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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

Menighetsrådet
Leder Randi Vangen

909 77 065

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

Kapellan Trygve Eiken
900 96 742
te835@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

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 
Helge Strøm-Nilssen

414 07 774

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: Påskefeiring i Birkeland. Foto: Terje Peersen
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Tekst: Trygve Eiken

D ette ble overhørt av en ungdom, på bussen, tidlig     
mandag morgen etter vinterferien. Hun gledet seg til

påsken, på en morgen som ellers var litt tung. Samme
kvelden lastet jeg ned en tilsvarende app, og nå er det en kyl-
ling på gul bakgrunn som hjelper meg å telle ned til pås-
kehøytid og påskeferie.

Det er viktig å ha noe å glede seg til, og slike nedtellinger kan
minne oss på håpet og det gode som ligger foran oss. Vi kan
sitte og sitre i forventning på bussen en trøtt morgen, - for
snart vil det skje noe fantastisk.

Når dette leses er vi på vei inn i påskehøytiden, eller kanskje
du er midt i? Påsken som er et høydepunkt og en fest hvor vi
feirer oppstandelsen. Samtidig er den en nedtelling til, og
påminnelse om, oppstandelsen vi skal få oppleve.

Vi omgir oss med symboler som minner oss om nytt liv: egg,
kyllinger, konfirmasjonsforberedelser, harer og kors. Og om
vi glemmer å pynte, stiller naturen opp, og det spretter i hver
krok. Selv døden er overvunnet - alt er mulig! 

Den nederlandske forfatteren Jan Visser har skrevet en flott
festsalme som deler påskens håp og glede (NoS213, oversatt
av Eyvind Skeie), den vil jeg gjerne dele med deg:

1. Klapp, alle hender, i glede! Dette er dagen Gud har gjort.
Dette er dagen da Jesus åpnet for alle livets port.
Jesus sto opp igjen, han er her, halleluja!

2. Lukk opp din dør og ditt vindu. Dette er dagen Gud har
skapt. Gå fra ditt hus full av lovsang, han skaper håp der
alt var tapt. Jesus sto opp igjen,han er her, halleluja!

3. Syng gjennom parker og
gater, syng om den dagen
du har fått. Syng om din
levende Herre, han er opp-
standen, alt er godt! Jesus
sto opp igjen, han er her,
halleluja! l

Riktig god påske!

Snart
skjer det!
Nå er det bare 25 dager 
6 timer, 54 minutter og (…) 
14 sekunder til påskeferie! Jeg
har en app på telefonen som
hjelper meg til å holde oversikt!
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Tekst: Jens Z. Meyer

Ho er framleis domprost i Nidaros
domprosti, men me fekk ein liten

samtale med biskopen som alt er ut-
nemnd, men enno ikkje har kledd seg i
bispekåpa. 
Ragnhild Jepsen har vore til stades i

fleire bispevigsler tidlegare.  Ho trur
ein slik dag kan vera god å ha i ryggen
seinare. — Det er mykje fest og fokus
på ein person, og det er fint å ha med
velsigninga, bønene og fellesskapet når
kvardagen kjem med ulike krevjande
situasjonar. Det er noko stort i det å bli
sett og kjenne på kyrkja sitt tydelege ja
til meg som biskop, eg ser verkeleg
fram til den dagen. Eg er også veldig
glad i å feire gudsteneste, og det blir
flott å syngja påskesalmar denne første
søndagen etter påske, seier ho.
– Er påska relevant i vår tid?
– Når me jublar påskegleda ut på

første påskedag, er det på vegner av alt
Gud har skapt som også skal bli ny-
skapt. Det som hende i påska med Jesu
død og oppstode er det endelege be-
viset på at Gud har frelst sin skapning
og har tru på mennesket og alt Han har
skapt, seier den komande biskopen.
– Kva ser du fram til ved å bli

biskop?
– Eg ser fram til på bli kjent i bis-

pedømet og med menneska her, med
kyrkjelydane, både tilsette og frivillige
medarbeidarar. Eg ønskjer også å vera
ei tydeleg stemme i kyrkja og på vegner
av kyrkja, seier den komande bis-
kopen. Ho er ikkje klar til å lansera
noko særleg satsingsområde for sin
eigen del. 
– Eg vil først av alt lytta meg inn til

kyrkja og livet i Bjørgvin. 
Jepsen kjem frå Ål i Hallingdal. Ho

har røter i Vestland, men har ikkje
budd her før. 
– Eg gler meg til å flytte til Bjørgvin

og ser fram til å bli kjent i byen og
fylket. Det blir mykje nytt, ikkje minst
det å etablera seg med eit nettverk,
også på fritida, det er eit arbeid i seg

sjølv, seier Ragnhild som med seg til
bispebustaden på Landås har med seg
ektemannen Einar Vegge. Han er pile-
grimsprest i Nidaros, og har reist langs
delar av kystpilegrimsleia i bispedømet
vårt. Dette ser også Ragnhild fram til å
få høve til. Dei har to vaksne born,
Håkon og Ingjerd.
– Du syng i kor i Nidaros-

domen, trur du at du får tid til å
synga i kor i Bergen?
– Det skal vel godt gjerast. Eg har

sunge i kor sidan eg var tre år, og viss
det byr seg eit høve, seier eg ja, kanskje
til eit prosjektkor? 
Ragnhild Jepsen har vore prest i 25

år, først som kapellan i Åmot i Øs-
terdalen, sidan som kapellan og sokne-
prest og frå 2011 domprost i Nidaros
domprosti. 
– Dette har gjeve meg mange er-

faringar og møte med menneske i sorg
og glede som eg tek med meg. Eg har
som prost også vore mykje med i råds-
arbeid, bl.a. fellesrådet i Trondheim.
Eg er oppteken av at både or-
ganisatoriske strukturar og alt det

praktiske med bygningar og liknande
gjev gode rammer for at kyrkjelyden
kan driva sitt kyrkjelydsbyggjande
arbeid,  seier den nye biskopen. Dei
som har møtt henne, skjønar at ho er
glad i å vera saman med folk og ho
fortel at ho, på same måte som andre i
staben, ofte har vore vertskap for be-
søkande til Nidarosdomen, anten det
er store eller små grupper.
– Kva har kyrkja å «tilby» til

folk flest?
– Gode fellesskap der du kan koma

uansett alder, funksjon eller pres-
tasjon. Me skal også vera ein fortolkar
av tida vår. Dersom me til dømes opp-
lever barnefattigdom, korleis kan me
då vera kyrkje på ein truverdig og
evangelisk måte? Dette må skje lokalt,
men det er viktig å ha støtte frå bis-
pedømet.  Eg synest det er viktig at
kyrkja, som ein del av lokalsamfunnet,
spelar saman med lokale organisa-
sjonar, skular og grupper. Eg vil også
oppmuntra om å byggja kristne felles-
skap der me samlast om det som er
umisseleg for oss. l

Gler seg til å juble for påska
Ragnhild Jepsen blir vigsla
som ny biskop i Bjørgvin 
første søndag etter påske, 
16. april. 

NY BISKOP: Ragnhild Jepsen gler seg til å bli vigsla som biskop i Bergen domkirke 16. april.
FOTO: GYRID CECILIE NYGAARD 
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V i har jo lært dere litt å kjenne,
og mange konfirmantledere

vil si med meg at vi også har
rukket å bli glad i dere, og da
melder alltid spørsmålet seg: Vil vi
se ham eller henne videre, etter at
den store dagen er over? Har noe
av det de har opplevd eller hørt
satt seg som mer enn et flyktig og
kortvarig inntrykk?  

«Det hjertet er fullt av, det sier
munnen», kan vi lese i Bibelen. 

Når disiplenes hjerter ble fylt av
glede og tro etter at Jesus sto opp
påskemorgen, kunne de ikke la
være å fortelle at Jesus virkelig var

Guds sønn; at han er Frelseren for
alle mennesker. Selv når de ble
forfulgt og truet, svarte de: «Men
vi kan ikke la være å fortelle om
det vi har sett og hørt». 

Hvis du har opplevd eller hørt noe
godt, noe som kanskje til og med
fylte hjertet ditt, så ikke vær redd
for å si det videre!  -Kanskje til og
med en i 8. trinn får lyst til å
undersøke selv?  

«For Gud ga oss ikke en ånd som
gjør motløs; vi fikk Ånden som gir
kraft, kjærlighet og visdom. Skam
deg da ikke over vitnesbyrdet om
vår Herre.» (2.Tim. 1,7-8) 

Gud velsigne deg og veien
din videre! Vi ønsker deg en
flott konfirmasjonsdag!
Hilsen konfirmantlederne i
Birkeland og Sædalen l

Kjære konfirmanter i
Birkeland og Sædalen!

Birkeland-
konfirmantene

Birkeland kirke 
29. april klokken 11.00:
Alexander Hovland
Alexander Mora-Olsen
Axel Blich - Drovs
Cathrine Brekke-Molund
Celine Tran Bjørndal
Emma Marie Stenersen
Fredrik Wilhelm Hope 
Heggland
Sander Goller
Sophie Birgitte Ingebrigtsen
Ulrik Lilletvedt
William Reigstad Fjeld

Birkeland kirke 
29. april klokken 13.00:
Aleksander Hoff Oma 
Alexander Morken Gundersen  
Anna Fosse Sandviknes 
Jakob Johannes Gullbraa  
Karoline Selvik Løe  
Mathilde Frønsdal Bryner  
Mats Bendiksen Trengereid  
Noah Leander Øyren Hafsås  
Oliver Nikolai Karlsen  Sofia
Mariani Larsen-Haukeland  
Sondre Sæle Bjørlykke  
Theo Nordheim Silden  

Theodor Rasmussen  Vegard
Anspach Thormodsæter  
William Alexander Vrooman  

Birkeland kirke 
30. april klokken 13.00:
Alexander Tronshaug 
Torgersen
Althea Oline Steinsvik
Amanda Rosvold
Andrea Øyvor Mjanger
Benedicte Liset Hallseth
Benjamin Selstad Bjordal
Hanna Tonette Sirnes Aarø
Håkon Risa
Jakob Hay
Karoline Eide Hovstad
Ludvik Sæverud
Mathias Hatlelid Melvold
Mika Pihl Hansen
Peter Søilen Bjørnstad
William Emil Glambek Rafto

Birkeland kirke 
6. mai klokken 11.00:
Andreas Helgesen Lyngvær
Andreas Bergmann
Anine Lunde Hop
Emma Varøy Rongved
Hanna Skarshaug Skinnes
Johan Misje Gjertsen
Luca Emil Forland Strømsnæs

Luka Eikum Rokne
Maren Gullbraa
Marius Aanstad Anfindsen
Mathias Lilleskare
Patrick Grutle-Rasmussen
Tobias Litlere
Tobias Apelthun-Vargas

Birkeland kirke 
6. mai klokken 13.00:
Aksel Jaakko Johnsen
Anna Fagnastøl Skjervheim
Elida Fjeldsbø
Emma Louise Ivarsen Fjellby
Henrik Falck Kleppe
Henrikke Sophie Allers-Hansen
Ida Færøvik
Kristine Vie Ytrearne
Mikkel Midtun
Nora Mæhle Øie
Oskar Birkeland-Johnsen
Sander Daltveit Pell
Steinar Andreas Berg
Vetle Særsten-Andersen
Wilma Olivia Holmefjord

Birkeland kirke 
6. mai klokken 15.00:
Adrian Smari Jåvold-Mathiesen
Aksel Johan Casamayor 
Tjønneland
Andreas Avlesen

Christian Fitje
Eric Chuanping Rosvold Rydland
Hans Kristian Lønning
Kamilla Galtung Døsvig
Malene Ringdal Moldestad
Mathias Emiil Hovden Lersand
Olav Glesnes Ferning
Petter Norstrand Torgersen
Torstein Bryn Vangdal

Birkeland kirke 
13. mai klokken 11.00:
Angelica Haraldsen
Emeline Margrete Næss Iversen
Henrikke Olea Hope Daltveit
Isabell Nervik Gräff
Johanan Perry Ocariza Jumalon
Julianna Husby
Julie Fonnes-Hopland
Julie Saure
Laura Gabriella Skrede Pontes
Nathaniel Berggreen
Noah Freuchen Frisch
Runar Myhr Dvergsnes
Simon Gjertsen Hauge
Vilde Marie Dahle
Vår Tarlebø Løvik

Birkeland kirke 
13. mai klokken 13.00:
Christine Schistad Haaland
Christopher Madsen Landsvik

Konfirmant i 2024?
Invitasjon til konfirmantåret
2023/24 sendes ut i mai.
Påmeldingen åpner i juni, og
det blir et informasjonsmøte i
forkant av at påmeldingen
åpner. Følg med på nettsiden
for oppdatert informasjon:
kirken.no/birkeland-menighet

Grande Finale er rett rundt hjørnet!  Vi gleder oss med dere, og samtidig er det
alltid litt vemodig å komme helt til endes i konfirmasjonsåret.  
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Helene Waldersnes
Henrik Rye Brekkhus
Iselin Waldersnes
Jesper Midttun
Joaquin Luque Mathisen
Julianne Fosdahl Taule
Lars Eskeland Schütz
Silje Telnes
Susanne Toftevåg Olsen
Thea Møller Michelsen
Tilje Johanne Opedal
Ulrik Mowinckel-Nilsen
Vivi Helene Huun

Birkeland kirke 
13. mai klokken 15.00:
Andreas Kold Søndergaard
Danielsen
André Hjortland Olsen
Emma Sofie Hauge Hidalgo
Joachim Wroldsen Aase
Johannes Skarholm Skåren
Jon Marcus Pedersen Smith
Karen Tveiten Zahl
Mads Øverland Solbakken
Petter Mikkel Grundvåg Dahle
Sandra Victoria Landro Laastad
Simen Lund Utheim
Sofia Daltveit Slettebø
Sofie Kårevik Hoff
Storm Andre Dale
Vetle Ulltang

Birkeland kirke 
14. mai klokken 11.00:
Benedikte Ånnevik Tresnes
Ingeborg Alme-Siglen
Leah Maria Lefdal
Veronika Ånnevik Tresnes

Birkeland kirke 
14. mai klokken 13.00:
Adrian Blindheim Skauge
Andreas Midthun Høva
Andreas Skurtveit
Filip Hatlebrekke-Kvam
Lise Knoph
Marie Samsonsen
Martine Marie Morken Femtehjel
Mats Knoph
Natalia Lilibeth Bødtker
Siena Isabella Rose Sanford
Tinius Angeltvedt
Willhelm Andre Grønning

Sædalen-
konfirmantene

Birkeland kirke 22. april 
klokken 11.00:
Ane Øyra Lie
Anna Stavseng Mygland
Eirill Rodriguez Knapstad
Erlend Pettersen

Helena Lehmann-Roed
Ida Bøe-Hesselberg
Karina Skarstein
Maia Nwanbugo Vallestad 
Inye
Marie Arnesen Nøkling
Oda Sofie Steine
Oliver Kristoffersen
Robin Rykkje
Sondre Hesselberg 
Sandtorv
Sverre Schaathun Berge
Tobias Tveitevåg Svingen

Birkeland kirke lørdag 
22. april klokken 13.00:
Aline Furset Tangen
Astrid Marie Trovåg 
Lekven
Ella Celin Lunde
Emilie Møll Lind
Ida Tveit
Ina Nesje Hernes
Ingrid Bakke Strand
Julie Stien Steffensen
Marielle Mjelde
Mina Hopland
Sara Birkenes
Selma Thue Lydersen
Sofie Linnea Gissum
SolveigJørdre
Sunniva Fluge Andersen

Birkeland kirke  
22. april klokken 15.00:
Isaac Larsen
Amalie Nyhaug Lavik
Gustav Heie
Julia Moen
Kasper Nistad Stien
Lykke Berg
Martin Eckhoff Færden
Petter Stakkestad Koppernes
Thea Elisabeth Markhus

Sædalen skole  
29. april klokken 11.00:
Andreas Soltvedt
Erle Maria Vadset
Håvard Helle-Johnsen
Kristina Gyllensten Kvåle
Mari Gjerald

Sædalen skole  
29. april klokken 13.00:
Eirik Sirevaag
Elias Albertsen Mjelde
Erlend Norhagen
Lavrans Ekern Baird
Marit Sofia Lernes
Milliam Jørgensen Veidung
Simon Birkeland Skutlaberg

Strandvik kyrkje:
Symra Emilia Garverhaugen



6 HELG I BIRKELAND OG SÆDALEN 6

Hvem skal styre kirken her
du bor? 11. september er det

valg til nytt menighetsråd i
Birkeland, på valgdagen for kom-
mune- og fylkestingsvalget, kan
medlemmer i Den norske kirke
også velge hvem som skal styre i
sin lokale menighet. I tillegg kan
man velge hvem som skal inn i
bispedømmerådet og dermed
også sitte på Kirkemøtet, som
ofte kalles «kirkens storting».

Menighetsrådets oppgaver
Menighetsrådet skal bidra til at
kirken er et sted alle kan kjenne
seg hjemme. Det betyr blant
annet å legge til rette for at men-
nesker kan møtes til menighets-
byggende virksomhet som barne-
og ungdomsarbeid, gode gudstje-
nester, dåps- og konfirmant-
undervisning, diakoni (kirkens
omsorgstjeneste), musikk og 

frivillig arbeid 
av ulik karakter.
Menighetsrådet 
lager planer som utføres i felles-
skap av ansatte og frivillige.

Digital forhåndsstemming
Selve valgdagen er 11. september,
og som tidligere, vil du finne
kirkevalgets valglokaler like i
nærheten av lokalene til kom-
munevalget, og ha samme åp-
ningstider. Fra 10. august kan
man stemme på forhånd, og nytt
i år er du kan forhåndsstemme
digitalt ved kirkevalget.  Alle
medlemmer som fyller 15 i år
eller er eldre, har stemmerett.

Informasjon om kirkevalget
finner du på www.kirkevalget.no
og på vår nettside. Der vil vi 
oppdatere informasjonen.l

Du er alltid velkommen til dåp! Dåpen er for alle - uansett alder. 

VELKOMMEN TIL DROP-IN-DÅP 27. MAI - 11. JUNI

Skulle du gjerne vært døpt? 
Sjekk oversikten for 
drop-in-dåp i Bergen. 

Kirkevalget ’23
Vil du være med og gi Birkeland et 
godt menighetsråd? Stem ved 
kirkevalget!

FOTO: KIRKEN.NO
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S øndagspodden startet som       
koronaproduktet Påskepodden.

De daværende ungdomsarbeiderne
Amund Hosøy og Andreas Weltzien
fikk med seg prestene Bård og Kjersti
Norheim, og laget en episode for hver
dag hele påsken, da alle andre tilbud
var stengt. 
Påskepodden ble deretter til Søn-

dagspodden, en ukentlig pod som tar
for seg søndagens tekst på en fredag.
Da ble også William Skolt Grosås med
i presteteamet. Amund flyttet til
Stavanger og ble erstattet av Gyrid
Cecilie Nygaard som kom inn som
medprogramleder, og Leidulf Øy 
kom inn som prest. 

Lyden har vært et læringsprosjekt,
og vi har fått hjelp av ettåring Adrian
Oskar Haugane, og senere kom Ketil
Seime inn som fast produsent og 
lydmann, og har løftet produksjonen
mange hakk!
Det har vært tre lærerike og spenn-

ende år, og vi håper dere som har
lyttet har blitt inspirert til å lese 
bibeltekster og gjøre deres egne 
refleksjoner. 
Takk til trofaste – og tilfeldige –

lyttere for tilbakemelding og kon-
struktive spørsmål. Tusen takk til
Ketil Seime, som på frivillig basis,
fikset lyd og produserte så nydelig
for oss!

Hadde du ikke fått med deg denne
podcasten? Episodene ligger på nett-
siden og vi jobber med å lage et
digitalt arkiv med alle tekstrekkene til
glede og nytte for nye og gamle
lyttere. l

Takk for oss!
Hilsen Søndagspodden 

Søndagspodden
takker for seg 
Etter én pionérpris, to produsenter, tre tekstrekker og 
programledere, fire prester og 180 episoder er tiden
kommet for å avslutte Søndagspodden

TEKNIKER: Frivillig medarbeider og
produsent Ketil Seime er på plass for
siste opptak. 

PROSJEKTAVSLUTNING: Siste innspillingsdag for Søndagspodden. Her ser vi prest Leidulf Øy sammen med Andreas Weltzien
og Gyrid Cecilie Nygaard.
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–Vann er alt, 
og vann er liv

Ingen trodde det var mulig å
finne vann i landsbyen Goje.
Men Kirkens Nødhjelps
boremannskaper ville prøve,
og da vannspruten brått sto
rett til værs ble det festet i
flere dager. Folk strømmet
til for å ta på vannet. For ni
år gamle Shedrack ble det
starten på et nytt liv. 

VANN I LANDSBYEN: Shedrack (med blå
bøtte), er ikke vond å be om å hente rent
vann til skolen.Hver dag løper han og klas-
sekameratene til brønnen som ligger like ved
skolen. FOTO: HÅVARD BJELLAND

TEKST: Anette Torjusen 

–K om igjen, løp, roper klasse-
kameratene til Shedrack. Og

Shedrack løper så fort bena klarer å
bære han for å nå ballen og sette den i
mål. Sola steker og svetten siler i de
varme skoleuniformene, men alle
guttene gir jernet for å skåre flest
mulig mål. Det eneste som avslører 
at Shedrack er litt mer enn middels
interessert i fotball, er fotballskoene.
På den store fotballbanen har flere

kommet til for å heie. Her er det også
størst sannsynlighet for å finne
Shedrack. Når han ikke spiller selv,
ser han på favorittlaget sitt, Simba,
når de spiller. Han heier ekstra på
lagets stjerne, Pablo Osma Sako. 
Slik var det ikke før. Da måtte han,

som alle andre i landsbyen, være med
og hente vann. I flere timer hver dag.
Før skolen og etter skolen. Noen
ganger rakk han ikke skolen heller. 

Store vannproblemer
Goje var en fattig landsby. Arbeids-
ledigheten var høy, og vannmangelen
gjorde det vanskelig for innbyggerne
å leve av jordbruk. Klimaendringene
har også satt sitt preg på den lille

landsbyen i Rift Valley i Mbulu i
Tanzania. Så tørt er det her at knapt
solsikker og mais overlever. 
For Shedrack og familien dreide

mye seg om å hente vann. Moren og
søsknene måtte gå den lange veien til
vannkilden. Noen ganger så langt som
15 kilometer. 

Hoppet og jublet
Da Kirkens Nødhjelp bestemte seg for
å lete etter vann her, var det en vans-
kelig oppgave. For det var ikke vann å
finne. Men etter mye jobb kunne man
bore tre brønner i umiddelbar
nærhet.
– Folk trodde ikke det var mulig å

finne vann, men da vannspruten sto
opp, ble folk helt ville, sier program-
ansvarlig i Mbulu, James Kaijage. 
– Folk danset, sang, hoppet og

jublet. Jeg har aldri sett slik glede i
mitt liv. Bare det å ta på vannet var en
stor ting, smiler han. 
For ingenting kan erstatte vann. 
– Vann er alt, og vann er liv. Livet

uten vann var håpløst og umulig. Med
vann blir alt mulig. 
Vannmangelen gjorde også at antall

barneekteskap var høyt, kjønnsbasert
vold mot jenter og kvinner var om-

fattende, og tenåringsgraviditeter var
et stort problem. 

Moren kan studere
For Shedracks familie ble vannet
starten på en ny tilværelse. Moren har
blitt student. Shedrack kan leke og
spille fotball i stedet for å løpe hjem
for å hente vann. Han har tid til
lekser og skolearbeid. 
– Jeg vet hva jeg vil bli når jeg blir

stor. Jeg vil bli politi. De hjelper alle
og gjør det trygt å bo her, sier han. 
Nå er det faren, som er lærer på

ungdomsskolen, som har ansvar for
hjemmet og barna. Det er han som
henter vann fra vannpumpa sammen
med Shedrack. En tur på fem mi-
nutter. 126 000 mennesker har fått
rent vann i Mbulu, og vannbårne syk-
dommer har gått kraftig ned. 
– Nå kan jeg bruke enda mere 

tid på dyrene våre, som kua vår, og
jeg kan leke med småsøskene mine. 
Det liker jeg veldig godt, smiler
Shedrack. l

Konfirmanter i Birkeland og 
Sædalen er bøssebærere. De 
går fra dør til dør om etter-
middagen tirsdag 28. mars.
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Våre ordinære klubbmøter
holdes i Birkeland menig-
hetshus (Peisestuen), og 
begynner kl. 19.30.

Vårens kvelder: 

19. april: Reidar Kanestrøm:
Når sunn fornuft møter viten-
skap. Kampen for ei rund
jord. Det ingen skulle tro.
Det vil bli vist eksempler på
hvor viktig det er med ob-
servasjoner for å komme
fram til nye naturlover.
Videre vil det bli vist hvor

viktig det er med teoretiske
beregninger for å gjøre nye
observasjoner. Nyere ek-
sempel vil vise hvordan det
går når sunn fornuft blir
brukt som vitenskap.

7. juni: Sommeravslutning i
Fantoft stavkirke kl. 17.00.
Påfølgende sosialt samvær i
Birkeland menighetshus.

25. -  27. august: Regions-
konferanse i Bergen, Ter-
minus Hotell. Følg med i Y’s
Magasinet. Oppdateringer

vil bli gitt på klubbmøtene
og i e-poster. Fra 1. juli 2023
overtar Thor Lütchen-Lehn
fra Askøy YMC posisjonen
som regionsleder.

Hva er dette?
Y’s («wise») Men, som vi liker
å kalle dem er en del av en
internasjonal bevegelse. 
Det er en åpen organisasjon.
Alle som ønsker kan komme
på våre møter uten å være
medlemmer. Organisasjonen
har en klar kristen profil, men
det er ingen krav til etnisk

eller religiøs tilhørighet. 
I Birkeland menighet har
klubben medlemmer vært
trofaste bidragsytere til
arbeidet. Særlig på menig-
hetshuset og alltid med
hjerte for barne- og ung-
domsarbeidet. l

Birkeland Y’s Men’s Club våren ’23

FASTEAKSJONEN 
26.-28. MARS 2023
Din støtte redder liv. Et håp 
kan begynne med en dråpe 
vann og gi en fremtid uten sult, 
fattigdom, sykdom og konflikt. 
Vær med i årets fasteaksjon 
og gjør en forskjell for de som 
trenger det aller mest. 

Vipps til 2426
www.fasteaksjonen.no

HÅP
i en dråpe vann

VIPPS
2426

Foto: K
irkens N

ødhjelp/H
åvard B

jelland

Den andre onsdagen i
måneden kl 13.00 dekkes
kafèbordet på Kringlebotn
aktivitetshus.

Vi ønsker velkommen til et ufor-
melt møtepunkt for alle som er

hjemme på dagtid. Maten og praten
står i sentrum, og noen ganger vil det
være noen andre innslag på menyen
også.  Hjertelig velkommen til alle
som synes dette høres kjekt ut!

Datoene for resten av våren:
• 12. april • 10. mai • 14. juni

Alle gangene er tidspunktet ons-
dag klokken 13. Margrethe Braut 
Øy sørger for god servering, og ta
gjerne kontakt med henne hvis dere
lurer på noe eller har noen tanker
om Sædalskafèen.

Hjertelig velkommen!

Velkommen til 
bibeltimer i 
Birkeland
Først blir det en gjennomgang av
tema og tekst. Deretter kaffe, te og
noe å bite i. Kvelden rundes av med
en mulighet for kommentarer og
spørsmål. Velkommen også fra
andre menigheter!

• 28. mars: Tema: «Mot i hjertet –
kjærlighet og innsikt. Kolosserne
kapittel 1-2»

• 25. april: Tema: «Søk det som er
der oppe. Kolosserne kapittel 3-4»

Tid og sted: Menighetshuset i
Øvsttunvegen 29, kl. 1930-2130. 

Sædalskafèen - for deg
som er hjemme på dagtid 



13-20 gir ungdom i Bergen
et gratis samtaletilbud, som
en del av kirkens omsorgs-
arbeid. – Det kjekkeste vi
vet er å ha tid til å prate
med ungdommene om det
de ønsker å snakke om, sier
de fire ungdomsdiakonene
som leder arbeidet.

Tekst og foto: Gyrid Cecilie Nygaard

13 - 20 er et samtaletilbud for 
ungdom mellom 13 og 20 år,

som springer ut fra et arbeid startet i
Bærum. Fire ungdomsdiakoner er nå
ansatt i Bergen, tilgjengelig for alle
ungdommer.
Susanne Tafjord Eriksen har kontor-

plass i Åsane der hun både jobber som
menighetsdiakon for ungdom, og som
en del av teamet i 13-20. Maria Aas-
heim Grosås jobber i Arna og Ytre
Arna. Maria Renså og Eli Skimmeland

jobber sammen i Loddefjord og Olsvik.
Alle har enten sosialfaglig eller pe-
dagogisk bakgrunn, og erfaring med
oppfølging og samtaler med ungdom.

Samarbeider med andre instanser
- Hvordan får ungdommene
kontakt med dere?
– De kan sende en melding/e-post

til oss, se www.13-20.no for kontakt-
info. Der er det også en anonym
spørretjeneste der man kan spørre om
hva som helst, sier diakonene. 
Samtalene foregår på tur, kafe eller

på ulike samtalerom 13-20 disponerer.
Ungdomsdiakonene kan ta imot vans-
kelige historier og har tid til å prate
om det. Samarbeid med andre in-
stanser etableres gjerne underveis
dersom annen kompetanse trengs. 

En prat når livet blir vanskelig
Tema for samtalene kan være alt fra
vennskap, kjærlighetssorg og familie,

til sorg, mobbing, rus, overgrep og
grenseoverskridende adferd.
–Hvem benytter tilbudet?
– Unge fra 11 år og oppover som har

hørt om oss via venner, kateketer,
prester og andre, og som opplever
ulike utfordringer eller bare vil prate.
Alle trenger å prate med noen når livet
er vanskelig. Dette tilbudet er veldig
forebyggende, forklarer Susanne. 
–De fleste andre hjelpeinstanser

trenger henvisning. Det trenger de
ikke hos oss. Vi tar imot all ungdom,
sier Maria R.
Maria G. er glad for at Kirken tilbyr

diakonale, forebyggende lavters-
kelsamtaler:
– Det er fint å ha mulighet til å skape

et rom for ungdommen, der de kan
velge selv hva de vil snakke om, bli sett
og forhåpentligvis finne hvile.

Trygge voksne som lytter
–Hvordan har ungdommene
tatt imot dere?

På skattejakt 
i ungdommen

Bli med på 
dugnaden!

• Har du noe 
på hjertet? 

• Vil du bidra 
til bladet? 

• Ønsker du å 
annonsere? 
Ta kontakt med 

Hilde:

birkeland.menighet
@kirken.no 

Telefon: 55 36 22 80 

Tlf. 55 13 15 00 (24t)

90 års erfaring i Fana
dahlsbegravelse.no

  

Tlf. 55 90 19 80 (24t)
Kanalveien 105B, 5068 Bergen
samdals.no
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PÅ PLASS: De fire ungdomsdiakonene skal være tilgjengelige for alle ungdommer i  byområdene der de arbeider.

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  

– Jeg har vært på konfirmasjonsleir,
og vært med på alt ungdommene
gjorde for å vise at jeg var der.  De
stiller spørsmål og ønsker å bli kjent
med meg, sier Susanne.
– Vi er opptatt av at de samtale-

rommene vi har skal ligne litt på en
stue. De skal få en kopp kakao hvis de

vil og kunne sette seg godt til rette. Vi
vil være en trygg voksen som lytter,
sier Maria G. 
Noen er veldig nervøse når de

kommer. 
– Vi bruker veldig mye tid på å bli

kjent og jobbe relasjonelt med ung-
dommene. Diakoni er skulder til

skulder, ikke ovenfra og ned. Av og til
trenger jeg hjelp, og av og til trenger du
hjelp, forklarer Eli.  
– Først og fremst så elsker vi å jobbe

med ungdom, og liker å finne fram
gullet i hver enkelt, sier de fire ung-
domsdiakonene som har funnet
drømmejobben i 13-20. l
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Døpte
Benjamin Hilby Larsen
Henrik Graham Persson
Aleksander Mørner
Jonatan Mørkve-Dagsvik
Frida Stegen
Tobias Husøy Hauge
Stella Sataøen
Aron Sataøen
Jonas Torres Unneland
Filippa Ingebrigtsen
Edvard Berqvam Dobreé-
Bell
Hedvig Fløttum Grahl-
Madsen
Villemo Helgesen 
Ravnanger
Malene Solberg Brekke
Sunniva Kraglund 

Mortmannsgård
Mathias Otterlei Kalgraff
Ina Boge
Othilia Riple
Liam Flagtvedt
Andrea Farestveit
Herman Andreassen 
Åsnes
Aslak Turøy Graedler
Torvald Turøy Graedler
Henni Kristin Hjellum 
Haugen
Luca Olaisen Aase
Adelina Irgens
Jonathan Kårvatn
Mathea Myklebust
Emil Myrdal
Mads Vassnes
Herman Aandahl
Lotta Jensen
Ellie Svortevik
Iben Gunnulfsen
Hedvig Svensson
Tiril Simonsen

Vielser
Sven-Andre Løvik &
Margrethe Thuen
Daniel William Janzen &
Marie Eide Wiik
Solveig-Elin Ruud & Martin
Løndal

Begravelser
Hildur Erdal
Konrad Hodneland
Thorolf Martin Regin
Kristian Mikkelsen
Bjarne Bjøru
Grethe Kristin Natland
Petra Fredrikke Engelsen
Kåre Nicolai Lohne
Aslaug Berit Hellevang
Ellen Margrethe Dalhaug
Oddrun Engesæth
Asbjørn Dahle
Kirsten Svanhild Torjuul 
Halvorsen
Jan Helge Stavenes

Bjørn Gunnar 
Øfstegaard
Hans Petter Rogne
Svein-Ole Sætre
Gro Elisabeth Bergh
Solveig Hansen
Helga Økland
Bjarne Heltne
Ingeborg Østgård
Berit Gurine Riegels 
Høyland
Lillian Halvorsen Mjell
Kjell Standal
Gunnar Emil Dyngeland
Knut Oddvar Guttormsen
Aslaug Lindvik
Sigmund Bernhard 
Sennesvik
Else Gerd Hernes
Sjur Kirkevik
Gisle Holgersen
Helge Skeie
Lillian Margrete Teige
Per Egil Slettemyr

Dåp - vielse
- gravferd 

• Et middagsselskap
• Husvask
• Spesiallaget spilleliste
• Syltet rødløk på 
   Norgesglass
• Hjemmestrikkede 
   votter/sokker
• En kake
• Klippekort på tjenester
• Kinobillett
• Pluss alt du måtte 
   komme på

Tips hentet fra roaf.no 
FOTO: ALEXEY TULENKOV/COLOURBOX 

Vel fem ganger i året sender vi ut bønneliste til alle som ønsker dette, og 
som vil 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

♻Det 
grønne

hjørnet

GRØNNE HELÅRSGAVER

Ting det er kjekt å
gi og få hele året

FOTO: SOROPTIMIST INT., UNION OF NORWAY
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Her er noen tips til hva dere
kan gjøre når dere er der:

I løpet av den stille uken kan
dere bære med dere en stein
som dere kan legge ved korset.
Steinen kan være et symbol på
det som vi synes er trist, vans-
kelig, noe vi er bekymret for,
angrer på eller det vi er redd for.
Når vi legger det ved steinen kan
vi tenke på at Jesus har lovet å
være med oss alle dager - både
de gode og de vonde dagene.
Kom til meg, alle dere som

strever og bærer tunge byrder,
og jeg vil gi dere hvile,
Fra 1. påskedag inviteres alle

til å ta med seg noen blomster
og være med på å pynte korset.
Da feirer vi at korset er tomt og
at Jesus sin kjærlighet er
sterkere enn døden. Det er det
kristne håpet inn i våre liv.
2. påskedag kl 12 blir det

friluftsgudstjeneste ved korset.
Ta med noe å sitte på og niste til
kirkekaffen, så feirer vi påskens
glade budskap sammen! l

Pasjonskonsert i
Birkeland kirke 
Skjærtorsdag den 6. april kl. 18 - altså like før gudstjenesten kl. 19 kan du høre kjent barokkmusikk i ny drakt – en arie fra
Bachs Mattheuspasjon i instrumentalversjon, sonater av Rebel, Telemann, Veracini og Hugard, samt en kort svipptur
innom Musikalisches Opfer. Fremført på barokkfiolin og –bratsj, av hhv Stefan Lindvall og Hans Gunnar Hagen, samt
kantor Ingrid Hagen på cembalo. Gratis inngang – velkommen!  Konserten er en del av Påskefest 2023 - paskefest.no l

PÅSKE I SÆDALEN
Øverst på marken bak Helgesæter i Sædalen 
vil det fra palmehelgen stå et kors. Vi inviterer 
alle som vil til å legge turen innom dit i løpet av 
påskeuken.



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

Ønsker du kirkeskyss, ring diakon
Linda Bårdsen 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. 15-17 –
utenom skolens ferier

•  Åpen dåpsdag: Ønsker du å bli
døpt? Møt opp uten påmelding
fredag 9. juni kl. 15 - 18.

•  Korkonsert tirsdag 28. mars kl.
20.00. Variert program med Solist-
kompaniet (tidligere Fanasolis-
tene) Damekoret Paradur, dirigent
Marit Røshol og Turkoret til
Damekor Vest, dirigent Jan Røshol

•  Pasjonskonsert i påsken:
skjærtorsdag den 6. april kl. 18 -
like før gudstjenesten kl. 19

•  Påskeverksted for 7-åringer: 
    24. mars (egen invitasjon til 
   7-åringene)
•Åpne temakvelder med Y’s Men’s

Club. Se artikkel øverst på side 9.
•  Klubben Optimistens gudstje-

neste i Øvsttun kapell onsdag 
   3. mai kl 19. Åpen for alle

•  Pilegrimsvandring fra Smøråsen
til Fana kirke 14/6 (se flyer/nett-
side for mer info)

•  Sommerleir for ungdom på
Dyrkolbotn: 13. - 16. august, se
egen artikkel under.

Voksen i Birkeland 

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

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

•  Undringsstund: Parallelt med 
   Nabokaféen på følgende onsdager

kl. 13-14: 22/3, 12/4, 26/4, 10/5,
24/5, 7/6 og 21/6

• Birkeland kantori: Hver onsdag
   kl. 19.30-21.30 for deg som har

sangglede og som kan tenke deg å
være mer med i gudstjenesten.
(Ingen øvelser så langt denne
våren).

   Barn  i Birkeland

• 0-18 Sammen om skatten er tros-
opplæringsplanen i Birkeland. Se
kirken.no/birkeland-menighet 

for oversikt over hva som skjer i
løpet av våren.

•  Babysang hver onsdag kl. 10.30-12
i kirken fram til og med 31. mai
(unntatt skolens ferier)

•  Søndagsskole: Når det ikke er
skoleferie/familiegudstjeneste.  

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

   12. april, 3. mai og 7. juni
•  Trosopplæringstilbud til 8- og 10-

åringene: KIRKESKATTEN, på
gammel kirkeveg mot Kirkebirke-
land: 4. juni 

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
•  Informasjonsmøte for nye kon-

firmanter 2023/24: 23. mai i kirken.
Sjekk nettsiden for mer infor-
masjon. 

✁

HELG I BIRKELAND OG SÆDALEN 14

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

Birkeland, Sædalen og Os
menigheter fortsetter sitt
gode samarbeid med
sommerleir for ungdom. I
år blir det nytt leirsted, nye
ungdommer og opplev-
elser man ikke vil gå glipp
av. Bli med du og!
Foreløpig ser det ut til at

vi tar rutebuss til og fra
leirstedet, eller at man
kommer seg til leirstedet

for egen maskin. Leidulf
skal sykle til Dyrkolbotn
om 80 ungdommer
melder seg på. De som har
ungdomsbillett betaler
bare 19,- for å bestille sete
på Vys busser. Mer info
kommer. 
Dyrkolbotn ligger fantas-

tisk til nær både til fjell og
vann. Vi skal ha masse
gøye aktiviteter og kon-

kurranser, koble av med
tur, fisking og stillhet.
Koble oss på troen gjen-
nom felleskap, lovsang, bi-
beltimer og bønn, det blir
sene kvelder og masse god
stemning. Håper du vil
være med!

Påmelding til sommer-
leiren skjer  via Birkeland 
menighets
nettside 
eller ved 
å skanne 
QR-koden
til høyre. 

Sommerleir
I år blir det sommerleir 13. - 16. august på
Dyrkolbotn! Det er for alle som er født i
2010 eller tidligere. 



   

•  Gudstjenester på Sædalen skole: 
    Sse side 16. Spørsmål: kontakt

Leidulf Øy.

Gå ikke glipp av ...

•  Menighetsweekend for hele
familien 26.-28. mai til Åsane
folkehøyskole

•  Sommerleir for ungdom 
   13.-16. august
•  Sangkvelder på Sædalen skole 
   20. april, 11. mai, 5. juni

Dåp i Sædalen

•  Du kan melde dåp i Sædalen
   via 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  facebookgruppen
«Babysang i Sædalen menighet». 

   Vi holder på ut mai.
•  Søndagsskolen for barn i alle

aldersgrupper. Hver gang det er
gudstjeneste på Sædalen skole.

•Sædalen barnegospel
   Øver på Sædalen skole mandager

kl. 1730-1815. Våravslutning med
konsert mandag 24. april.

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

   Facebook: «Sædalen barne-
   gospel og tweensing»
•  Kompisklubben for 1.-4. trinn. En

tirsdag i mnd kl 18-1930 i Kring-
lebotn aktivitetshus eller ute i
nærområdet. Datoer resten av
våren: 18. april og 2. mai. Face-
book: «Kompisklubben i Sædalen
menighet».

•  Tweensklubben for 5.-8.trinn.
Stort sett første tirsdag i måneden
kl. 18-20 på eller ved Bergendal
gård. Datoer resten av våren: 18.
april, 2. mai og 6. juni. Facebook:
«Tweensklubb Sædalen menighet» 

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

Sædal kl.1800-1930. 1.-10. klasse.
•  Påskevandring for førskolebarn i

følge med en voksen. Birkeland
kirke lørdag 25. mars klokken 11-
13. Påmelding på hjemmesiden

Ung i Sædalen

•  K2: Smågruppe for deg fra 10. og
oppover ca annenhver tirsdag
klokken 19-21. Møtes i private
hjem til mat, prat og lek. Spør
Andreas Weltzien om å bli lagt til
på Spond hvis du vil være med.

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

   på menighetshuset, Øvsttun-
veien 29. 

•  Sommerleir for ungdom fra Os,
Birkeland og Sædalen menigheter

   13.-16. august til Dyrkolbotn. For
alle som er født i 2010 eller tid-

ligere (Ungdomsskole og VGS).
Påmelding på hjemmesiden til
Sædalen og Birkeland.

Voksen i Sædalen

•  Smågrupper 
   Fellesskap for voksne. Mindre

grupper som møtes til samtale om
liv og tro rundt et enkelt kvelds-
måltid. 

•  Sædalskafèen 
   Møtes en onsdag i måneden kl 13

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

•  Basarverksted 
   på Kringlebotn aktivitetshus ca

annenhver torsdag klokken 19-22.
Alle som vil er velkommen til å
lage gevinster til høstens basar.
Inntektene fra basaren går til det
nye kirkebygget.

•  Sangkvelder på Sædalen skole 
   For alle som vil synge sammen.

Musikkrommet på Sædalen skole
følgende torsdager klokken 1930-
21: 16. mars, 20. april, 11. mai og
15. juni.

Leirer 

•  Menighetsweekend for hele
familien 26.-28. mai til Åsane
folkehøyskole. Påmeldingsinfo vil
bli lagt ut på hjemmesiden.

•  Sommerleir for ungdom 13.-16.
august. Påmelding via
hjemmesiden. 

✁
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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

Bli med på sangkvelder
Me kastar oss på den sangglade bølga og inviterer til
sangkvelder i menigheten en torsdag i måneden!
Det er herved dokumentert, noko mange av oss kunne skreve under på
for lenge sidan, at det er godt både for kropp, sjel og ånd (og hjerne) å
synge. Rett og slett helsebringande og sosialt. Me inviterer til åpen
sangkveld på musikkrommet på Sædalen skule , torsdagar, klokka
19.30. Det blir allsang, med innslag av noter til fleirstemt kor. Me
prøver oss litt fram ut frå kven som kjem. Velkommen!

Datoer for resten av våren: • 20. april • 11. mai • 5. juni
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Birkeland kirke

26. mars, Maria 
budskapsdag
11.00: Gudstjeneste med
dåp, nattverd og søn-
dagsskole. Ved K.G. Nor-
heim. Offer: Kirkens SOS.
13.00: Gudstjeneste med
dåp av konfirmanter. Ved
K.G. Norheim.

2. april, palmesøndag
11.00: Gudstjeneste med
dåp og nattverd. Ved L.
Øy. Offer: Menighetens
diakonale arbeid.

6. april, skjærtorsdag
19.00: Gudstjeneste med
nattverd. Ved T. Eiken.
Offer: Kirkens Bymisjon
Bergen.

7. april, langfredag
11.00: Pasjonsgudstje-
neste. Ved A. Weltzien.
12.30: Korsvandring for
barn

8. april, påskenatt
23.30: Påskenattsgudstje-
neste, Exsultet vil blir
sunget og det blir feiret
nattverd. Ved W.S.
Grosås

9. april, påskedag
11.00: Gudstjeneste med
dåp og nattverd. Ved T.
Eiken. Offer: Kirkens
Nødhjelp.

10. april, 2. påskedag
11.00: Helgeseter. Fri-
luftsgudstjeneste. Ved
L. Øy.

16. april 
11.00: Gudstjeneste med
nattverd. Mannskoret på
Søreide deltar. Ved T.
Eiken. Søndagsskole.
Offer: Menighetens arb.

22. april 
11.00, 13.00 og 15.00:
Konfirmasjonsguds-
tjenester ved L. Øy. 

23. april 
11.00: Gudstjeneste med
dåp og nattverd. Ved K.G.
Norheim. Søndagsskole.
Offer: Norges Kristelige
Student- og Skoleung-
domslag.

13.00: Gudstjeneste med
dåp. Ved K.G. Norheim.
Offer: Menighetens
barne- og ungdomsarb.

29. april 
11.00 og 13.00: Konfirma-
sjonsgudstjenester. Ved
T. Eiken.

30. april
11.00: Gudstjeneste med
dåp og nattverd. Ved T.
Eiken. Søndagsskole.
Offer: KRIK.
13.00 Konfirmasjons-
gudstjeneste. Ved T.
Eiken.

3. mai
18.00: Øvsttun kapell.
Gudstjeneste med
Klubben Optimisten. Ved
K.G. Norheim.

6. mai  
11.00, 13.00 og 15.00:
Konfirmasjonsguds-
tjenester. Ved K.G.
Norheim.

7. mai
11.00: Gudstjeneste med
dåp og nattverd. Ved K.G.
Norheim. Søndagsskole.
Offer: MF Vitenskapelige
Høyskole.
13.00: Konfirmasjons-
gudstjeneste. Ved K.G.
Norheim.

13. mai
11.00, 13.00 og 15.00:
Konfirmasjonsguds-
tjenester. Ved K.G.
Norheim.

14. mai 
11.00 og 13.00: Konfirma-
sjonsgudstjenester. Ved
K.G. Norheim.

18. mai, Kristi
himmelfartsdag
11.00: Gudstjeneste med
dåp og nattverd. Ved T.
Eiken. Offer: IKO.

20. mai
12.00: Gudstjeneste med
dåp. Ved T. Eiken.

21. mai 
11.00: Gudstjeneste med
nattverd. Ved T. Eiken. 
Søndagsskole. Offer: Søn-
dagsskolen, Bergen krets.

28. mai, pinsedag 
11.00: Gudstjeneste med
dåp og nattverd. Ved K.G.
Norheim. Offer: Menig-
hetens diakonale arbeid.

4. juni, treenighetssøndag
12.00: Kirketomten på
Kirkebirkeland. Gudstje-
neste, St. Georgsgildet 
og andre lokale aktører
deltar. Ved T. Eiken.
Offer: Menighetens
speidergrupper.

11. juni 
11.00: Gudstjeneste med
nattverd. Offer: Menig-
hetens barne- og ung-
domsarbeid.
13.00: Dåpsgudstjeneste

18. juni 
11.00: Gudstjeneste 
med nattverd. Hattefest.
Offer: Menighetens 
misjonsprosjekt.
13.00: Gudstjeneste, dåp.

Sædalen skole
26. mars
11.00: Gudstjeneste,  dåp
og nattverd. Ved L. Øy.

30. april  
11.00: Gudstjeneste,  dåp
og nattverd. Ved L. Øy.

14. mai  
11.00: Gudstjeneste,  dåp
og nattverd. Ved L. Øy.

11. juni  
11.00: Gudstjeneste,  dåp
og nattverd. Ved L. Øy.

Sommer-
gudstjenester
25. juni starter sommer-
turnusen med gudstje-
nester annenhver søndag
i Birkeland og  Skjold
kirker. 

• 25. juni:      Birkeland  
•  2. juli:        Skjold 
•  9. juli:        Birkeland 
• 16. juli:      Skjold  
•  23. juli:      Birkeland  
•  30. juni:     Skjold  
•  6. aug.:       Birkeland  

13. august starter
høstsemesteret opp igjen  
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