på Sætervika 

Fra 5.-8. klasse 

Mer info og påmelding på hjemmesiden 

Bli med på leir! 

            

V i møtes i kirken på 
gudstjenesten, så går

vi ut og over veien til Sesam-
huset, der vi har samling
med bønn, lystenning,
sanger, fortelling og lek.
Nytt i høst er en oppmøte-
plakat, der vi samler på
stjerner. Når vi har nådd
målet om antall stjerner
skal vi ha en liten feiring 
på søndagsskolen. Ta med
en venn, og bli med!

Også denne høsten vil vi 
i flere tema ha fokus på 

følelsene vi møter i bibel-
fortellingene. Gud har
skapt hele oss - mennesker
med tanker, følelser og
kropp. Søndagsskolen
ønsker å formidle at den
barn er, er ok. Vi kan
komme til Gud med hele
oss. 

Søndag 8. des. avslutter vi
med adventsfrokost på
menighetshuset. Vi møtes
der kl. 1030, spiser og øver
inn et enkelt julespill. Vel-
kommen til hele familien! n

UNG I HØST 
Nattkafe og KRIK har akkurat startet opp. Ungdom fra 14 år
er velkommen! På nattkafe blir det andakt, musikk, kiosk, prat
og lek. KRIK er annenhver søndag i Sædalen. Det er også Bobla
tensing og ulike speidergrupper. Se tidspunkt i kalenderen 
bak i bladet. n

Basar 29. november >>   
I høst inviterer menighetsrådet til basar på menighetshuset
fredag 29. november kl. 17-19/20. Der blir det kafesalg av 
pølser, kaffe og kaker, det blir tradisjonell basar med åresalg 
og trekning av loddbøker. En av høstens store høydepunkter! n
Alle er hjertelig velkommen!

Velkommen på søndagsskolen!
Hver søndag, utenom skoleferien, er det
søndagsskole i Birkeland. 
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Tekst: William S. Gråosås
Foto: Anna Skjælaaen og Sigrid T. Fahlvik

L okalklubber ble nedlagt, skole-
garderober ransaket av politiet på

jakt etter ulovlige baller, sko og
drakter. Se for deg at alle referanser
til gullet i 2007 ble slettet fra historie-
bøkene, at Brann stadion ble til
kjøpesenter og myndighetene
torturerte og trakasserte alle som
hadde hatt noe med fotball å gjøre. Se
så for deg at dette varte i 50 år, men
så en dag, til alles overraskelse, ble
det igjen tillatt å spille fotball. 
Hvordan ville det vært å starte på

ny? Uten trenere, uten baner, og uten
klare minner av hverken taktikk eller
regler?
Slik var kirkens situasjon i Estland

da Sovjetunionen ble oppløst i 1991.
Alle kirkene var rasert eller konfiskert.
De fleste prester var drept eller truet
til taushet. Barna hadde bare lært
ondsinnet løgn om kristendom på
skolen. Bibler, bønn og kristent felles-
skap var forbudt. 
Hvordan bygger man opp igjen det

som kommunistene raserte? Hvordan
skal man finne tilbake til sine røtter,
når stammen er hugget av?
Birkeland menighet har i mange år

hatt nære vennskapsrelasjoner til de
kristne som forsøker å bygge opp
kirken igjen i Estland. Flere grupper
fra menigheten har allerede vært på

besøk, men nå var det endelig ung-
dommenes tur. 40 ungdommer og 20
voksenledere fra Birkeland, Sædalen
og Os tilbragte en uke i Estland denne
sommeren for å kose seg med leirliv,
kristent fellesskap, og for å hente 
inspirasjon av den estiske kirken. 
Tilbake har vi med oss de varmeste
hilsener og takk både fra menigheten i
den lille byen Sakkho, der vi tilbragte
de første dagene med fotball, sauna 
og lek, og menigheten i den bydelen 
i Tallin som kalles Mustamäe. Vi
møtte kristne ungdommer, småbarns-
foreldre og eldre som med glød og 
inspirasjon fortalte om både gledene
og utfordringene som ligger i å fortelle
de gode nyhetene om Jesus i en

kultur, der denne historien så lenge
var forbudt. Alle vet at det er lettere å
rive ned enn å bygge opp. Men både
menigheten i Sakkho og den i Must-
amäe har kommet langt i bygge-
prosessen: snart har begge menig-
hetene ferdigstilt sine nye kirkebygg
som gaver fra blant annet kristne
venner i Norge har muliggjort. 
Hvordan skal man finne tilbake til

sine røtter når stammen er hugget av?
Ved å vanne. For røttene er dype og
jorden er full av næring. Estlands-
turen sommeren 2019 ble en påminn-
else for oss om at kirkens tre stadig
skyter nye skudd både blant estere og
nordmenn. n

Destinasjon Estland

Se for deg at fotball ble ulovlig i Europa. Solskjær ble satt i fengsel, Pogba og Messi sendt
til arbeidsleir. 
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Vi ber og takker Kjære forbedere: Til Herren kan vi komme med alt!

♻ Det 
grønne
hjørnet

Omtrent fem ganger i året sender vi ut en bønneliste til dem som ønsker å motta dette, og stå på en 
liste over forbedere i menigheten. Lista vil også alltid være tilgjengelig på nettsiden vår, og ligge til 

utdeling bak i kirken. I tillegg vil vi trykke den her på denne siden når det er ledig plass i bladet. 
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.

HAR DU
LYST TIL Å

PRØVE
BOKASHI?

Bokashi er en enkel og smart kompostering som
omdanner alt matavfall til næringsrik jord og
gjødsel på få uker. Det foregår innendørs i en
lufttett bøtte, lukter ikke vondt, og er mye mindre
jobb og bedre for miljøet enn tradisjonell kom-
postering. Det fungerer like godt enten du bor i
en stor enebolig eller i en liten blokkleilighet.

3-TRINNS-
PROSESS
De to første trinnene 
av komposteringen skal
foregå innendørs: 

Trinn 1) er når du fyller 
bokashibøtta med mat-
avfall en gang om dagen
og strør bokashistrø over

Trinn 2) er en gjærings- eller
fermenteringsperiode på mini-
mum 2 uker. Når du har fylt opp
bokashibøtta, skal den stå med 
det lufttette lokket på og «hvile»
innendørs i 2 uker.

På Trinn 3) skal den fermenterte
bokashien komme i kontakt med
jord for å bli jord. Det kan skje inne
eller ute – i en kasse med litt jord, i
pallekarmer i hagen, eller rett i
jorden.

BIR gir tilskudd på 50 % av innkjøp
av bokashiutstyr  (inntil 1000 kr). 

Les gjerne mer på 
www.bokashinorge.no eller 
besøk butikken «Råvarene» 
i Skostredet 5 i Bergen sentrum. 

FOTO: 
bokashinorge.no
og Erling Slyngstad-
Hægeland, 
hobbygartnerskolen.no
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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   
55 36 22 80 

BERGEN  
GRAVFERDSHJELP 

VI HAR FASTPRIS PÅ 
GRAVFERD MED SEREMONI 
29.500,- INKLUDERER ALT 
DU TRENGER.  

HVORFOR BETALE MER FOR 
SAMME TJENESTER? 

DØGNVAKT 55 98 80 00 

BERGENGRAVFERDSHJELP.NO                          
LUNDHAUGEVEIEN 14, 5221 NESTTUN 

 

FANA & FYLLINGSDALEN  

 
BEGRAVELSESBYRÅ 

 VI HAR FASTPRIS PÅ 
GRAVFERD MED SEREMONI 
29.500,- INKLUDERER ALT 
DU TRENGER.  

HVORFOR BETALE MER 
FOR SAMME TJENESTER? 

DØGNVAKT 55 13 40 04 

FF-BEGRAVELSESBYRAA.NO                          
LUNDHAUGEVEIEN 14, 5221 NESTTUN 



DET SKJER I 
BIRKELAND 
MENINGHET 
høsten 2019

Gudstjenester i Birkeland kirke hver
søndag kl. 11. Se side 16.

Kirkeskyss: Velkommen til kirke! Takk
for at du er med og skaper felles-
skapet i menigheten. Ønsker du kirke-
skyss, ring diakon Linda Bårdsen på 
55 36 22 85/48 30 24 48 senest
fredag – vi har som regel skyss til alle
gudstjenester utenom skolens ferier.

Gå ikke glipp av:

•  Kirkevalget mandag 9 september!
•  Åpen kirke hver fredag fra kl. 15-17
•  Konsert for et Varmere Nesttun

tirsdag 1. oktober kl. 18 i Birkeland
kirke

•  Medarbeiderfest – for gamle og
nye frivillige! Søndag 20/10 kl. 18
på menighetshuset

•  «Høst-toner i Birkeland kirke»
lørdag 26. oktober kl. 18, konsert
med Kantoriet

•  Menighetsbasar fredag 29/11 kl. 17
•  Høsttakkefest: søndag 20/10, kl. 11

(3-åringer spesielt invitert) 
•  Lys Våken: søndag 1/12 kl. 11 (11-

åringer spesielt invitert til over-
natting i kirken)

Voksen i Birkeland 

•  Bibeltimer på menighetshuset van-
ligvis siste tirsdag i måneden kl.
19.30. Enkel servering og samtale:
27/8, 24/9, 29/10, og 26/11

•  Diakoni: Kirkens bord på Baker
Brun. Torsdager 12-13 utenom sko-
lens ferier finner du diakonen på
Baker Brun. Du er hjertelig vel-

kommen til å slå deg ned for en prat
om løst og fast. Ønsker du en
sjelesorgsamtale, kan vi gjøre en
egen avtale om det.

•  Nabokafé: Hver tirsdag kl. 12-14 på
menighetshuset for alle, med suppe
og rimelig mat.

•  Undringsstund: Annenhver tirsdag
ifbm. Nabokaféen inviterer vi til
undring og samtale kl. 13 på menig-
hetshuset. Kombiner gjerne med en
kafétur først: 17/9, 1/10, 15/10,
29/10, 12/11, 26/11 og 10/12

•  Sorgseminar: lørdag 19. oktober kl.
1030-14 i peisestuen i Skjold kirke

•  Optimisten: Klubb tilrettelagt for
utviklingshemmede på på Nesttun
bedehus (når ikke annet er oppgitt)
hver første onsdag i måneden 

    kl. 18-19.45. Pris kr 50/100
(sommerfesten og julefesten)

•  «Kor e du»: Prosjektkor som øver i
kirken mandager fra 9/9 kl. 18-1930
fra mot konserten «For et varmere
Nesttun» 1/10. Åpent for alle!

•  Birkeland kantori: Hver onsdag fra
kl. 19.30-21.30 for deg som har
sangglede og som kan tenke deg å
være mer med i gudstjenesten. 

Barn i Birkeland

•  0-18 Sammen om skatten er tit-
telen på Trosopplæringsplanen. 
Se annonse under for oversikt over
hva som skjer i høst!

•  Babysang annenhver ons kl. 10.30-
12 i kirken: 4/9, 18/9, 2/10, 16/10,
30/10, 13/11 og 27/11

•  Søndagsskole når det ikke er skole-
ferie eller familiegudstjeneste.  

•  Barnekor hver onsdag i kirken fra
kl. 17-18. Oppstart 4/9. 

•  Fredagstaco på menighetshuset 
    fra kl. 17-19: 20/9, 18/10 og 15/11
•  Tweensklubb første onsdag i 

måneden på menighetshuset fra 
    kl. 18-19.30: 4/9, 2/10, 6/11 og

4/12
•  KFUK småspeidere starter i menig-

hetshuskjelleren onsdag 4. sept. 
    kl 18. På møtet skal vi blant annet

starte på sommerfuglmerket og
andre aktiviteter. De som vil komme
kan kontake Vanja: 934 03 209 -
vanja.flatberg@gmail.com

Ung i Birkeland 

•  Nattkafé for ungdom annenhver
fredag kl. 19.30-23 på menighets-
huset: 23/8, 6/9, 20/9, 4/10, 18/10,
1/11, 15/11, 29/11, og 13/12

• Bobla Ten Sing Torsdager kl. 19-21
på menighetshuset—med eget
band, dans og lek. 

•  KRIK Nesttun Annenhver fredag kl.
18-20 i gymsalen på Midtun skole:
Bli kjent med Jesus og andre kule
folk. Motsatte uker fra nattkafe. NB!
Midlertidig pause pga mangel på
treningslokale (Midtun skole er
stengt ut 2019)

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

    Kretser_og_grupper/Birkeland/
•  1. Øvsttun speidergruppe:

http://www.ovsttun.org/

Sjekk ut nettsiden for 
kalender, aktiviteter 
og nyheter: 
birkelandmenighet.no

Sjekk også gjerne ut Facebook: 
facebook.com/birkelandmenighet 
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Barn og unge i Birkeland 
menighet 
I løpet av høstsemesteret inviteres barn i 
alderen 2, 3, 5, 6, 11 og 12 til ulike trosopp- 
læringsarrangement i Birkeland kirke. 

I tillegg er det babysang annenhver onsdag og dåpsmøte 
for dåpsforeldre. Invitasjon til arrangementer sendes til
kirkemedlemmer og tilhørende i posten, og påmelding skjer 
på nettsiden. Det er mulig å melde seg på om man er i rette 
alderen, selv om man ikke har mottatt invitasjon. 
www.kirken.no/birkeland-menighet

Velkommen!



DET SKJER I SÆDALEN
MENINGHET 
høsten 2019
Gudstjenester på Sædalen skole.
Se side 16

JULESPILL
På Sædalen skole lørdag 7. og søndag
8. desember

SØNDAGSSKOLE
Søndagsskolen i Sædalen er delt inn
etter alder og aktivitet:
• 3-5 år
• Fra 1. klasse: Formingsgruppe
• 1.-4. klasse: Gymsalgruppe
• 5.-7. klasse: Gymsalgruppe
• Fra 8. klasse: Ungdomsgruppe

For de yngste barna er det en lekekrok
bak i kirken. Kontakt: Sigrid Trætte-
berg Fahlvik

DÅP I SÆDALEN
Ønsker dere dåp i Sædalen menighet?
Du kan melde dåp på
www.bergen.kirken.no. 
For spørsmål ta kontakt med kirke-
torget på 55597180 eller Leidulf Øy.

KONFIRMANT I SÆDALEN
Konfirmantleir 1.-3.november. 
Se hjemmesiden for påmelding og 
info om opplegget.

SÆDALEN BARNEGOSPEL
Øver på Sædalen skole mandager 
kl 1730-1815. Oppstart 2. september.

• 1-5 år: Minigospel
• 5 år-3.klasse: Barnegospel 
• 4.-7. klasse: Tweensing(øver til 1830)

Facebookgruppe «Sædalen 
Barnegospel og Tweensing». 
Kontakt: Sigrid Trætteberg Fahlvik

TEN-SING «YOLO» 
Fra 8. klasse. Mer info om tid og sted
blir lagt ut på hjemmesiden og på
facebook.

KLUBBER
• Kompisklubben: 1.-4. trinn. Den
første tirsdagen i måneden kl 18-1930
i Kringlebotn aktivitetshus. Oppstart
3. september. Facebookgruppe: «Kom-
pisklubben i Sædalen menighet»
Kontakt: Sigrid Trætteberg Fahlvik 

• Tweensklubben: 5.-8.trinn. Den
første tirsdagen i måneden kl 18-20 i
Kringlebotn aktivitetshus. Oppstart 
3. september. Facebookgruppe:
«Tweensklubb Sædalen menighet».
Kontakt: Amund Hosøy 

• Tenklubb Fra 10. trinn. En onsdag i
måneden. Facebookgruppe «Ten-
klubben i Sædalen».Kontakt: Amund
Hosøy

LEDERKURS
Fra 10. trinn. Månedlige møter, turer,
praksis i ungdomsarbeidet mm
Kontakt: Leidulf Øy

KRIK FOR UNGDOMMER 
Lek og aktiviteter i gymsalen for ung-
dommer fra 8. klasse. Gymsalen på
Nattland skole kl 13 de samme
søndagene det er gudstjeneste i
Sædalen. Facebookside «Ungdom i
Sædalen menighet». Kontakt: Amund
Hosøy

SPEIDER, 41.Bergen 
KFUK-KFUM
- torsdager på speiderhytten i Indre
Sædal kl.1800-1930. Fra 1.-10. klasse
Martin Valen 415 67 164 41.
bergen.kmspeider@gmail.com

FØTTER PÅ FJELL» - TROS-
OPPLÆRING I SÆDALEN
Alle i den aktuelle aldersgruppen vil 
få tilsendt innbydelse i posten.
Aktiviteter >>

• 0-1 år: Babysang, onsdager kl. 1030 
    i Kringlebotn aktivitetshus. 
•  2 år: Knøttesamling tirsdag 
    10. september kl. 1630-1800 
    i Kringlebotn aktivitetshus
•  3 år: Søndagsskolesamling søndag 
    29.september
•  4 år: Hverdagssamling 14.nov og 
    4-årsbok 17. nov (Sædalen skole)
•  6 år: Skolestarttur lørdag 17. august 
    og skolestartgudstjeneste søndag 
    18. august (Sædalen skole)
•  7 år: Kompissamling tirsdag 
    3.september kl 18-1930 i aktivitets-
    huset.
•  9 og 10 år: Julespillprosjekt. 
    Mandager kl 1730 fra 14.10-02.12.
    Forestillinger 7. og 8. desember på
    Sædalen skole
•  11 år: Lys våken-overnatting i 
    Slettebakken kirke 9.-10. november
•  5.– 8. klasse: Tweensleir til Sæter-
    vika 18.-20. oktober
•  Fra 8. klasse: Nyttårsleir til 
    Myrkdalen 29.12-01.01
Kontakt: Sigrid Trætteberg Fahlvik

KOR FOR VOKSNE: SoundsLikeUs 
Tirsdager kl 1930 i Slettebakken kirke.
Oppstart 27. august. 
Kontakt: Kristin Raa 454 37 543

SMÅGRUPPER
Fellesskap for voksne. Mindre grupper
som møtes til samtale om liv og tro
rundt et enkelt kveldsmåltid. 
Kontakt: Leidulf Øy

TID FOR TRO
Onsdager 4.09, 18.09, 02.10,16.10 
og 23.10 kl. 19-21.15 på Nattland
skole. Tema er trosbekjennelsen. 

Kvelden er lagt opp med innledning til 
tema,samtale i grupper og et måltid til
slutt. Påmelding/info: Leidulf Øy. 
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Velkommen til babysang i Kringlebotn aktivitetshus
onsdager kl. 1030-1230 (utenom skolens ferier).

Ingen kontingent eller påmelding - bare møt opp den onsdagen dere er klar.  

• Høst 2019: 21. august-13. november
• Vår 2020: 15. januar-27. mai 

Hjertelig velkommen til babyer fra 0-12 måneder - og til voksne i 
alle aldre!

Babysang i Sædalen 



Døpte 
Ariel Stokkevåg Haukeland
Josephine Wagner-Larsen
Vincent Granly Kleiveland
Theo Trolin Kolltveit
Herman Hamill Lind
Ingrid Hustrulid Lona
Felix Gia Røstbø Tran
Nora Sofie Børs
Alice Johanne K. Lexau
Eva Neset
Max Andersen
Olivia Elven Korneliussen
Fredrik Repstad Kjeilen
Elea-Marie Bjørvik Johnson
Jørgen Moland
Ohna Elida Nysæther Nybø
Michael Samuelsen
Thomas Harald Nybø
Siw Katinka H. Mathisen
Hanna Sande Setvik
Ronja Fjeldberg Heggland
Thale Astrid Roe
Lilly Føyen 

Vielser 
Susanne Dyngeland 
og Even Tjøtta
Rebekka Aadland og 
Stian Solberg
Hilde Lie og 
Victor André Lie
Silje Øversveen og
Magnus Kongsvik
Hildegunn Berge og 
Håvard Ullaland
Esther Birgitte Audestad 
og Ronny Høines
Ingrid Misje og 
Johan Brynjulfsen
Maren Tonnem og 
Runar Bertnum
Siri Mowinckel og 
Øyvind Berle
Camilla Aarseth og 
Mark Højdorf
Siv-Renate Sivertsen 
og Dag Magne Heggem
Karen Madland 
og Lars Arne Nilssen
Lise Magnussen 
og Oddmund Johannes
Hjartåker

Dødsfall
Gunvor Skjold Jakobsen
Anna Gjerding
Lilly Kristine Hafstad
Karsten Finnema
Johanne Louise Rongved
Hans Martin Tesdal
Jan Sigurd Wågsæther
Kari Lilletvedt
Gerd Sæterlid
Aslaug Johanne Tvedt
Olaf Arnar Aasebø
Ingebjørg Dyngeland
Solveig Marie Aa. Gjøen
Elisabeth Giske
Anne Solveig Eriksen
Gunnar Ellingsen
Magnhild Ranveig Stigen
Åsta Rekve
Hans-Magne Eikeland
Liv Steen
Grethe Marianne Karstad
Henrik Emil Jentoft
Sigrid Litleré

Gudstjenester, Birkeland
kirke og på Sædalen skole

Søndag 8. september
• Birkeland kl 11.00: Guds-
tjeneste med nattverd. Apg
6,1-7. Offer: Kirkens
Nødhjelp. Grosås.

Birkeland kirke kl 19.00
• Gudstjeneste med kon-
firmantpresentasjon. Grosås
og Lunde.

Søndag 15. september
• Birkeland kl 11.00: Guds-
tjeneste med nattverd. Matt
19,27-30. Offer: Menighets-
arbeidet i Sædalen. Grosås.
• Birkeland kl 13.00: Guds-
tjeneste, dåp. Offer: Menig-
hetens arbeid. Grosås.
• Sædalen skole kl 11.00:
Gudstjeneste, dåp, nattverd.
Offer: Ungdomsarbeid i
Sædalen menighet.
Norheim.

Søndag 22. september
• Birkeland kl 11.00: Guds-
tjeneste, nattverd. Joh 15,9-
12. Offer: Diakoniarbeidet i
Birkeland. Bårdsen og
Norheim. Diakoniens dag og
konfirmantpresentasjon.

Søndag 29. september
• Birkeland kl 11.00: Guds-
tjeneste, dåp, nattverd. Matt
11,16-19. Offer: Kirkens
SOS i Bjørgvin. Braut.
• Sædalen skole kl 11.00
Gudstjeneste, dåp, nattverd.
Offer: Søndagsskolefor-
bundet. Ved: Leidulf Øy.

Søndag 6. oktober
• Birkeland kl 11.00: Guds-
tjeneste, dåp, nattverd. Fil
1,20-26. Offer: Menighetens
arbeid. Øy.

Søndag 13. oktober
• Birkeland kl 11.00: Guds-
tjeneste, dåp, nattverd.
Mark 1,40-45. Offer:
Kirkens bymisjon Bergen
Grosås.

Søndag 20. oktober
• Birkeland kl 11.00:
Familiegudstjeneste, dåp.
Luk 9,57-62. Offer: Norsk
Søndagsskoleforbund
Norheim. Høsttakkefest.

Søndag 20. oktober
• Sædalen skole kl 11.00
Gudstjeneste, dåp, nattverd.
Offer: Misjonsalliansen. Øy.

Søndag 27. oktober
• Birkeland kl 11.00: Guds-
tjeneste, allment skriftemål,
nattverd. Luk 15,11-32.
Offer: Menighetens arbeid
Norheim. 
• Birkeland kl 13.00: Guds-
tjeneste, dåp. Norheim.

Søndag 3. november
• Birkeland kl 11.00: Guds-
tjeneste med nattverd. Jes
60,18-22. Offer: Diakoni-
arbeidet i Birkeland. Grosås.
• Sædalen skole kl 11.00.
Gudstjeneste, dåp, nattverd.
Offer: Menighetsarb. Braut.

Søndag 10. november
• Birkeland kl 11.00: Guds-
tjeneste, dåp, nattverd. Luk
10,25-37. Offer: Stefanus-
alliansen. Grosås.

Søndag 17. november
• Birkeland kl 11.00: Guds-
tjeneste, dåp, nattverd. Matt
24,35-44. Offer: Menig-
hetens musikkarbeid. Braut.
• Sædalen skole kl 11.00:
Gudstjeneste, dåp, nattverd.
Offer: Kirkens SOS. Øy.

Søndag 24. november
• Birkeland kl 11.00: Guds-
tjeneste med nattverd. Joh
9,39-41. Offer: KFUK-
KFUM Bjørgvin. Norheim.
Konfirmantpresentasjon.

Søndag 1. desember
• Birkeland kl 11.00: Familie-
gudstjeneste med dåp. Matt
21,1-11. Offer: Menighetens
misjonsprosjekt. Norheim.
Barna fra Lys Våken deltar.
• Sædalen skole kl 11.00:
Gudstj., dåp, nattverd. Offer:
Menighetsarbeidet. Braut.

Søndag 8. desember
• Birkeland kl 11.00: Gudstj.,
dåp, nattverd. Joh 14,1-4.
Offer: Norsk Luthersk Mi-
sjonssamband. Grosås.
• Birkeland kl 19.00: Lys-
messe. Ved menighetens
speidergrupper og Grosås.

Menighetskalender

Velkommen 
til dåp!

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 på
kirken.no/bergen.

   
          
        

         
      

         
     

      


