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Hvem-hva-hvor i Birkeland sokn Det var vår i luften, og det var tid for 
påskevandring med konfirmantene. 
De ble delt inn i grupper, fikk bind for
øynene og en og en ble gruppene sendt 
ut på vandring. 

Tekst: Sokneprest Kjersti Gautestad Norheim

P å ulike stasjoner fikk de høre utdrag av påskefortel-
lingen. De fikk smake brød og vin da de hørte om

skjærtorsdagens påskemåltid. De stod rundt et varmt bål
sammen med Peter, og de hørte hammerslag i bak-
grunnen da de leste om hvordan Jesus ble korsfestet. 

Min post var plassert ved en benk inne på gravplassen.
Konfirmantene tok av bindene de hadde hatt for øynene
og fikk i oppdrag å lete etter ulike symboler på gravstøt-
tene. De fant kors, små fugler, hjerter og en soloppgang.
Like ved stedet vi stod var det imidlertid en grav med et
motiv de ikke hadde sett før. På en vakker naturstein satt
det en sommerfugl av bronse som så ut som om den var i
ferd med å spre ut vingene og fly av sted.

Vi fikk en fin prat om sommerfugler, om liv, død og om
håpet som møter oss i påskefortellingen. For
sommerfuglen er nemlig et av de eldste symbolene vi har
på det som er påskens budskap: Håpet om at døden er
overvunnet. Håpet om oppstandelsen.

Hvordan blir en sommerfugl til? spurte jeg, og kon-
firmantene fortalte om larven som blir omsluttet av en
kokong. Når kokongen sprekker har larvet blitt til en
sommerfugl. Fortsatt seg selv, men like fullt forvandlet.

Sentrum i påskens drama skjer på langfredag. Etter at
Jesus døde på korset ble han tatt ned og lagt i en grav.
Høydepunktet kommer tre dager senere, på påskedag. Da
kvinnene og disiplene kom til graven var den tom. Jesus
hadde vunnet over døden. Han hadde oppstått til nytt liv. 

På grunn av Jesus kan også vi hvile i håpet. Håpet som
gjentas hver gang det er gravferd i kirken gjennom de
rare, litt uforståelige ordene: Av jord er du kommet. 
Til jord skal du bli. Av  jorden skal du igjen oppstå. 
For påskens håp er håpet om at også vi,
når vi legges i en grav, skal få nytt liv.
På samme måte som larven hylles
inn i en kokong før den blir til en
sommerfugl som kan spre
vingene og fly. 
God påskefeiring!n 
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Tekst og foto: Astrid Dalehaug Norheim

F or tre år siden ble Elisabeth 
Jebsen (18) konfirmert  i Birke-

land kirke.
– Jeg tenkte jo alltid på at jeg skulle

velge kristen konfirmasjon, forteller
Elisabeth Jebsen. 
Forventningene før hun begynte, 

var ikke så høye. 
– Jeg trodde det kom til å bli ab-

strakt og gammeldags og ikke noe vi
kunne bruke til hverdags. Jeg gledet
meg til det sosiale, men regnet med 
at undervisningen kom til å trekke
ned. Derfor valgte jeg leir.
Hun snakker varmt om konfirma-

sjonsleiren, en helg sammen med
andre konfirmanter og mange ledere.
Noen av lederne var voksne, andre 
var bare ett år eldre. 
– Vi snakket om stress i hverdagen.

Vi snakket mye om hvordan vi skulle
være med hverandre, ikke bare dåp 
og sånn. Jeg hørte at de som valgte
borgerlig konfirmasjon snakket mye
om det samme, men vi la til Jesus.
Undervisningen var lagt opp til at 

vi skulle få venner. Man snakket 
sammen med folk og fikk se andre
sider ved folk. Til vanlig går man 
med masker, men her kunne vi la
masken falle og også gråte.
– Noen synes kanskje det
høres skummelt ut?
– Det var helt frivillig og man 

kunne gå når man ville. Men det var
åpenhet for å få nære relasjoner. Og 
så hadde vi mye leker og gøy. 
Da hun gikk i niende klasse, var

Elisabeth mye i stallen og drev med
hest. Andre går på lagidrett, driver

med musikk eller andre aktiviteter
hvor man møter andre. 
– Hva er forskjellen på å være
sammen på slike steder og i
konfirmasjonstiden?
– Lederne er genuint opptatt av at

du skal ha det bra. Jeg likte å snakke
med lederne. Alle som kom fra skolen
ble mye snillere når vi var på leir. 
– Ble du også mer kjent med
kristen tro?
– Ja. Det var ikke abstrakt lenger.

Jeg kjente en tilhørighet og følte jeg
var med i et fellesskap. Hva er det å
være kristen? Det handler om å tro.
Det ble noe hverdagslig og noe man
kan forholde seg til, sier Elisabeth,
som ble med på leder kurs etter kon-

firmasjonstiden og er nå selv med
som ungdomsleder på leir.
– Jeg hadde lyst å treffe neste kull

og bidra. Så er det veldig koselig med
lederne, både de som er ett år eldre og
de voksne. Jeg har minst like lyst å
være en slik person som de er. 
– Hva vil du si til en 13-åring
som er i tvil om å velge kon-
firmasjon i kirken?
– At det er veldig gøy på kristen kon-

firmantleir. Det kan høres fremmed
ut. De fleste har ikke noen sterk rela-
sjon til kirken. Men det er enkelt å
være med på, er gøy og relevant. n

Mer om konfirmasjon: 
Side 12-13

–Vi fikk se andre 
sider av folk – En time på leir tilsvarer en ukes

vennskap i virkeligheten. 
Undervisningen var relevant for

livet nå, sier Elisabeth Jebsen. 

– Jeg trodde konfirmasjon
var abstrakt og kjedelig.
Men det var gøy. Vi lærte
både om kristen tro og om
hverdagen, sier Elisabeth
(18). – Vi fikk se andre 
sider av folk.



Tekst: Gunnhild Eldhuset Hoprekstad 

Da Grete Bjerks arbeidsplass
skulle miljøsertifiseres måtte

hun sette seg inn i bærekraftig drift
av barnehage. Etter hvert tok hun
jobben med hjem og er nå
miljøverner både hjemme og på
jobb. Hun er også med i grønn
gruppe i menigheten, og er et kjent
ansikt for speiderne. 
– Vi må alle ta de små stegene i

hverdagen, sier Grete – og viser
også til speidernes verdigrunnlag. 
–Hva var starten på ditt
miljøengasjement?
– I 2006 fikk barnehagen jeg

ledet nye eiere som ønsket en mer
miljøvennlig drift. I arbeidet med å
sertifisere oss til miljøfyrtårn-be-
drift fikk jeg øynene opp for

viktigheten av bærekraftig liv og
nøysomhet. I tillegg har jeg i mange
år engasjert meg i speideren som
også er opptatt av nærhet til
naturen og miljøvern.
– Tenker du at miljø-
engasjement er noe for alle?
– Jeg tenker at automatiserte

gode vaner har vi alle godt av. Jeg
hadde selv et år med kjøpestopp.
Det var vanskelig da januarsalget
kom, men det gikk – og etter hvert
gikk det lettere. Etter at året var
omme hadde jeg fått en helt annen
bevissthet omkring forbruk. Og jeg
vil gjerne slå et slag for nøysomhet
og gjenbruk; vi må fremsnakke det
for ungene også. Barn får ofte kom-
plimenter for nye klær, men det er
enda viktigere å skryte av arvetøy,
gjenbruk og en lapp på kneet.
–Mange kjenner motløshet
når miljøsaken diskuteres,
har du noe å si til dem?
– Hvis vi ser oss noen år tilbake,

så har vi allerede gått et stykke i
riktig retning, tenker jeg. Det er økt
bevissthet omkring miljø på en helt
annen måte enn tidligere.
Plastposer er ett eksempel. Nå er de
fleste obs på å redusere bruk av
plastposer. Ingen kan gjøre alt,
men alle kan gjøre litt. n

–Gi skryt til barn
som har arvetøy 
og lapp på kneet

40 år med speidere
Norges KFUK-KFUM-speidere har
vært hele 40 år i Birkeland menighet.
Speidernes verdier er å omforene
kristen tro, fellesskap, friluftsliv,
personlig utvikling og samfunns-
engasjement. Birkeland menighet er
fra 2018 blitt en Grønn menighet
hvor man også har forvaltning av
skaperverket i fokus. Les mer om
speiderleder gjennom en årrekke
Lise Strøm Nilsen lenger bak i bladet. 

– Barn får ofte ros for nye klær. Husk også å rose
dem som arver tøy, sier speiderleder Grete Bjerk,
som er med i Grønn gruppe i Birkeland menighet.

I ett år hadde Grete Bjerk kjøpestopp. 
– Det var vanskelig da januarsalget kom, 
sier hun. Men da året var over, hadde hun
gjort seg noen viktige erfaringer.

Bokas
Grønn arbeidsgruppe har
vært på hagebesøk hos Gro
Lise Skintveit på Kirke-
birkeland. Hun kaller seg 
en sporadisk kirkegjenger,
men mange har gjerne sett
det blide ansiktet hennes i
forbindelse med Kor-e-du-
koret i kirken.  

Tekst: Mona Boge.
Foto: Privat 

De som går på tur i området har
kanskje sett den vakre hagen

hennes, der den ligger like foran den
gamle kirkeruinen. Der blomstres det
fra april til oktober.
–Hvordan får du hagen din så
frodig og fin?
– Det er fordi jeg lager verdens beste

jord av familiens matavfall ved hjelp
av bokashi. Dette er en rask måte å
lage jord på, ca. seks uker, og det kan
gjøres både inne og ute. 
– Hvordan oppdaget du 
bokashi?
– Det gjorde jeg for noen år siden, da

jeg begynte å dyrke mine egne grønn-
saker. Siden jeg ønsket god, nærings-
rik jord, begynte jeg å lage min egen
kompost av vår families matavfall. 

Gretes 
miljøtips
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Det er utrolig hvor mye mat man
kaster, som med enkle grep kan gjøres
om til verdens beste jord.

Begynte med et startsett
–Hvordan gjøres dette?
– Jeg kjøpte et startsett med to

lufttette beholdere og bokashi-strø. Så
samler man matavfall i den ene be-
holderen og strør litt bokashi-strø over.
Da blir matavfallet til kompost oppi be-
holderen. Det tar omtrent to uker før
beholderen er full. Så skal den stå i to
uker. I mellomtiden fyller man opp be-
holder nummer to. 
Etter to uker tar man den fulle be-

holderen og blander innholdet med
jord enten rett i bedene ute, eller i en
stor plastkasse om du gjør det inne,
med forholdet 50:50. Hell så litt jord
på toppen. 
– Noen synes det lukter litt syrlig når

de åpner bokashi-beholderen, men det
gir seg med en gang. Når matavfallet er
blandet med jord, forsvinner lukten.
Nå må det luft til for at det hele skal
omdannes til jord.   
– Gjør du dette hele året?
– Ja, jeg blander bokashi med jord i

store gjennomsiktige plastkasser som
jeg har laget hull i, så det kommer luft
til. Så tar jeg lokk på. Etter hvert som

hi-entusiasten

kassene blir fylt opp, setter jeg dem
ut, men kassene må ha over 15 grader
før de blir til ordentlig jord. Da tar det
to uker til jorden er ferdig.

Jorden brukes til alt
–Hva er hemmeligheten bak 
de store, vakre plantene dine?
– Jeg bruker bokashi-jord i alle

krukker, pallekasser og bed. Når
våren kommer blander jeg bokashi
fra beholderen direkte i krukkene
med gammel jord. Så tar jeg litt ny
jord på toppen. Så sår jeg frø i den
nye jorden. Etter hvert som plantene
vokser og røttene strekker seg ned-
over har bokashien blitt til jord. 
– Dette er vinn-vinn både for

lommeboken og miljøet. Plantene 
blir store, sterke og sunne. Og det 
blir nydelig smak på grønnsakene.

– Har du andre tips til de som
vil prøve bokashi?
– Både Facebook og Instagram har

egne bokashi-grupper: @Bok-
ashinorge. Der finnes mange bilder,
inspirasjon og informasjon. Hvis
noen ønsker det kan de også se på
min Instagramkonto: @lisemorshave.
Der kan alle som ønsker det også ta
direkte kontakt om de vil ha råd eller
komme og se.
–Hva er det aller beste med
bokashi?
– Vi i vår familie fikk sjokk da vi så

hvor mye mat vi kastet. Vi har blitt
mye flinkere til å spise opp maten vår
og vi har innført en restematdag i
uken. I tillegg smaker selvdyrket mat
fantastisk. Og vakre blomster er jo
balsam for sjelen. Sammen med sang
og musikk! n

Gro Lise
Skintveit på

Kirkebirkeland
dyker i hagen 

med kompost-
teknikken
boksahi.

HELG I BIRKELAND OG SÆDALEN
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Av Eli Heggdal

Listen over gleder ble lang. Deretter
kom det viktige og alvorlige spørs-
målet: Er det noe du savner? Svarene
på det førte til at menighetsrådet
valgte ut tre satsningsområder. Nytt
tilbygg til kirken, og møteplasser for
barn og ungdom fra 12 til 22. Menig-
hetsrådet ville arbeide for at de som
søker kirken skal oppleve seg sett og
inkludert.
Rådet ville holde fast på dette hele

perioden 2015-19. De har behandlet
saker om stillingsstrukturer, gitt øko-
nomiske bevilgninger og laget inn-
samlingsmål. Etter fire år kan mye
oppsummeres: 

Kirkekaffe under tak
Vil ha kirkekaffe under tak. Se for deg
at det er en bygning ved siden av
Birkeland kirke, med plass til kontor
og lokaler for menigheten. I kjelleren
skal det være rom for aktiviteter for
barn og unge. Veien dit har vært lang.
Saken er til behandling i kommunes
byggesaksavdeling og vi håper på
oppstart høsten 2019. 

Vi satser på de unge. 
Andreas Hatlevik Weltzien er ansatt
som ungdomsarbeider i 20 prosent.
Nytt i år er at vi støtter en 3-årig 
prosjektstilling som ungdomsarbeider
i Sædalen. Der er Amund Nyhammer
Hosøy ansatt i full stilling. Vi ar-
rangerer leir, har et ledertreningspro-
gram og aktiviteter. Høsten 2018 ble
en bibelleseplan formidlet daglig på
Instagram. Det er startet opp bi-
beltimer for ungdom. Vi ser også en
gruppe unge voksne finne et felleskap.
Menighetsrådet har derfor utvidet
satsningen til å gjelde unge til 35 år. 

Givergledegruppen
Givergledegruppen har spesielt
arbeidet for å få flere faste givere til

ungdomsarbeidet. Målet for 2019 er
kr. 170.000. Dette fordi Birkeland
bidrar til ungdomsarbeiderstillingen i
Sædalen. Vi trenger stadig flere faste
givere. 

Er du ny her? 
Har du hørt klokkeren stille dette
spørsmålet i kirken? Det blir nemlig
gjort hver søndag. Vi skulle gjerne
hatt et myldrebord for kirkekaffe,
men har vi valgt å gjøre det slik. Alle
kan gjøre mye for de som oppsøker
menigheten. Vi satser på åpne sam-
linger, som fredagstaco som er åpent
for alle. 

Diakoni
Birkeland satser på diakoni, kirkens
omsorgstjeneste og er så heldige å ha
en diakonstilling. I hele perioden har
det vært fokus på givertjenesten for å
sikre denne stillingen. Diakonen er en
nøkkelperson med faglig ansvar, men
i menigheten står frivillige og ansatte
sammen for å styrke verdiene felle-
skap, omsorg og solidaritet. n

«Er du begeistret?»

Kristin Wanvik ble valgt inn i
menighetsrådet i Birkeland for
perioden 2015-2019: 

«Eg er stolt over å være ein del av eit
menighetsråd med driv og handlekraft,
konstruktive drøftingar på møtene der
alle får kome til orde og vert lytta til. 

Eit råd som ser verdien av å satse 
på barne - og ungdomsarbeid, og som
samstundes er oppteken av at kyrkja
skal femne om og ta vare på alle
generasjonar.

Som mor til tre, var det viktig for meg å
kunne være med å påverke tilbodet til
born og unge i menigheten». n

Høstens kirkevalg
Hvem skal styre kirken vår de
neste fire årene? 
9. september er det kirkevalg.
Kanskje skal du stille til valg? Du er
invitert til å være med på å skape
framtidas kirke! Det er din kirke.
Bli med på noe stort: Si ja dersom
du blir spurt om å stille til valg. Og
gi din stemme på valgdagen. Vi vil
samarbeide for at flere oppdager
det store og gode ved å gi av sin
tid til det som bygger fellesskap. n

Hva gjør 
menighetsrådet?
Menighetsrådet leder menig-
hetens virksomhetder du bor. 

Som medlem 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, guds-
tjeneste, musikk, misjon, barne- og
ungdomsarbeid. n

Gleda ved å være kirkevert

Spørsmålet ble stilt i januar 2016. Et nytt menighetsråd
skulle møte staben. Nye ideer skulle settes ut i livet. 
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Ikke minst har han merket seg at
han har kommet til en syngende

menighet.
Asbjørn kommer fra Sveio der 

han spilte piano og var med i korps.
Interessen for orgel ble forsterket 
da han flyttet til Bergen og opp-
søkte nærmeste kirke for å øve på 
instrumentenes dronning. 
I Biskopshavn ble en nysgjerrig

musiker ønsket velkommen, men 
han fikk også undervisning av kan-
tor i Mariakirken Karsten Askeland,
som tidligere har vært kantor i 
Birkeland. 

Griegakademiet
– Karsten oppfordret meg til å søke
Griegakademiet og var så støttende 
at han gav meg gratis undervisning,
forteller Asbjørn. 

Veien gikk videre til København og
til Det kongelige danske musikkkon-
servatorium. Han hadde lyst til å lære
mer av gode lærere der. Blant annet
Hans Fagius som er en kjent lærer og
konsertorganist. Etter eksamen i juni
har han mastergrad og er klar for å
jobbe fulltid i Birkeland. 

En helt ny verden
Som klassisk skolert musiker ønsker
Asbjørn å ta vare på gamle tra-
disjoner med god kvalitet. For ham
åpnet seg en helt ny verden, og et
stort og spennende repertoar da han
ble kjent med orgelet. Musikken som

kan være uttrykksfull, romantisk og
kraftfull på en gang. 
– Jeg liker gudstjenestemusikk og

salmeutvalg, og så er det spennende å
være med på å skape en gudstjeneste
sammen med ansatte og frivillige, 
sier han. 
Asbjørn er imponert over sangen i

gudstjenesten. Menigheten er flink 
til å synge, for her er det mye volum! 
Gudstjeneste og konsert. Den nye

kantoren sier ja takk til begge deler.
Asbjørn ser fram til å arbeide
sammen med familieorkesteret og
gode amatører i menigheten. Han 
er i gang med kantoriet og arbeider

fram et repertoar både for del-
takelse i gudstjenesten, og for å ha
konserter. Drømmen er at kantoriet
skal vokse. n

Nye sangere er
velkommen 
Har du lyst til å bli med i
kantoriet, eller nysgjerrig på
det å synge i kor? Ta kontakt
eller kom innom kantoriøvelse
en onsdag kl. 19.00 i Birke-
land kirke.   

I februar fikk Birkeland
ny kantor. Asbjørn Snilst-
veit er 32 år ung, men har
sansen for de gamle klas-
sikere. Han er glad i
orgelet og kirkerommet,
klangen og etterklangen. 

Tekst: Eli Heggdal

FOTO: INGUNN MYKLEBUST

Vår nye mann 
på orgelkrakken 
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Sommerkonsert med Sædalen
barnegospel og tweensing
6. mai kl. 1730: Sædalen skole (amfiet). Pris: 50 kr for voksne. Barn: Gratis
Utlodning på inngangsbillettene og is til alle etter konserten. Velkommen!
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Trosopplæring  

i Birkeland  

Tekst: Hilde Karin Wolter

I dag består gruppen av 22 jenter 
som driver aktivt både på lokalt og

nasjonalt plan. Etter 40 aktive år
brenner Lise fremdeles for speider-
arbeidet. Det er grunntanken om at
speiderne skal få utvikle seg som hele

mennesker, med ånd, sjel og kropp,
som er kjerneverdien hennes. Gjen-
nom vennskap i grupper, friluftsliv og
samfunnsengasjement, er speideren
med på å utvikle engasjerte og miljø-
bevisste unge jenter. Mye av tiden
tilbringer speiderne utendørs, i telt
eller under åpen himmel. Mange gode

minner er knyttet til turer rundt om i
landet og Lise husker spesielt godt en
landsleir der det ganske så uventet
kom snø midt på sommeren og alle
måtte overnatte en ekstra natt på
fjellet. 
På spørsmål om hva hun setter

mest pris på i speideren, trekker Lise
fram de mange lederturene til hytter
rundt omkring. Mange helger har
blitt tilbrakt på hytten til foreldrene
til Lise på Osterøy - gode vennskap 
og minner for livet.
Gruppen feiret jubileet med

hyttetur til Kvamskogen i mars.
Fremdeles står Lise på som leder for
gruppen, men har flere flinke ledere
under seg med et brennende en-
gasjement for speideren. Det er all
grunn til å tro at Birkeland KFUK går
40 nye år i møte. Miljøvern, frilufts-
liv, samfunnsengasjement og de gode
felleskapene - er noe av det du får
oppleve dersom du blir med i
speideren! 
Ta gjerne kontakt med Lise for mer

informasjon: 976 36 332.n

40 år med KFUK-
speidere i Birkeland!
For 40 år siden etablerte Lise Strøm-Nilssen og fire andre
18-åringer det som den dag i dag heter Birkeland 1 KFUK
speidergruppe. En ren jentegruppe med speidere. 

Denne våren skjer dette:
• 0-1 år:     Dåpsmøte eller dåpssamtale
• 0-1 år:     Babysang
• 10 år:      Camp sædalen 11.-12.mai
• 13 år:      Sommerfest med presentasjon
                   av ungdomsarbeidet 7. juni
• 14 år:      Info til nye konfirmanter
• 15 år:      Konfirmasjonstid
• 15 år:      Lederkurs

www.kirken.no/birkeland-menighet
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TEN-LEIR 
TIL 

AUSTEVOLL 

26.-28.APRIL 

BLI MED! 

Påmelding og 
mer info: 

www.sedalenmenighet.no 

V i møtes lørdag 11. mai og er
sammen hele dagen, går hjem og

sover litt om natten før vi møtes igjen
til gudstjeneste og misjonstivoli om
søndagen. 
Helgen er innholdsrik: lek og ak-

tiviteter i gymsalen, felleskor, baking,
kunstverksted, gudstjenesteverksted,
opplegg om misjonsprosjektet i Est-

land, fjelltur, underholdningskveld og
grillkveld. Søndagen er alle i menig-
hetene invitert til familiegudstjeneste
på Sædalen skole kl. 11.00 med på-
følgende kurvfest (alle tar med noe
søtt eller salt til et felles matbord) og
misjonstivoli. Og hva er et misjons-
tivoli? Jo, det er ulike morsomme
poster som fiskedam, blikkbokskas-

ting, hårklipp, fletting, luftpistol-
skyting og ansiktsmaling. Og alle inn-
tektene går til vennskapsmenigheten i
Estland der de blant annet bygger
kirke. n

Velkommen til Camp Sædalen.
Mer info og påmelding på
menighetenes hjemmesider. 

   

�  

PRIS: 100 KR (BETALES VED INNGANGEN) 

  

�   

  

 

  
 

3. MAI KLOKKEN 19 - 2 NATTLAND SKOLE 

TEN-SING «YOLO» + UNGDOMSBANDET OPPTRER. 
KONKURRANSER, MAT, AKTIVITETER OG MYE GØY!

 
MENIGHETSWEEKEND 

 
MED SÆDALEN MENIGHET 
7. -9. JUNI  

    Nordhordaland
folkehøyskole

Aldersdelt opplegg 
og fellessamlinger
Egen ungdomsleir

Mer info og påmelding:
www.sedalenmenighet.no  

 

 
 

 

 
 

CAMP SÆDALEN
Camp Sædalen er en bo-hjemme-leir for 4.-7. klassinger fra Slettebakken, Sædalen og
Birkeland menigheter.

   

�  

      

  

�   

  

 

UNGDOMSFEST I 
SÆDALEN MENIGHET

3        
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♻ Det 
grønne
hjørnet

Grønn arbeidsgruppe ar-
rangerte sykkeldag 6.april 
og vil årlig holde et lokalt 
arrangement som motivasjon
til miljøvennlige og bære-
kraftige valg i hverdagen. 
Kom gjerne med forslag – 
og bli gjerne med i arbeidet 
for en grønnere kirke!

Åpning 
av ønske-
treet 
2019
Velkommen til konsert 
og åpning av ønsketreet 
tirsdag 14. mai kl 16.00 – 
utenfor kulturhuset. 

Her kan du henge opp dine ønsker 
og bønner fram til St. Hans.

Vårløk:
Du trenger: 
•  Roten av en vårløk 
•  1 glass 
•  Litt varmt vann 

Slik gjør du: 
1.   Fyll et glass med 
     varmt vann. 
2.  Plasser roten av vår- 
     løken i glasset, sett i 
     vinduskarmen slik 

   at  den får mest mulig 
   dagslys. 

3.  Etter noen få dager, 
     vil vårløken begynne 
     å spire. Når den har 
     vokst seg lang, kan 
     du bruke den på nytt 
     i matlagingen. Skift 
     vann hver tredje dag. 

•  Vanskelighetsgrad 1/10

Kilde: Coop Extra sine nettsider

Redyrking av
halvspiste
grønnsaker i 
vinduskarmen

Ikke alle har mulighet til å lage egen
kjøkkenhage. Vinduskarmen fungerer
fint til dyrking av halvspiste grønn-
saker! 

Å re-dyrke grønnsaker er miljøvennlig og populært.
I stedet for å så frø i jord som du vanligvis gjør, 
plasserer du grønnsaksstilker i vann. Frøet er med
andre ord dine halvspiste grønnsaker. En super
metode for å spare både penger og miljø. Begynn i
det små og se hva du får til. 

PILEGRIMS-
VANDRING
Fra Smøråsen 
til Fana kirke 
17. juni 
kl. 17-20.30

Sett farten ned, trekk pusten - merk jorden og fellesskapet. Bli med
på vandring mot Fana kirke, opplev hvordan det er å være pilgrim. 

•  Påmeldingsfrist fredag 14. juni. Påmelding til
-  Torill Kongsbakk, 55 56 11 43 - torill@sesamist.com 
-  Linda Bårdsen, 55 36 22 85 - 48 30 24 4 - lb878@kirken.no
•  Oppmøte: Ved Birkeland kirke kl. 16.45 - fellesskyss til 
    P-plassen på Nøttveit 
•  Retur: Buss 60 fra Fana kirke kl. 20.36 - og bybanen
•  Ta med: Niste, drikke, sitteunderlag og klær etter vær.
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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 MOTTAR OVER 200 000 HENVENDELSER I ÅRET 
FRA FOLK SOM TRENGER ET MEDMENNESKE.

KUNNE DU TENKE DEG Å VÆRE FRIVILLIG HOS OSS?

Se kirkens-sos.no Vi er her. Alltid.

”Det er lite som gir mer 
mening enn å bidra til 

å gi et annet menneske 
styrke til å holde ut litt til. 

Tone, frivillig i Kirkens SOS

V         
     

        

    

”

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 

Har du noe på hjertet? Vi du bidra til bladet? Ønsker du å
annonsere? Ta kontakt med Hilde eller Eli: 
birkeland.menighet@kirken.no - 55 36 22 80 

Vi starter med en halvtimes sangstund, deretter er det lunsj og lek. 
Ta med matpakke - vi serverer kaffe,te, frukt og kjeks. 

Pris 300 kr, vippses ved frammøte. Ingen påmelding, det er bare å møte
opp den onsdagen dere er klar.n

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

Babysang  
i Sædalen
Velkommen til babysang 
i Kringlebotn aktivitets-
hus alle  onsdager ut mai 

kl 1030-1230 utenom 
skolens ferier. 
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Konfirmasjoner 

2019
27. april kl. 11.00 i 
Birkeland kirke:
Lise Bucher Johannessen
Matilde Erdal
Ingrid Elise Mørk Frotvedt
Olai Frøyen
Torbjørn Dolen Heie
Emma Aurora N. Hersvik
Philip Sebastian Johnsen
Ida Vevle Kristoffersen
Emil Enrique C- Larsen
Hanna Sørensen Løbrot 
Obim Ogazi 
Tilda Hestad Riise
Olav Kleivenes Sand
Martine Hoff Skavøy
Magnus Gjelsvik Sundberg
Marius B. Trengereid 

27. april kl. 13.00  
Birkeland kirke:
Kaia Lind Aasen
Stian Bjordal
Jeanette Waagen Bolstad
Yvonne Waagen Bolstad
Maja Kavlie-Jørgensen
Buen
Adrian Dobbe Flemmen
Helena An Haaland Haarr
Ola Håheim
Jonas Litlabø Nilsen
Frida Nilsson Dypvik
Johanne Rasmussen
Ingrid Risa
Dyveke Solberg Saunes
Ole Galtung D. Sjøsæther
Selma Pauline J. Solheim
Erik Rathe Sondbø 

28. april kl. 11.00  
Birkeland kirke:
Bjørn Johan Bakke

Jonathan Kapila R. Bosåen
Isabel Agersborg Drabløs
Mathias Aleksander
Grunnaleite
Even Edward Hanson
Eirik Uthe Haraldseth
Fredrik Lerpold
Kristoffer Lerpold
Martine Taule 

4. mai kl. 11.00 i 
Birkeland kirke:
Iver August Beisland
Christina Liset Hallseth
Celine Klett
Brage Bell Lysaker
Louise Hestness Matt-
hiessen
Matheo Mora-Olsen
Amalie Olsen Edvardsdal
Lise Prestegard
Michael Samuelsen
Johannes Andreas Sandvik

Leikny Wanvik
Morten Wiik

4. mai kl. 13.00 
Birkeland kirke:
Stina Oestreich Bakke
Maria Oestreich Bakke
Vilde Jetmundsen 
Haugland
Jørgen Hjelle
Tobias Huvestad
Jørgen Klausen
Marco Aram Lindberg 
Sofie Mehl Lode
Elise Steffensen Monsen
Adrian Alexander
Magnussen Ommedal
Kristian August Philipps
Michelle Brekke Revne
Sofie Krokeide Sabaghi
Bent Olve Skutlaberg
Alexander Aas Torvestad
Adina Traa Utkilen 

5. mai kl. 13.00  
Birkeland kirke:
Louise Filippa Schei Angell
Sunniva Bendixen
Håvard Grimen
Andreas Sundvor
Johannessen
Camilla Johannessen
Knappen
Siw Katinka H. Mathisen
André  Johannessen 
Natland
Ohna Elida N. Nybø
Victoria Waardal Rongved
Vanessa Waardal Rongved 
Yuan Gabriel Stunner 
Anders Walker Totland

11. mai kl. 11.00 i 
Birkeland kirke: 
Marcus Johansen Bahus 
Pål Henrik D. Christensen 
Sondre Dahn 

Det er spennende, men også
skummelt. Hvordan skal vi

vite hvilken vei vi skal gå? Vi
trenger noe å navigere etter. 

En av konfirmantene skrev i
timen vi hadde om bønn: Herre,
hjelp meg gjennom denne sti
som kalles livet. Jeg trenger
veiledning og mot! 
Det var en vakker bønn. 

«Denne sti som kalles livet» er
ingen motorvei. Vi trenger både
ytre veivisere og indre styrke for
å finne frem.

I konfirmasjonstiden har vi
snakket om at du har en
medvandrer på livets sti; en som
kjenner deg bedre enn du gjør
selv, og som elsker deg ubetinget.
En som vil være sammen med
deg i alt du møter. En som kan gi
deg veiledning og mot. 

Han kan hjelpe deg. For han har
gått veien selv. Når Jesus levde
som menneske og døde, ble han
«prøvet i alt på samme måte som
vi, men uten synd» heter det i Bi-
belen. Derfor kan han vise veien,
ja, han er selv veien for oss som
leter oss frem.

Det gjør ikke livet lett. Men det
gjør at vi, som en annen kon-
firmant dette året skrev i sin
bønn, kan si: «Takk for at mitt
bånd til deg skal bli sterkere. 
Du har endret livet mitt!» 

-Lykke til på «livets sti»!  
Takk for konfirmantåret vi har
delt sammen, og Gud velsigne
deg i dag og alle dager som
kommer! n

Alle gode ønsker fra 
konfirmantlederne i 
Birkeand og Sædalen. 

Kjære 2019-
konfirmant!
Du er nesten voksen. Nå åpner det seg mange nye
muligheter og mange viktige valg skal tas, - og
oftere og oftere blir det du som må ta avgjørelsen. 
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Ole Kaspar Ellertsen 
May-Elise Skjold Flatebø 
Ida Pernille Morken
Gundersen 
Magnus Vikebø Haugsnes 
Christina Moros Jacobsen 
Ole Alexander A. Jensen 
Bjørn Henrik D. Kjærefjord 
Vilde Hope Lossius 
Andreas Mey Mørch 
Julius Schjøtt Olsaker 
Jon Sagar Ytrenes Rørlien 
Ruth Sagen 
Camilla Ceja Wenneberg 

11. mai kl. 13.00 i 
Birkeland: 
Astrid Marie Berge
Sofie Fosse-Iversen
Olav Gangeskar- Solvang
Ole Petter Eide Herskedal
Ingrid Giertsen Kjelby
Morten Høvik Laxdal

Celin Bunchern Lindanger
Andrea Milde
Malin Morchmann
Marie Mortmannsgård
Marcus Broz Mugiraneza
Jens Risan Lien
Martine Rognaldsen
Anders Steinset Svarstad
Ane Steinset Svarstad
Maria C. Sæterstøl 

12. mai kl. 11.00 i 
Birkeland kirke:
Kari Margrethe Sten Berg 
Thomas Tran Bjørndal 
Hanna Sommersten
Brandstadmoen
Mina Heggstad Dyngeland
Victor Schou Endestad-
Breivik
Alexander Berhe Holck
Ole Kristian Berhe Holck 
Aksel Hovland

Henrik Ljones - Sundfjord
Thomas Harald Nybø
Tommy Pauli
Anna Viktoria Ulvik
Rieber-Mohn
Mathilde Strand 

12. mai kl. 13.00 i 
Birkeland: 
Niklas Tang Bruland
Nicolay Færøvik
Amalie Lande Gangstøe
Synne Hadler-Olsen
Isabell Halland
Martin A. Siem Lepsøe
Adrian Jacobsen Lund
Jørgen Moland
Nicolai A. Moe Ranzinger
Rine Ravneberg
Sander Alsaker Sandven
Lisa Bontveit Seim
Herman Reed Skagen
Amanda Daltveit Slettebø

Lars Osland Thuen
Christopher Nortveit Voll

25. mai kl. 11.00 
Birkeland kirke
(for Sædalen):
Lunnes Aursnes
Magnus Dysvik Bjørke
Oda Brandal Eidsheim
Kristiane Gaarder
Yngvild Nesje Hernes
Madalitso Phiri
Sander Nistad Stien
Thomas Ulmark
Elias Vaage 

25. mai kl. 13.00 
Birkeland kirke 
(for Sædalen):
Malene Lyngvær Auran
Helene Elise R. Eiesland
Andrine Graue-Einarsen
Magnus Heie

Steffen Joo Hellevang
Eline Henriksen Holm
Sunniva S. Koppernes
Selma Lade Unneland
Petter Larsson
Nicolai Trovåg Lekven
Malin Merkesdal
Marius Pettersen
Stina Pettersen
Nora Skarstein
Ola Møen Tungesvik
Anniken Walløe
Emilie Helle Warncke 

30. mai kl. 12.00 
på Sædalen skole
Oskar Bøe Lyngstad
Heine Christensen Leirdal
Emil Fikke-Johansen
Mats Martinus Vadset
Hanna Norheim
Eva Louise Havmøller
Hege Espeland Morvik 

SÆDALEN 2020:
•  Tirsdag 4. juni kl. 19 på 
    Nattland skole: Infor-
masjonsmøte der de ulike
gruppene blir presentert. 

•  Tirsdag 18. juni kl. 9: Den
elektroniske påmeldingen
åpner på nettsiden vår. 

•  Tirsdag 27. august kl. 19 i
Kringlebotn aktivitetshus:
Oppstartsmøte for kon-
firmanter og foresatte 

Sædalen har egne konfirma-
sjoner på Sædalen skole, men
det er også mulig å velge kon-
firmasjonsgudstjeneste i Birke-
land kirke, selv om man tar
konfirmasjonstiden i Sædalen.

Konfirmantene møtes første
tirsdag i måneden kl. 15-17 til
fellesundervisning med middag
i Kringlebotn aktivitetshus. 

Det er konfirmantleir for alle

om høsten. I tillegg kan du
velge mellom disse gruppene: 

•  KRIK: Aktivitet og leker i
gymsalen. 

•  Ten-gruppe: Samlinger i
hjemmene med mat, sam-

    tale og lek. 
•  Yolo ten-sing: For deg 
    som liker sang, spill,dans 
og drama.  n

Info: sedalenmenighet.no

BIRKELAND 2020:
•  Torsdag 6. juni kl.18: Infor-
masjonsmøte i kirken. De
ulike gruppene presenteres. 

•  Tirsdag 18. juni kl. 9:Den
elektroniske påmeldingen
åpner på nettsiden vår. 

•  Tirsdag 20. august (jenter
kl. 16 og gutter kl. 17): Opp-
startsmøte. Alle påmeldte vil
bli lest opp gruppevis, og få
treffe noen av sine lærere. 

•  Tirsdag 22. okt: Konfirmant-
foreldremøte kl. 19 i kirken. 

Hvilke grupper kan du velge?

•  Ten sing (Bobla): For 
    deg som liker sang, spill,
dans og drama! 

•  Orgel: Her kan du som
spiller tangenter fra før, få
lov å bli kjent med «in-
strumentenes dronning»:
kirke-orgelet. 

•  Diakoni: Gruppen for deg
som er opptatt av å gi og vise
omsorg. 2 grupper: D1 har
hovedfokus på barn, og D2
har hovedfokus på eldre. 

•  Godt og blandet: Dette er
gruppen for deg som vil være
med på et variert opplegg
med jevnlige treff i kirken. 

•  Leir: 2 grupper; en med leir
om høsten og en med leir om
vinteren. Utenom leir-helgen
er det også andre treff 

•  Tilpasset undervisning:
Egen gruppe (-fra en til flere
konfirmanter) tilbys dersom
det er ønskelig. Tilbudet vil
ha universell utforming og
individuell tilrettelegging, alt
etter behov/diagnose. n

Til neste års konfirmanter
Alle i 2005-kullet som er medlem i Den norske kirke får invitasjon til konfirmasjon i løpet av mai. Er du
ikke medlem kan du også melde deg på, men du må være døpt for å delta i konfirmasjonshandlingen.
Det vil være dåp for konfirmanter som ikke er døpt noen uker før konfirmasjonen. Påmelding til kon-
firmasjonstiden skjer elektronisk. Les mer på kirken.no/birkeland-menighet eller sedalenmenighet.no 



Døpte
Thale Astrid Roe
Lilly Føyen
Ronja Fjeldberg 
Heggland
Nathaniel Aarnes
Oliver Elias Vatnøy-
Hagen
Matheo Bakken Sælen
Maren Borge Kjeilen
Lauritz Landaas Teige
Josefine Syslak 
Haugsgjerd
Henrik Stegen
Leander Fjellanger
Ulrik Thuen
Vilde Rincon Flindt
Martin Hellevig Eikeland
Kaja Kartveit Våge
Eirik Solheim 
Christiansen
Agnes Ljones
Eva Kleiva Svendsen
Eline Stemsrudhagen
Oline Hauge Slevolden
Oscar Augestad 
Holmefjord
Kasper Gjersdal
Julian Borge Birkeland
Alva Fosså-Aasved
Theodor Barsnes Jones
Oliver Eide Søvik
Emma Lyssand-Hauge
Louise Nilsen Krågenes
William Lundøy Fossheim
Olivia Dyngeland
Brage Hegeson Sverkeli
Ida Sofie Olsen-Lie
Theodor Haarvik Myrdal
Johan Erikstad Krogh

Nora Oline Endestad
Aksel Sunde Amble
Aria Christina Stuhr
Emilie Tvedt-Tangen

Vieser
Lene Hagland og
Kristoffer Mauseth 

Dødsfall
Ruth Lovise Knutsen
Paul Ringheim
Johanne Reimers 
Madsen
Arve Johannes Olafsen
Birte Bårtvedt
Lorentz Wesenberg 
Mohn
Berit Sandal Pettersen
Agnar Johannesen Boge
Frode Arnøy
Tore Seim
Regina Bergitte 
Rossland
Finn Johan Rasmussen
Thore Johnsen
Solveig Knoph
Heine Sletten
Berta Tveit
Hega Oline Drage
Ruth Halse
Erik Bjelke
Maggie Wilson
Kari Kvam
Asta Lauritzen
Tor Müller
Asbjørn Groven
Jorunn Madland
Gerd Larsen
Anna Leirvåg Andersen 
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Vi ber og
takker 
Kjære forbedere: 
Til Herren kan vi komme med alt!  

Ca 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 til-
gjengelig 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 gjerne 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.

Livets gang 



DET SKJER I BIRKELAND
MENINGHET 

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

•  Kirkeskyss: Velkommen til kirke!
Ønsker du kirkeskyss, 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:
•  Åpen kirke hver fredag fra kl. 15-17
•  Menighetshelg i Sætervika 31. mai

2. juni (se egen annonse)
•  Hattefest og semesterslutt søndag

16/6 kl. 11

Påskeprogram
•  Palmesøndag 14/4, gudstj. kl. 11
•  Skjærtorsdag 18/4, gudstj. kl. 11
•  Langfredag 19/4, pasjonsgudstje-

neste kl. 11, etterfulgt av korsvand-
ring for barn

•  1. påskedag 21/4, høytidsguds-
    tjeneste kl. 11
•  2. påskedag 22/4, friluftsgud-
    stjeneste på Helgeseter kl. 12

Voksen i Birkeland 
•  Bibeltimer På menighetshuset, 
    vanligvis siste tirsdag i måneden 
    kl. 19.30. Enkel servering og

samtale: 30/4 og 28/5
•  Diakoni: Torsdager 12-13 utenom

skolens ferier finner du diakonen på
Baker Brun. Hjertelig velkommen 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
tur på Nabokaféen først 23/4, 2/5,
21/5, 4/6 og 18/6

•  Optimisten: Klubb tilrettelagt for
utviklingshemmede. På Nesttun 

    bedehus (når ikke annet er oppgitt)
hver første onsdag i måneden kl. 18-
19.45. Pris kr 50/100 (sommer-fest
og julefest): 8/5 – m/åpen gudstj. i
Øvsttun kapell kl 19, og sommer-

    fest 5/6 (påmeldingsfrist 29/5).
•  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 tittelen

på Trosopplæringsplanen vår. Se

egen annonse for oversikt over hva
som skjer i vår!

•  Babysang annenhver ons. kl. 10.30 -
12 i kirken: 10/4, 24/4, 15/5 og 29/5

•  Søndagsskole: Når det ikke er
skoleferie eller familiegudstjeneste.  

•  Barnekor – øver i kirken hver ons-
dag fra kl. 17-18. For barn fra 1-6 kl.

•  Fredagstaco: Menighetshuset 
kl. 17-19. Oppstart til høsten 23/8

•  Tweensklubb: Onsdager på menig-
hetshuset kl. 18-19.30: 1/5 og 5/6. 

Ung i Birkeland
•  Nattkafé for ungdom. Annenhver

fredag kl. 19.30-23 på menighets-
huset: 26/4, 10/5, 24/5 og 7/6

•  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.

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

    Kretser_og_grupper/Birkeland/
•  1: Øvsttun speidergruppe:

www.ovsttun.org/

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

Sjekk også gjerne ut Facebook: 
facebook.com/ birkelandmenighet 

DET SKJER I SÆDALEN
MENIGHET
•  Gudstjenester på Sædalen skole.
    Se siste side.

•  Søndagsskolen i Sædalen er delt inn
etter alder og aktivitet:

-  3-5 år: Småfiskene.
-  Fra 1. klasse: Formingsgruppe.
-  1.-4. klasse: Gymsalgruppe.
-  5.-7. klasse: Gymsalgruppe.
-   Fra 8. klasse: Ungdomsgruppe.
For de yngste er det lekekrok i kirken. 
Kontakt: Sigrid Trætteberg Fahlvik.

•  Dåp i Sædalen: Ønsker dere dåp i 
Sædalen menighet? Du kan melde
dåp på www.kirken.no/bergen

    For spørsmål, kontakt Kirketorget på 
    55 59 32 10 eller Leidulf Øy.

•  Babysang: Kringlebotn aktivitets-
hus kl. 1030 hver onsdag ut mai.
Etter sommeren starter vi opp ons-
dag 4. september. Ta med matpakke

og et teppe babyen kan ligge på. 
    Ingen påmelding - bare møt opp!
• Sædalen barnegospel på Sædalen 
    skole mandager kl. 1730-1815. 
    Koret er for tiden delt inn i følgende
    grupper:

-   1-4 år: Knøtte/minisang
-   5 år-3. klasse: Barnegospel 
-   5.-7. klasse: Tweensing (øver til 
    1830)
Facebookgruppe «Sædalen Barne-
gospel og Tweensing». Kontakt:
Henriette Sæterdal 92666427 

• Ten-Sing «Yolo». Fra 8. klasse. 
    Sædalen skole mandager kl. 1830-
    2030.  Kontakt: Wiebke Kelsch, 
    92478021

Klubber
• Kompisklubben: 1.-4. trinn. Den 
    første tirsdagen i måneden kl. 18-
    1930 i Kringlebotn aktivitetshus.
    Facebookgruppe: «Kompisklubben i 
    Sædalen menighet». Kontakt: Sigrid 
    Trætteberg Fahlvik 

•  Tweensklubben: 5.-7.trinn. Første 
    tirs. i måneden kl. 18-20 i Kringle- 
    botn aktivitetshus. Facebook-
    gruppe: «Tweensklubb Sædalen 
    menighet». Kontakt: Amund Hosøy 

•  Tenklubb Fra 8. trinn. En onsdag i
måneden: 10. april, 8. mai,12. juni.

    Facebookgruppe: «Ten-klubben i 
    Sædalen». Kontakt: Amund Hosøy.

•  KRIK for ungdommer. Lek og ak-
tiviteter i gymsalen for ungdommer
fra 8. klasse. Gymsalen på Nattland
skole. Fredager kl. 19-20.30

    Datoer i vår: 05.04 og 26.04
    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. For nærmere informasjon 

    om hvilke torsdager, ta kontakt med
Martin Valen 415 67 164  -
41.bergen.kmspeider@gmail.com

•  Kor for voksne: SoundsLikeUs, 
    tirsdager kl. 1930 i Slettebakken

kirke. Kontakt: Katrine Høie
Jonassen, 907 04 688/
katrine89@live.no

•  Smågrupper. Fellesskap for voksne.
Mindre grupper som møtes til
samtale om liv og tro rundt et enkelt
kveldsmåltid. Kontakt: Leidulf Øy. 
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Gudstjenester i 
Birkeland kirke 

14. april, palmesøndag
11.00: Gudstjeneste med
dåp og nattverd. Joh 12,1-13.
Offer: Norges KFUK-KFUM.
Øy, Nordeide og Eikill-Moen.

18. april, skjærtorsdag
11.00: Gudstjeneste med
nattverd. Joh 13,1-17. Offer:
Menighetens arbeid. Grosås,
Nordeide og Eikill-Moen.

19. april, langfredag
11.00: Pasjonsgudstjeneste.
Matt 26,30-27,50. Grosås og
Norheim. Det blir en enkel
korsvandring tilrettelagt for
barn i kirken 12.15.

21. april, påskedag
11.00: Gudstjeneste med
dåp og nattverd. Kirkekaffe.
Joh 20,1-10. Offer: Det
Norske Misjonsselskap.
Norheim og Grosås.

22. april 
Helgeseter 12.00: Frilufts-
gudstjeneste. Joh 20,11-18.
Øy.

27. april
11.00: Konfirmasjonsguds-
tjeneste. Norheim og
Gjedrem Lunde.
13.00: Konfirmasjonsguds-
tjeneste. Norheim og
Gjedrem Lunde.

28. april
11.00: Konfirmasjonsguds-
tjeneste. Norheim og
Gjedrem Lunde.

4. mai
11.00: Konfirmasjonsguds-
tjeneste. Norheim og
Gjedrem Lunde.
13.00: Konfirmasjonsguds-
tjeneste. Norheim og
Gjedrem Lunde.

5. mai
11.00: Gudstjeneste med
dåp og nattverd. Markus
6,30-44. Offer: Kirkelig
dialogsenter. Norheim.
13.00: Konfirmasjonsguds-
tjeneste. Grosås og Myk-
lebust

8. mai
Øvsttun kapell 19.00: Guds-
tjeneste med nattverd. Op-
timisten deltar. Norheim.

11. mai
11.00: Konfirmasjonsgudstj.
Grosås og Myklebust.
13.00: Konfirmasjonsgudstj.
Grosås og Myklebust.

12. mai
11.00: Konfirmasjonsgudstj.
Grosås og Myklebust.
13.00: Konfirmasjonsgudstj.
Grosås og Myklebust.

19. mai
11.00: Gudstjeneste med
dåp. 1. Kongebok 8,12-
13.27-30. Offer: Diakoni-
arbeidet i Birkeland. Braut.

25. mai
11.00: Konfirmasjonsguds-
tjeneste. Øy, Fahlvik og
Hosøy.

25. mai
11.00: Konfirmasjonsguds-
tjeneste. Øy, Fahlvik og
Hosøy.

26. mai
Kirketomten på Kirkebirke-
land kl 12.00: Friluftsgudstj.
Speidergrupper deltar. Matt.
6,7-13. Offer: Menighetens
speidergrupper. Grosås og
Myklebust.

30. mai, Kr. himmelfartsdag
11.00: Gudstjeneste med
dåp og nattverd. Joh 17,1-5.
Offer: Acta – barn og unge i
Normisjonen. Norheim.

2. juni
Sætervika 11.00 (familie
helg): Gudstjeneste med
nattv. Joh 16,12-15. Norheim
og familieorkesteret.
Birkeland kirke 11.00: Gudstj.
med nattverd. Offer: Bergen
int. menighet. Grosås
13.00: Gudstjeneste med
dåp. Grosås.

9. juni Pinsedag
11.00: Gudstjeneste med
dåp og nattverd. Joh 14,23-
29. Offer: Det Norske Mi-
sjonsselskap. Norheim.

15. juni
12.00: Gudstjeneste med dåp.

16. juni
11.00: Gudstjeneste med
ordinasjon og nattverd. Apg
17,22-34. Offer: Diakoni-
arbeidet i menigheten. Nord-
haug, Litlere, Norheim og tre
ordinander.

23. juni
Skjold kirke 11.00. 

30. juni
11.00: Gudstjeneste med
dåp og nattverd. Markus
10,13-16. Offer: Normi-
sjonen – utland.

7. juli
Skjold kirke 11.00: 

14. juli
11.00: Gudstjeneste med
dåp og nattverd. Matt 18,12-
18. Offer: Menighetens arb.

21. juli
Skjold kirke 11.00

28. juli
11.00: Gudstj. med dåp og
nattverd. Markus 5,25-34.
Offer: Menighetens arbeid.

4. august
Skjold kirke 11.00.

11. august
11.00: Gudstjeneste med
dåp og nattverd. Lukas 6,36-
42. Offer: Menighetens arb.

17. august
11.00: Gudstj. med dåp.

18. august
11.00: Gudstjeneste med
nattverd. Markus 11,25-26.

25. august
11.00: Gudstjeneste med
dåp og nattverd. Joh 8,31-36.

1.september
11.00: Gudstj. med dåp og
nattverd. Joh 4,27-30.39-43.

Gudstjenester på 
Sædalen skole

22. april
Helgesæter 12.00. Frilufts-
gudstj. Joh 20,11-18. Øy.

28. april
Sædalen skole 11.00: Guds-
tjeneste med dåp og natt-
verd. Joh 20,24-31. Offer:
Sædalen menighetsarb. Øy.

12. mai
Sædalen skole 11.00: Guds-
tjeneste med dåp og nattv.
Joh 14,1-11. Offer: Misjons-
prosjektet i Estland. Øy.

26. mai
Sædalen skole 11.00: Guds-
tjeneste med dåp og natt-
verd. Matt 6,7-13. Offer:
Sædalen menighetsarb. Øy.

30. mai
Konfirmasjonsgudstjeneste.
Joh 17,1-5. Offer: Sædalen
barne- og ungdomsarbeid.
Øy, Fahlvik og Hosøy.

9. juni
Leirsted 11.00: Gudstj. med
nattverd på familiehelg. Øy.

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.

   
          
        

         
      

         
     

      


