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TEKST: Trygve Eiken

I forberedelsene til høstens gudstjenester har jeg reflektert   over to svært ulike bibel-fortellinger.

Først historien om den barmhjertige samaritan. Helten i
historien hjelper offeret etter et voldelig overfall og ran. En
prest som går forbi uten å hjelpe får langt mindre sympati!
Selv om vi kan anta at presten var på vei for å samle folk om
ord, lovsang og fellesskap, forstår vi at dette var en dårlig
vurdering. Historien er oppbyggelig og mobiliserer oss til
aksjon og handling; til kamp mot lidelse. Gå du og gjør som
han!

Like etterpå leste jeg historien om Jesus som besøker
søstrene Marta og Maria. Her er det den driftige Marta, full
av gjennomføringsevne, som får kritikk. Marta blir fortalt at
søsteren valgte den gode del- det ene som er nødvendig.
Maria satte seg ned ved Jesu føtter og lyttet. Igjen en opp-
byggelig historie, men en som mobiliserer til ettertanke og
bibellesning.

Begge disse fortellingene er sentrale historier i kirken. Noen
husker dem kanskje allerede fra søndagsskolen. Men lest
like etter hverandre er det lett å tenke at den ene tar litt
brodden av den andre. Hva er det egentlig som er det
viktigste?

For meg er det en trøst at de to fortellingene faktisk står 
helt tett i Bibelen. Rett etter hverandre, i samme kapittel i
evangeliet etter Lukas. Dobbeltheten er ikke et problem eller
en tilfeldighet, dobbeltheten er i kjernen av budskapet.

Senere i bladet kan du lese om at både Sædalen og Birkeland
menighet planlegger å behandle hele bibelbøker på møte-
serier som begynner i høst. Når vi leser lengre stykker blir vi
minnet på at de største sannhetene bare kan opplyses med
kontraster og paradokser. Det synes jeg er
både rart og fint. Jeg anbefaler deg på det
absolutt sterkeste å få med deg disse
kveldene.

Med mindre du møter noe annet som er
viktigere – da får du heller gjøre det. n
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Alle de 
gode delene
Jeg har brukt noen sensommerdager 
til kalenderplanlegging. Prøvd å legge 
inn de viktigste tingene i livet, så de ikke
glipper. På jobb og i fritiden, i familie,
nærmiljø og storsamfunn. Men hva er 
det viktigste?
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TEKST: William Skolt Grosås
FOTO: Gyrid Cecilie Nygaard

I kke hør på optimistene: Det er   slettes ikke sikkert alt skal bli bra
med det første. I hvert fall ikke om
«bra» betyr slik det var før. Sann-
synligvis kan vi heller ikke neste år
fylle kirkene til randen verken i dåp
eller bryllup. Det er fortsatt lenge til 
vi kan trøste hverandre med lange
klemmer rundt graven og også neste
års konfirmanter må nok velge ut
noen få som får bivåne deres store 
dag i kirken. 
Dette er den nye normalen, og det 

er bare å vende seg til tanken først
som sist. 
Gi meg heller pessimistene. De som

ser realitetene i hvitøyet og ikke lurer
oss til å feste blikket på en fjern og
ukjent fremtid i stedet for å lete etter
muligheter her vi er. 

Den naive optimismen er ikke som
mange tror, en venn av håpet. Snarere
tvert imot. Det sanne håpet er aldri
naivt, og alltid realitetsorientert. Det
som kjennetegner håpet er evnen til å
se det gode og vakre som mulighet
under alle omstendigheter. Det er ikke
sikkert «drømmebryllupet» eller den
perfekte dåpsfesten kan holdes en
annen gang. Kanskje blir det aller
finest her og nå, tross begrens-
ningene.
Den største pessimisten i bibelen

var profeten Jeremia. Ledelsen i
Jerusalem var blitt bortført til
Babylon. De hadde mistet tempelet 
og landet sitt, og nå var de omgitt av
naive optimister som hevdet at Gud
på mirakuløst vis snart skulle gi dem
alt tilbake. Men Jeremia vil ikke 
høre av noe slikt. Han er befriende
pessimistisk i sitt budskap: Det 
går slettes ikke over med det første,

skriver han i et brev til de bortførte i
Babylon, dere kan like godt bygge 
hus og plante trær der dere er.
Når vi denne høsten går i gang med

et nytt semester der oppstarten for
fredagstaco, bibeltimer, nabokafe og
undringstund er usikker, og der
ingenting er som vanlig, bør også vi
lytte til Jeremias budskap. Det som
både er pessimistisk og håpefullt på
samme tid. Vi bør «plante et tre i
Babylon». Det vil si investere i livet
slik det er nå, og ikke vente til alt blir
som før. Det er ingen grunn til å
vente. For som Jeremia skriver i det
samme brevet: Gud er ikke langt
borte. Han er helt nær og han «vet
hvilke tanker han har med oss, 
fredstanker og ikke ulykkestanker.
Han vil gi oss fremtid og håp!»
Det er mye større enn naiv opti-

misme. n

Å plante et tre 
i Babylon

Støvet har lagt seg. Korona-situasjonen er verken spennende eller dramatisk lenger. 
Begrensningene er på vei til å bli en ny og kjedelig normal. Derfor er ingen grunn til å 
utsette verken dåp og bryllup til en ukjent fremtid. For livet er nå, og det finnes ingen
garantier for at det hele blir enklere ved en senere anledning. 

SLIK ER DET:
Vi begynner å
bli vant til den
nye normalen –
der god hygiene
og god avstand
er viktige ele-
menter.
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Monica er kristen. 
Christian er en av landets
mest profilerte human-
etikere. Slik lever de
sammen til tross for 
forskjellig tro.

TEKST: Astrid Dalehaug Norheim 
FOTO: Silje Alden

I august ringte bryllupsklokkene 
for Monica Skjold og Christian

Lomsdalen i Birkeland kirke på
Nesttun. Men vielsen var ikke helt
vanlig: Dette var en velsignelses-
seremoni. Dagen før hadde de blitt
juridisk viet i en humanistisk
seremoni. 
– Jeg er veldig glad i seremonier,

sier Monica og ser bort på ekte-
mannen.
– Og du er tydelig på at du ikke vil

gifte deg i kirken, sier hun. 
– Ja, av respekt for dem som tror,

sier Christian. 
Derfor gjorde de noe som de ikke

kjenner til at noen andre har gjort før
dem: Humanistisk vielse og kirkelig
velsignelse.
– For meg var dette den logiske 

løsningen, sier Monica. 
– Det er som Ole Brumm sier: Ja
takk, begge deler.Det er ikke et 
kompromiss, men en løsning som 
er tilpasset oss begge. Hvis han skulle
lovet noe foran en Gud han ikke tror
på, er det det samme som å si at løftet
ikke betyr noe. Det ville jeg synes var
veldig vondt. Da ville han oppført seg
som at min Gud ikke betydde noe. Det
ville vært mye vondere. Samtidig er
det viktig for meg at dette ekteskapet

tilhører min Gud. Der er det velsign-
elsen kommer inn, sier Monica. 
– Humanistisk vigsel har ingenting

som strider mot det jeg tror på.
– Og velsignelsen gjennomføres

uten at jeg opplever at den er i dis-
respekt for de som tror, sier Christian. 

Usikker i starten
Troen skiller dem. Monica er kristen.
Christian er en av landets mest pro-
filerte humanetikere som nestleder i
Human-Etisk Forbund. 
De møttes i 2016.
– Da jeg traff ham, var jeg usikker

fordi mange av dem jeg hadde truffet
fra Human-Etisk Forbund var anti -
religiøse. Det hadde jeg ikke orket. Jeg
hadde ikke orket å hele tiden forsvare
troen min. Men det har jeg ikke
måttet, sier Monica. 
Hun ser på Christian. 

– Du er på ingen måte antireligiøs.
Du har stor respekt for at folk er
religiøse. Du jobber mye med
menneskerettigheter, og trosfrihet er
en menneskerettighet.
Christian er religionsviter. Det er

både en ressurs, men kan også være
frustrerende for Monica.
– Han er mye mer belest enn 

meg på min tro. Noen ganger er det
frustrerende, for vi kan snakke om
tema som han kan bedre enn meg. 
Jeg blir sittende fast. 
Men det kan også være en styrke. 
– Jeg kavet meg ned i et forvirret

hull om bønn der jeg lurte på om jeg
ba riktig og hadde riktig inderlighet i
bønnen. Da kom religionsviteren frem
og sa: Du kan ikke be for dårlig. Da
hadde du styrt Gud. Da er han ikke
allmektig lenger. Jeg kunne finne ro i
at det var godt nok.

Monica og 
Christian fant 
løsningen
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De møttes over nett. Før de møttes,
var det viktig for henne å fortelle at
hun er kristen. Det kom frem da
Monica skulle sitte vert i Åpen kirke i
bli-kjent-fasen.
– Var det viktig for deg å si at du er

kristen?
– Jeg har sjelden frontet min tro. Det

endret seg etter at jeg traff Christian.
Jeg begynte som lærer på Gimle ung-
domsskole i 2008, men jeg tror ikke
noen der visste jeg var kristen før jeg
traff Christian. 

Korsgaven
Forlovelsesgaven fra Christian var
ørepynt i hvitt gull. To kors. 
– Jeg var ikke helt klar for å gå med

kors på jobb, men jeg kunne ikke
velge dem vekk, for det var forlov-
elsesgaven. Etterhvert fant jeg ro i å
gå med dem. 
Monica og Christian bor på Sandsli

med Monicas to barn May-Elise og
Liv-Marion og Christians barn Brage
og Villemo. Christian er stadig å se i
kirken også. Men én ting gjør han
ikke: han synger ikke med på
salmene. 

–Det oppleves som respektløst og
feil. Selv om jeg ikke tror på det som
man tilber, oppleves det for re-
spektløst for dem som tror at jeg skal
stå der og synge.
Selv om Christian er med i kirken, 

er det en plass Monica ønsker å dra
uten ham: På den årlige menighets-
weekenden. Da drar i underkant av
hundre barn, ungdommer og voksne 
i menigheten på et leirsted en helg.
Det er mye sosialt, mat, lek – men
også bibeltimer og samtaler. 
– Jeg har vært veldig usikker på om

jeg ville ha ham med. Jeg hadde følt
det litt som å ta en ulv inn i fåre-
flokken, sier hun og ser på Christian.
Mange kjenner ham fra skarpe leser-
innlegg og twitterdebatter. Han er
også lett gjenkjennelig med store
piercinger i ørene og hanekam.
– Jeg har omtalt Christian som lam i

ulveklær. Han er veldig veldig snill på
innsiden, men kan se litt tøff ut. 
Hun har landet på at menighets-

weekenden er for henne og de barna
som vil.
– Jeg opplever den delen av menig-

hetsweekenden som er for de voksne
som veldig rå. Bibeltimene  handler

om det essensielle. Om kvelden er det
bibellesning og gjerne med et opplegg
hvor to og to snakker sammen om 
hva bibelteksten betyr for oss. Hva vi
leg-ger i den. Da er det ikke naturlig at
jeg tar med meg en som det ikke betyr
noe annet for enn det rent religions-
vitenskaplige. I en slik sammenheng
skal man være deltagende. Ikke 
observatør. 

Vil ikke endre hverandre
- Christian, synes du det er trist
at hun ikke vil ha deg med på
menighetsweekend?
- Egentlig ikke. Ofte er det møtehelg

i HEF også.
– Skulle du egentlig ønske at
hun ikke var kristen, Christian?
– Nei, det har jeg ikke behov for. 
– Skulle du egentlig ønske han
var kristen, Monica?
– Nei, for jeg kan snakke om med

troen med ham. Det er mye viktigere
at han er raus, imøtekommende og
forståelsesfull. Det var ikke viktig for
meg å være i et kristent forhold, men
viktig at jeg ikke trengte å kjempe for
troen min, sier hun. n

TO SEREMONIER: I august ble ekteskapet velsignet i Birkeland kirke. Dagen før hadde de hatt humanistisk vielse.



Sammen i en 
annerledes
sensommer 
og høst
Det er allerede en annerledes
sensommer og høst. Spenningen
knytter seg til om vi i fellesskap
klarer å følge smittevernsrådene
nå når barnehager, skoler og
arbeidsplasser åpner igjen etter
sommerferien.

TEKST: Karina Hestad Skeie, menighetsrådsleder, Birke-
land menighetsråd

V i vil så gjerne fortsette å møtes ansikt til 
ansikt (med en meters avstand) på guds-

tjenester, i barnedåp, konfirmasjoner og
gravferder – og, håper vi – etter hvert også på
andre møtesteder i Birkeland og Sædalen
menigheter og i samfunnet for øvrig. For er det
noe flere av oss har erfart etter vårens
samfunnsnedstengning, så er det at vi trenger
hverandre og at vi trenger å være sammen! 
Den første storhendingen som skjer i menig -

heten nå i høst, er gjennomføringen av alle 
konfirmasjonene som ble flyttet fra april/mai til
september. Det er et stort og krevende løft å
gjøre dette på en god og forsvarlig måte i
henhold til smittevernsreglene. All honnør til
vår dyktige og samvittighetsfulle stab og team
av frivillige som sammen legger til rette for at
dette skal bli gode og høytidelige festdager for
konfirmantene våre og deres familier. 
Menighetsrådet har sitt første møte 1/9. 

Utover høsten skal vi blant annet jobbe med
budsjett og økonomi, og fortsette dialogen med

menighetens mange arbeids-
utvalg og virksomhets-
grener. Lørdag 17.
oktober skal vi ha
strategisamling med
staben. Årsmøtet vi
måtte utsette i mars,
planlegges til søndag
18. oktober, rett etter
gudstjenesten. Takk for
at dere merker dere
datoen allerede nå! n

Vi ønsker alle 
en trygg og
velsignet
høst! 
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KLUBBEN OPTIMISTEN:

20 år i
En regntung vårdag like før samfunnet stengte
ned på grunn av koronapandemien møttes 
lederne i klubben Optimisten til ledermøte.
Klubben som i 20 år har hatt fast møtepunkt
første onsdag i måneden, skulle planlegge
jubileumsfest. 

TEKST: Hilde Wolter  FOTO: Linda Bårdsen. 

Ledergruppen til klubben Optimisten. Bak fra venstre diakon Linda Bårdsen, Anny Rødstøl,              
Småland.
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D et er nemlig 20 år
siden Hildur og Ola

Småland, som er foreldre til
to gutter med utviklings-
hemming, gikk sammen
med Nesttun bedehus og
Birkeland menighet for å
skape et sted der de kunne
ta med sine to sønner, et

sted hvor de var velkomne
til å delta både i et godt mål-
tid og et fellesskap med
andre. Hovedprofilen til
klubben Optimisten er nem-
lig at de samles rundt et
måltid; måltidet som i alle
kulturer og til alle tider har
vært et tegn på fellesskap 

 

  2020!

FAKTA
Klubben Optimisten møtes hver første onsdag i
måneden på Nesttun bedehus. Driftes med støtte fra
Birkeland Y’s Men’s Club, Birkeland menighet, Nesttun
bedehus og andre støtteordninger. 
I ledergruppen: Hildur Småland, Margit Tysnes, Tone 
Totland, Lisbeth Småland Søvik, Anny Rødstøl og Linda
Bårdsen, diakon i Birkeland menighet. 

og kjærlighet. Bibelens for-
telling om det store gjeste-
budet hvor alle er inviterte,
er en stor kilde til motiva-
sjon.
Slik ble altså Optimisten 

til, og etter hvert som årene
har gått har antallet deltakere
og ledere økt. Nå samles
rundt 60 deltakere og fri-
villige på bedehuset hver
måned. 
På klubbkveldene er det

alltid andakt, sang og 
mu sikk, og servering av
kvelds, kaffe og te og noe
søtt. Noen ganger serveres
det pølser, pizza eller grøt.
Musikere, korps og andakts-
holdere inviteres, og «åpen
mikrofon» er veldig popu-
lært. Her er det bare til å
hive seg med og bidra! Til 
jul arrangeres det julefest,
hver vår er det gudstjeneste 
i kapellet og i juni går den 

årlige sommer festen av 
stabelen. Årets sommerfest
og jubileumsfeiring ble ut-
satt til 2021.
Glede og takknemlighet 

er stikkord som beskriver
klub ben. Gleden til dem som
del tar. Gleden og samholdet
til de frivillige som stiller opp
hver måned. Diakon Linda
Bårdsen er med i leder-
grup pen og tok over jobben
da tidligere diakon Tone 
Totland sluttet. Tone er
frem deles med som frivillig
leder, og det gode samholdet
og lederfelleskapet trekkes
fram som kvaliteter som gjør
at alle stiller opp hver måned.
De gjør det med hjertet fordi
de vil og fordi det gir så mye
igjen.  Klubben har rom for
alle – og som Hildur sier –
når Linda lyser velsignelsen,
da er vi akkurat som alle
andre. n

              Lisbeth Småland Søvik, Tone Totland. Foran fra venstre: Margit Tysnes og Hildur

Fra et møte i Klubben.  Foto: Lisbeth Småland Søvik.



Velkommen til
kirken i høst!
Vi har mye å glede oss over
selv om vi lever i en pandemi.
Barne- og ungdomsarbeidet i
kirken skal prioriteres i tiden
fremover – selvsagt i tråd
med godt smittevern. 

De fleste aktivitene starter opp som
planlagt, med avstand og god hygiene.
Både babysang og søndagsskolen har
startet opp igjen etter en lang pause. 

Før sommeren rakk vi å møte ung-
dommene flere ganger utendørs og 
vi greide til og med å få til en svært
koronatilpasset nattcafè, hvor de nye
ungdomsskoleelevene var invitert. 
Det er så kjekt å kunne møtes igjen! 
Nå i september står konfirmasjons-
gudstjenestene for tur – utsatt fra i vår.
Derfor starter det nye konfirmantåret
opp først i oktober. 

Vi gleder oss til å ta imot de nye 
ungdommene som kommer.  

Hilsen alle oss som jobber med 
barn og unge i Birkeland n

BARN OG UNGE I BIRKELAND   
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3-åringer på
fredagstaco
Fredag 16. oktober inviteres 
alle treåringer som sokner til 
Birkeland på fredagstaco, med en
liten samling før vi spiser taco
sammen med mange andre på
menighetshuset i Øvsttunvegen 29. 
Invitasjon vil komme i posten 
Påmelding blir på nettsiden vår:
kirken.no/birkeland-menighet n

Vi gleder oss 
til å treffe deg
- velkommen!

I Birkeland har vi mange flotte ungdommer. Etter konfirmasjons-
tiden inviteres alle med på et ettårig lederkurs, deretter kan
man bli med i noe vi kaller ULF (Ungt Lederforum). Her snakker 
vi om tro, om å være leder for andre og så er det sosialt og 
inkluderende. Nå i august hadde vi vår årlige tur til Wallem-
tunet, med mye spennende innhold. Vi har plass til flere 
ungdommer – velkommen!

Lys våken
Lørdag 28. og søndag 29. november er alle 11-åringer invitert 

med på noen spennende dager i Birkeland kirke. 

Det blir leker, juleverksted, pizza og så skal vi planlegge
søndagens gudstjeneste. Mer informasjon kommer i posten til

alle 11-åringer, og på vår nettside. n

Velkommen!

Ledertrening 
for ungdom
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Babysang 
Velkommen til babysang onsdager kl. 1030-1230 i Kringlebotn 

aktivitetshus. Ta med et teppe babyen kan ligge på og matpakke. Vi serverer
kaffe, te, vann og innpakket vestlandslefse. Påmelding ved oppmøte. Bli gjerne med
med i facebookgruppen «Babysang i Sædalen menighet». Oppstart 2. september. n

Tweensleir 23.-25. oktober
5.-8. klassinger fra Birkeland og Sædalen menigheter er invitert med på leir til Sætervika
23.-25. oktober. 

Det blir aktivitet i gymsal,kano og tarzanløype,tid for tro og undring,underholdningskveld og kanskje noen nye venner. 
Info og påmeldingslink blir lagt ut på hjemmeside og facebook. Bli med! n

Knøttesamling for
1 og 2-åringer 
Onsdag 14. oktober inviterer vi til middag og sang-
stund for 1 og 2-åringer med en forelder i Kringlebotn
aktivitetshus. Invitasjoner kommer i posten når det
nærmer seg, og mer info legges ut på hjemmesiden. n

Søndagsskolen
15. november er alle 3-åringer SPESIELT invitert til
søndagsskolen. Innbydelse kommer i posten! Det er
søndagsskole i flere aldersdelte grupper hver gang det
er gudstjeneste på Sædalen skole. n
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TEKST: Sigrid Trætteberg Fahlvik
FOTO: Tabula Rasa

S ammen med mann og tre barn på 
9, 11 og 12 år har hun bosatt seg

sentralt i Sædalen, og hele familien er
aktive i Sædalen menighet. 
–Hva betyr det for dere som
familie å være med i en
menighet?
–Menigheten var en stor grunn til

at vi flyttet til Sædalen for 11 år siden.
Vi har opplevd det spesielt fint at så
mange er med på arbeidet med å
holde det frivillige arbeidet i gang. At
vi får ha et trosfellesskap med andre
familier betyr nok mye for både store
og små, og vi merker godt at det er
lenge siden vi kunne samles til guds-
tjeneste på vanlig måte. 
–Hva er dere med på i
menigheten?
– Først og fremst gudstjenester, og

forberedelser til disse. Jeg har funnet
min plass i dekorgruppen som har 
ansvar for å pynte alteret. Dessuten 
er det viktig for barna å treffe venner
på kompis- og tweensklubb. Mannen
min tar seg av det musikalske i denne
sammenhengen, og er den kjekkeste
bassisten i Sædalen! 
– Våren i år ble spesiell for de
aller fleste og innen kulturfeltet

ble mange arrangementer av-
lyst. Hvordan opplevde du som
musiker arbeidshverdagen?
– Heldigvis ble en del av jobbene 

tilpasset slik at jeg kunne gjøre 
administrativt arbeid, men Tabula
Rasa måtte utsette en turné og mange
øvelser. Jeg er vant til å jobbe mye
alene, men øving på samtidsmusikk i
samme rom som hjemmeskole og
mannen min sitt hjemmekontor
kunne by på utfordringer. Det syntes
nok de også...! Frustrasjon og følelser
satt i system, kan vi kalle det. 
–Hvordan var det å kunne 
ha fysiske øvelser sammen med
vokalgruppen igjen?
- Det var en helt fantastisk opptur!

Vi lagde prosjekter som var tilpasset
koronatiden, blant annet urfremføring
av et verk basert på konferanse-
teknologi skrevet av en av våre tenorer,
Tord Kalvenes. Det var morsomt, men
ingenting kan måle seg med å synge
sammen i samme rom. 
–Hva jobber dere med nå? 
–Nå er det fullt fokus på en arbeids-

visning av forestillingen «Bedehus»
som fremføres under Bergen Kirke-
autunnale 25. september. 
Dette er et samarbeid mellom vokal-

ensemblet Tabula Rasa, Else Olsen
Storesund (komponist, pianist),

Ingrid Askvik (regi) og Silje Sand-
odden Kise (scenografi). Tabula Rasa
har sammen med komponist arbeidet
med å forme et verk basert på be-
dehuskulturen, ut fra et samtids-
musikalsk perspektiv. 
– Vi ønsker å nå frem med ny

musikk til mennesker som ikke
kjenner formen så godt fra før.
Musikalsk søker vi en balanse mellom
musikk vi tenker er gjenkjennelig og
tilgjengelig for publikum, og musikk
som er utfordrende og overraskende.
Vi ønsker å bruke det emosjonelle og
umiddelbart kommunikative i
menneskestemmen til å nå frem til
publikum. n

KULTUR OG
KORONA 

Sigrun Jørdre er utdannet sanger og pedagog fra Griegakademiet. Hun jobber som barne-
kordirigent og sangpedagog - og er en av seks sangere i Vokalensemblet Tabula Rasa. 

Tabula Rasa om forestillingen
«Bedehus»: Det foregår nå en 
dekonstruksjon av bedehuset.
Både fysisk av husene der de 
står. Men også av fenomenet 
bedehuset, både i menneskene
og alt bedehuset har huset i
nesten 200 år. Bedehuset var for
de fleste samlingsstedet for ikke
mer enn 40-50 år siden. Bedehus
blir til løe og skatehall. Bedehus
blir konserthus. Bedehus blir bare
hus. Dør bedehuset da? Hvordan
er lyden av forlatte bedehus?
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Bli med på 
dugnaden!

• Har du noe 
på hjertet? 

• Vil du bidra 
til bladet? 

• Ønsker du å 
annonsere? 
Ta kontakt med 
Hilde eller Eli: 

birkeland.menighet
@kirken.no 

Telefon: 55 36 22 80 

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 

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

TRENGER DU NOEN 
Å SNAKKE MED?

Ring eller skriv. Vi er her. Alltid.  kirkens-sos.no

Bedehus 
for Tabula Rasa  
og preparert bedehuspiano(arbeidsvisning)   

Bergen Kirkeautunnale:  
Nykirken menighetshus (Frederikbergsgaten 4) 
25. september kl 19  

Bill: www.autunnale.no  

Vokalensemblet Tabula Rasa 
Sigrun Jørdre - Rikke Lina Sorell Matthiesen -  
Elise Varne - Zsuzsa Zseni - Tord Kalvenes - Arild Rohde 

Komposisjon og piano: Else Olsen Storesund 
Scenografi: Silje Sandodden Kise 
Regi: Ingrid Askvik 



Tekst og foto: Hilde Wolter

Har du mer enn det du greier å spise,
kan du forsøke å sylte. Syltet løk er godt
å ha utover både vinteren og våren, og
er en fin måte å ikke la noe av det du
høster gå til spille. 

Frivillighetskoordinator Hilde Wolter
har en god oppskrift på syltede 
grønne tomater hun gjerne deler. 
Tilbehør som smaker nydelig sammen
med grillmat, men også til andre 
kjøttretter utover høsten. 
Fra www.tomatprat.blogspot.com

Ingredienser 
• Ca. 1 kg. grønne, umodne tomater

Syltelake:
• 5dl. vann
• 5dl. Eddik
• 500 g sukker eller lyst rørsukker
• 1 kanelstang
• 1/2 vaniljestang
• 8 hele nelliker
•  1/2 - 1 ts vinsyre

Fremgangsmåte
• Skyll tomatene.
• Prikk huller i dem med en gaffel eller
   rull dem på den taggete siden på 
   rivjernet) 
• Bring vann, sukker og eddik i kok. 

• Legg i krydder.
• Kok tomatene i laken i 10-15 min., 
   alt etter størrelse, ta dem opp og 
   legg dem på rene, sterile glass.
• Kok laken opp igjen og hell den 
   over tomatene i glasset. Legg med 
   krydderet. n

Kortreist mat
Er du så heldig at du kan høste frukt og grønnsaker i din egen hage?
Uansett om det er kjøpt på butikken eller høstet i hagen er det bra å 
benytte seg av mat som er i sesong og som er dyrket et sted i nærheten. 

Høst i hagen
Har du hage eller en balkong med
krukker? Nå er det tid for å sette løker 
i jorden slik at du får fine tulipaner,
krokuser, påskeliljer, snøklokker eller
andre løkblomster til våren. 
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♻ Det grønne
hjørnet

Døpte 
Johann Sleveland
Bjørlykhaug
Arlén Meiler
Louis Alexander Vik
Alina Archilander 
Dyrnes
Ida Vågane Sulen
   

Vielser:
Emilie Yi Moe og 
Olav Helland
Monica Skjold og 
Christian Lomsdalen
Mona Riple og 
Ørjan Bjørkheim

Dødsfall
John Bendiksen
Ivar Søfteland
Turid Åse Teigland
Aagot Rosvold
Jorid Sæthre
Emanoil Costea
Edel Tutti Askvik Olsen
Sylvi Norunn Askeland
Hans-Thorvald Aasgaard
Frank Stene
Mathilde Midtun
Fridtjof Olsen

Margit Konstanse
Tveiterås
Thomas Alexander 
Løvås
Kirsten Rognaldsen
Jan Terje Birkeland
Ingrid Johannessen
Ingebjørg Anfrid Omdal
Sigmund Aarvik
Berit Holm-Hansen
Sverre Johannes 
Solberg
Ester Odny Hopsdal
Signy Lund
Kirsten Solberg
Tore Næss
Aud Jellestad
Turid Leganger Flygt
Marie Karlstad
Terje Riise
Reidun Dyngeland
Liv Kjersti Sandve
Willy Hugo Absalonsen
Margun Jensen
Gunnar Nordhus
Gerd Palma Lokøy
Solveig Andersen
Terje Kjelsrud
Gunvor Von Krogh 
Kolstad

Kjelleren i menighetshuset har fått nytt liv! 

Rom er pusset opp og gjort om til snekkerverksted og oppholds-
rom. Produktiviteten er høy! Her støpes det lys av gamle stearin-

lysrester, og det snekres og repareres. Mye blir
til gevinster til høstens basar. Her går inn-

tektene til driften av det flotte menig-
hetshuset. Høres det artig ut? Ta
gjerne en telefon til Eva Taule, som
leder for husstyret dersom du er in-
teressert i å bidra. Enten ved å
levere gamle ting som kan få nytt
liv, bøtten med lysestumper du aldri

får brukt, eller du vil være med i
gruppen. Her er alle velkommen! 

Telefon, Eva Taule: 481 21 030 n

Tid
for
tro

Velkommen til høstens Tid for tro -
samlinger i Sædalen menighet.

Onsdager 14. og 28. okt., 11. og 25. nov. kl. 19.00-
21.30 på Nattland skole. Tema er 1. korinterbrev.

Kvelden er lagt opp med innledning til tema,
samtale i grupper og et måltid til slutt. n

Påmelding/info: Trygve Eiken 

Livets gang

Vel fem ganger i året sender vi ut bønne-
liste 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. n
Takk for at du ber! 

Gud, takk for din nåde som er ny hver morgen

Bønnelister

Lysestøping 
og gjenbruk



DET SKJER I 
BIRKELAND 
MENINGHET 
Høsten 2020

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

Kirkeskyss: Velkommen til kirke!
Takk for at du er med og skaper
fellesskapet i menigheten. Ønsker 
du kirkeskyss, ring diakon Linda
Bårdsen på 55 36 22 85/483 02 448
senest fredag – vi har som regel
skyss til alle gudstjenester utenom
skolens ferier.

Gå ikke glipp av:

•  Åpen kirke: Hver fredag kl. 15.00-
17.00.

•  SY-KURS! Vi arrangerer sy-kurs 
   på menighetshuset tre tirsdager i

høst. Ta med symaskin, så lærer 
vi deg å sy. Formålet er å sy
gevinster til basaren i november. 

   Datoer: 8. september, 
   13. oktober og 10. november.
   Begrenset antall plasser. 
   Påmelding via nettsiden:

kirken.no/birkeland-menighet
•  Menighetsbasar fredag 
   27. november kl. 17-20.
•  Familiegudstjenester og tros-
    opplæring i høst
•  Høsttakkefest: søndag 
   18. oktober, kl. 11.00 (3-åringer

spesielt invitert).
•  Lys Våken: søndag 29. november

kl. 11.00 (11-åringer spesielt
invitert til overnatting i kirken).

Voksen i Birkeland 

•  Bibeltimer: På menighetshuset
vanligvis siste tirsdag i måneden 

   kl. 19.30. Enkel servering og
samtale: 27. oktober og 24. no-
vember. Kun dersom smitte-
situasjonen tillater det. Fort-
løpende oppdatering på hjemme-
siden.  

•  Nabokafé: Tirsdager kl. 12.00-
14.00 på menighetshuset for alle,
med enkel og rimelig servering.
Mulig oppstart i løpet av
september. Mer info følger. 

•  Undringsstund: Oppstart utsatt –
mer info følger.

•  Sorgseminar: lørdag 24. oktober 
   kl. 11-14 i peisestuen i Skjold kirke
•  Klubben Optimisten: Klubben

«Optimisten» er en klubb til-
rettelagt for utviklingshemmede,
og holder til på Nesttun bedehus
hver første onsdag i måneden fra
kl. 18.00-19.45. Pris kr 50/100
(sommerfesten og julefesten).
Oppstart 7. oktober, om
smittesituasjonen tillater det

•  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.
Se annonse i bladet for oversikt
over hva som skjer i høst!

•  Babysang annenhver mandag 
   kl. 10.30-12 i kirken: 14. septem-

ber, 28. september, 12. oktober,
26. oktober, 9. november og 

   23. november.

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

•  Fredagstaco: på menighetshuset
fra kl. 17-19: 18. september, 

   23. oktober og 20. november (med
forbehold om mulig avlysning pga
smittesituasjonen)

•  Tweensklubb for 4-7 klasse: første
onsdag i måneden på menighets-
huset fra kl. 18.00-19.30: 

   2. september, 30. september,
   4. november og 2. desember.

Ung i Birkeland 

•  Nattkafé for ungdom Nattkafé 
   for ungdom: Annenhver fredag 
   kl. 19.30-23.00 på menighetshuset: 
   4. september, 18. september, 
   2. oktober, 16. oktober, 30. okto-

ber, 13. november, 27. november
og 11. desember.

•  Bobla Ten Sing: Torsdager kl.
19.00-21.00 på menighetshuset—
med eget band, dans og lek. 

• 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

✁
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Velkommen til basar
på menighetshuset!
Fredag 27/11 kl. 17-20.

Det blir lotteri, åresalg og salg av loddbøker. Mange flotte
gevinster! På grunn av smittevern i forbindelse med korona-
pandemien vil det kun bli enkel servering ved bordene.
Ta gjerne kontakt med menighetskontoret for kjøp av lodd i 
forkant av basaren—55 36 22 80 

Inntektene går til driften av menighetshuset. 10 prosent 
øremerkes misjonsprosjektet i Estland. 
VEL MØTT til en trivelig kveld!



SE HVA SOM
SKJER I
SÆDALEN
MENIGHET 
Høsten 2020
Gudstjenester på Sædalen skole.
Se baksiden av bladet. Pga
coronasituasjonen vil det bli 
påmelding til gudstjenestene på
www.sedalenmenighet.no. 
Spørsmål: kontakt Trygve Eiken.

Dåp i Sædalen

Ønsker dere dåp i Sædalen
menighet? Du kan melde dåp på
www.kirken.no/bergen 
For spørsmål ta kontakt med
kirketorget på 55593210 eller
Trygve Eiken.

Gå ikke glipp av ...

• Damenes aften: En kveld for damer
i alle aldre med god mat, prat,
sang, underholdning og ord til
ettertanke. Tirsdag 27. oktober 

   kl. 19.30 i Kringlebotn aktivitets-
hus. Påmelding: Sigrid T. Fahlvik.

•  Tid for tro: Onsdager 14. og 28. okt.,
11. og 25. nov. kl. 19.00-21.30 på
Nattland skole. Tema er 

   1. korinterbrev. Kvelden er lagt opp
med innledning til tema, samtale 

   i grupper og et måltid til slutt.
Påmelding/info: Trygve Eiken

•  Tweensleir Leir til Sætervika for 
   5.-8. klassinger. Sammen med

Birkeland menighet. 
   23.-25. oktober.

Barn i Sædalen

Høstemesterets arrangementer:

•  Babysang: Onsdager kl. 10.30-
12.30 i Kringlebotn aktivitetshus.
Oppstart 2. september. Facebook:
«Babysang i Sædalen menighet»

•  Knøttesamling: For 1 og 2-åringer
onsdag 14. oktober. 

•  Søndagsskolen: For barn i alle
aldersgrupper. Hver gang det er
gudstjeneste på Sædalen skole.

   15. november er alle 3-åringer
SPESIELT invitert til søndags-
skolen.

•  4-årsbok: Søndag 13. desember
•  Lys våken: Overnatting i kirken 
   for 11-åringer. Sammen med 
   Birkeland. 28.-29. november.
•  Tweensleir: Leir til Sætervika for

5.-8. klassinger. Sammen med
Birkeland. 23.-25. oktober.

•  Sædalen barnegospel: Øver på
Sædalen skole mandager kl.1730-
18.15. Oppstart 7. september.

   - 1-5 år: Minigospel
   - 5 år-3.klasse: Barnegospel 
   - 4.-7. klasse: Tweensing
•  Kompisklubben: 1.-4. trinn. 
   Tirsdag 1. september, 13. oktober,

2. november og 1. desember 
   kl. 18.00-1930 i Kringlebotn ak-

tivitetshus eller ute i nærområdet.
Facebook: Kompisklubben i Sædalen
menighet

•  Tweensklubben: 5.-8.trinn. Tirsdag
1. september, 13. oktober, 2. no-
vember og 1. desember kl. 18.00-
20.00 i Kringlebotn aktivitetshus
eller ute i nærområdet. Facebook:
«Tweensklubb Sædalen menighet»

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

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

Ung i Sædalen 

•  Ten-sing YOLO: Ten-sing YOLO
   Fra 8. klasse. Øver på Sædalen

skole annenhver onsdag (partalls-
uker) kl. 1930-2100. Oppstart 

   14. oktober.
•  Lederkurs: Fra 10. trinn. Månedlige

møter, turer, praksis i ungdoms-
arbeidet mm. Kontakt Leidulf Øy
for mer info.

•  KRIK for ungdommer: Lek og 
   aktiviteter i gymsalen for ung-

dommer fra 8. klasse. Gymsalen på
Nattland skole søndager kl. 18-20.
Datoer i høst: 13. september, 27.
september, 18. oktober, 1. novem-
ber, 15. november, 29. november
og 13. desember.

•  Konfirmanter 2020/2021: Se nett-
siden for mer info og påmelding. 

Voksen i Sædalen

•  SoundsLikeUs: Kor for unge
voksne tirsdager kl. 1930 i Slette-
bakken kirke. 

•  Smågrupper: Fellesskap for
voksne. Mindre grupper som
møtes til samtale om liv og tro
rundt et enkelt kveldsmåltid. 

•  Tid for tro: Onsdager. 14. oktober,
28. oktober, 11. november og 

   25. november kl. 19.00-21.30 på
Nattland skole. Tema er 1. korinter-
brev. Kvelden er lagt opp med inn-
ledning til tema, samtale i grupper
og et måltid til slutt. Påmelding/
info: Trygve Eiken

•  Damenes aften: En kveld for
damer i alle aldre med god mat,
prat, sang, underholdning og ord til
ettertanke. Tirsdag 27. oktober kl.
19.30 i Kringlebotn aktivitetshus.
Påmelding: Sigrid T. Fahlvik.

✁
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Øvinger på 
Sædalenskole 
mandager 
kl.17.30
 
 

sedalenmenighet.no

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



Birkeland kirke 

5. sept. kl 11.00, 
kl 13.00 og kl 15.00 
Konfirmasjonsgudstjenester.
Offer: Menighetens barne-
og ungdomsarbeid.

6. sept. kl 11.00
Gudstjeneste med dåp 
og nattverd. Offer: 
Menighetens arbeid.

6. sept. kl 13.00
Konfirmasjonsgudstjeneste.
Offer: Menighetens barne-
og ungdomsarbeid.

12. sept. kl 11.00 og 13.00
Konfirmasjonsgudstjenester.
Menighetens musikkarbeid.

13. sept. kl 11.00 
Gudstjeneste med nattverd.
Offer: Kirkens SOS i Norge 
i Bjørgvin.

13. sept. kl 13.00 
Konfirmasjonsgudstjeneste.
Offer: Menighetens barne-
og ungdomsarbeid.
    
20. sept. kl 11.00 
Gudstjeneste med dåp og
nattverd. Offer: Kirkens
Bymisjon Bergen

20. sept. kl 13.00 
Dåpsgudstjeneste. Offer:
Menighetens barne- og
ungdomsarbeid.

26. sept.kl 11.00, 
kl 13.00 og kl 15.00 
Konfirmasjonsgudstjenester.
Offer: Diakoniarbeidet i
Birkeland.

27. sept. kl 11.00
Gudstjeneste med nattverd.
Diakoniens dag. Offer:
Diakoniarbeidet i Birkeland.

27. sept. kl 13.00 
Konfirmasjonsgudstjeneste.
Offer: Diakoniarbeidet i
Birkeland.

3. okt. kl 11.00 og 13.00
Konfirmasjonsgudstjenester.

4. okt. kl 11.00 
Gudstjeneste med dåp og
nattverd. Offer:
Menighetens arbeid.
    
11. okt. kl 11.00 
Gudstjeneste med dåp og
nattverd. Offer: Sjømanns-
kirken.

18. okt. kl 11.00 
Familiegudstjeneste med

nattverd. Offer: Søndags-
skoleforbundet i Norge.

25. okt. kl 11.00 
Gudstjeneste med nattverd.
Offer: Kirkens Bymisjon
Bergen.

25. okt. kl 13.00 
Dåpsgudstjeneste. Offer:
Menighetens barne- og
ungdomsarbeid.

1. nov. kl 11.00 
Gudstjeneste med nattverd
Allehelgensdag. Offer:
Diakoniarb. i Birkeland.

8. nov. kl 11.00
Gudstjeneste med dåp og
nattverd. Offer: Stefanus-
alliansen.

15. nov. kl 11.00 
Gudstjeneste med dåp og
nattverd. Offer:
Menighetens arbeid.

22. nov. kl 11.00 
Gudstjeneste med dåp og
nattverd. Offer: Fana prosti.
Felles diakonale tiltak.

29. nov. kl 11.00 
Gudstjeneste med dåp og
Lys Våken - trosopplæring

for 11-åringer. Offer:
Menighetens barne- og
ungdomsarbeid.

Sædalen skole
6. sept. kl 11.00 
Friluftsgudstjeneste, Bergen-
dal gård. Kulturfest etterpå.

13. sept. kl 11.00
Gudstjeneste med dåp og
nattverd. Søndagsskole.

27. sept. kl 11.00 
Gudstjeneste med dåp og
nattverd. Søndagsskole.

18. okt. kl 11.00
Gudstjeneste med dåp og
nattverd. Søndagsskole.

1. nov. kl 11.00 
Gudstjeneste med nattverd.
Konfirmantpresentasjon.
Søndagsskole.

15. nov. kl 11.00
Gudstjeneste med dåp og
nattverd. 3-åringer inviteres
til søndagsskolen. Barne- og
Minigospel deltar. 
    
29. nov. kl 11.00 
Gudstjeneste med dåp og
nattverd. Søndagsskole.

Gudstjenester

Velkommen 
til dåp i Birkeland 

og Sædalen!
Når et barn blir båret til dåp, blir vi

minnet om at ingen kan bære seg selv.
Gjennom dåpen blir vi en del av et

fellesskap som strekker seg over hele
verden—og gjennom alle tider. Det er

en markering der Gud lover å følge
barnet alle dager.

Meld barnet til dåp på
kirken.no/bergen

   
          
        

         
      

         
     

      


