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MELLOMROMMENE
Året 2020 ble annerledes. Det vil si: Det begynte ganske vanlig. Vi startet opp i januar med gudstjeneste
og juletrefest på menighetshuset. Det var fullt hus og et langbord fullt av restekjærlighet. Siste helgen i
januar var det nesten så taket i Birkeland kirke løftet seg da Tårnagentene sang: Kom, kom, kom og få
en himmel over livet. Om kvelden arrangerte vi Pause, en møteplass for generasjonen 40+ med god
musikk, påfyll og hyggelige samtaler. Februar kom og gikk med konfirmantleir, nabokafe, undringsstund,
nattkafe, ten-sing, babysang, fredagstaco, andakter og gudstjenester. Så ble det brått stopp.
Hva gjør vi som kirke når vi ikke lenger kan treffes? Dette spørsmålet ble plutselig skremmende aktuelt.
Hva vil det si å være kirke når vi ikke kan være sammen? Svaret viste seg i det som skjedde. Det var
fantastisk å se mennesker i menigheten som stilte opp som handlehjelp, som ble med i
samtaletjenesten, som deltok på digitale sendinger og møter, som styrte lyd og lys og overføring av
andakter og gudstjenester til sosiale plattformer, som bad, som viste omsorg for naboer og venner, som
spritet hender og holdt avstand og likevel var der for andre.
I sin nyttårstale reflekterte kong Harald om året som har gått. Han snakket det som hadde vært
krevende, men også om det som hadde overrasket positivt. Så pekte han på det som kanskje mange av
oss har kjent på dette året, nemlig savnet etter det hverdagslige, savnet etter alle aktivitetene vi tidligere
har tatt for gitt. Og så la han til: «Vi savner mellomrommene: Praten ved kaffemaskinen, de tilfeldige
møtene i butikkene. Ofte er det i mellomrommene at verdifulle møter mellom oss finner sted.»
Mellomrommene er viktige. Sjelden har det blitt mer tydelig enn i året som nå har gått. Kanskje var det
derfor de små mellomrommene som faktisk oppstod opplevdes ekstra viktige. Mellomrommene. De
verdifulle møtene. Dåpsfamiliene som kom med sitt nyfødte barn. Gravferder. Gudstjenester. For vi har
hatt gudstjenester, og gudstjenestestatistikken i Birkeland viser tydelige spor etter hvor mange vi har
hatt lov til å være. Det har vært utvist stor kreativitet i begge menighetene dette året. Når vi kunne være
mange gikk gudstjenestene som normalt. Jo strengere reglene ble, jo flere gudstjenester ble det feiret i
Birkeland kirke og på Sædalen skole. 2020 ble et annerledes år, og vi lever fortsatt med strenge
restriksjoner. Samtidig er det lov til å glede seg til vi igjen kan samles i fulle kirker, synge av full hals og
treffes til kirkekaffe og prat etterpå. For snart, håper vi, snart skal vi møtes igjen!

Kjersti Gautestad Norheim
Sokneprest
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MENIGHETSRÅD (MR) OG ANSATTE
Birkeland menighetsråd 2019-23.
Faste medlemmer:
Karina Hestad Skeie, leder
Mimi Martin, nestleder
Bjørg Sveinall Øgaard,
BKF representant
Kjersti Gautestad Norheim
Leidulf Øy var fungerende
sokneprest fra …

Ansatte i Birkeland og Sædalen
Kjersti Gautestad Norheim,
sokneprest
William Skolt Grosås, kapellan
Eli Heggdal,
Administrasjonsleder
Hilde Wolter,
frivillighetskoordinator 75%
Linda Bårdsen, diakon
Eli Søgnen, kirketjener 50 %

Torstein Grimen*(100%
permisjon 2 år fra sept. 2020
pga. skolegang i Oslo)
Morten Jacobsen fast medlem i
Grimens sted.
Amalie Ulevik Bjerk
Erik Brandstadmoen
Monika Ullaland
Arne Exner Nakling
Randi Helene Vangen
Unni Sandaker Blom

Varamedlemmer:
*Morten Jacobsen
Gro Lise Skintveit
Olaug Torsvik Hundvin
Ranveig Vatshelle Bovim
Frode Bjørn Forland

Andreas Hatlevik Weltzien,
ungdomsarbeider 20 %
Kateketer:
Ingunn Myklebust
Vikar Gyrid Cecilie Nygaard 50
%
Jonas Gjedrem Lunde
Kantor og kirkemusikere:
Asbjørn Snilstveit, kantor
Carsten Dyngeland, 15 %.

Sædalen:
Leidulf Øy, kapellan
Sigrid Trætteberg Fahlvik,
menighetspedagog
Amund Nyhammer Hosøy,
ungdomsarbeider sluttet i juni.
Andreas Hatlevik Weltzien
begynte i 30 % stilling i
september.

Helgekirketjenere er rekruttert fra eget ungdomsarbeid: Tiril Wanvik og Erlend Vangen er kirketjenere
om søndagene, mens menighetens faste kirketjener har ukedagene.
Høsten 2020 hadde vi gleden av å ta imot praksisstudenter fra Bibelskolen i Grimstad. Adrian Oscar
Haugane og Sofia Hyttedalen har engasjert seg i barne- og ungdomsarbeidet i Birkeland og Sædalen.
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SAKER I BIRKELAND MENIGHETSRÅD
Menighetsrådet har hatt 11 møter og behandlet 90 saker dette året. Fra mars/april og ut året har
smittevernsarbeid og spørsmålet om hvordan vi best kan nå trygt ut til sognebarn i alle aldre og
situasjoner under den pågående pandemien, vært de mest gjennomgående sakene på
menighetsrådsmøtene. Også MRs møteform har vært påvirket av pandemien: Vi har hatt flest digitale
møter på Teams og på Zoom og noen møter på Menighetshuset for å overholde avstandsbegrensningen
når det har vært mulig å møtes i mindre grupper.
Vi er glade for at vi rakk å begynne 2020 med å diskutere oss fram til satsningsområdene for den
kommende 4-årsperioden. Vi har vedtatt disse tre satsningsområdene: 1) Barne- og ungdomsarbeid, 2)
Gudstjenesteliv 3) Inkluderende møteplasser. MRs medlemmer har fordelt seg på de ulike utvalgene og
virksomhetsgrenene i menigheten. Også gudstjenesteutvalget er konstituert og har fått delegert
arbeidet med å gi menighetsrådet innspill til Den norske kirkes arbeid med gudstjenestereform.
Den årlige strategisamlingen mellom menighetsrådet og staben var planlagt lørdag 14. mars med
‘Samspill og strategi’ som stikkord. Samlingen måtte avlyses på kort varsel og har dessverre ikke vært
mulig å gjennomføre slik arbeidssituasjonen for staben og smittesituasjonen utviklet seg utover høsten
2020. Menighetens årsmøte som opprinnelig var planlagt søndag 15. mars måtte også utsettes.
Heldigvis lot dette seg gjennomføre søndag 18. oktober. Et møte med Sædalen menighetsstyre var
planlagt i april og er blitt utsatt til 2021. Menighetsrådet har vært holdt løpende orientert om arbeidet
i Sædalen menighetsstyre på alle menighetsrådsmøter gjennom hele året.
Selv om vi har måttet lære hvordan vi best kan ta i bruk de digitale møterommene, har det tross alt vært
positivt at vi har kunnet gjennomføre jevnlige menighetsråd som planlagt også når vi ikke har kunnet
møtes ansikt til ansikt. Vi har hatt møte med Diakon og leder i diakoniutvalget, Trosopplæringsutvalget,
Barne- og ungdomsutvalget, Kantor og styret i kantoriet og kirkeverge Asbjørn Vilkensen. Vi har tenkt
og diskutert hvordan vi som kirke kan arbeide for å skape fellesskap og nærvær også når det ikke er
mulig å møtes fysisk.
På grunn av den ekstraordinære situasjonen med pandemien og sokneprest Gautestad Norheims 100%
studiepermisjon fra mai til november (Olavsstipend), valgte MR inntil videre å utsette prosessen med å
se nærmere på videreutvikling av utvalg og struktur i Birkeland menighet som var påbegynt i januar og
februar 2020. Vi regner med å ta opp igjen dette arbeidet så snart det er hensiktsmessig. Pga.
pandemisituasjonen valgte vi også inntil videre å legge på is et påbegynt planarbeid om menighetens
kommunikasjonsstrategi. Av større saker kan nevnes ansettelse av to praksisstudenter fra Bibelskolen i
Grimstad i ungdomsarbeidet i Birkeland og Sædalen, og ansettelse av Andreas Weltzien i 30%
ungdomsarbeiderstilling i Sædalen. Vi har vedtatt et nytt økonomireglement og avviklet Stiftelsen
Kirkebirkeland etter ønske fra stiftelsens styre. Bakgrunnen for endringen var innføring av nytt regelverk
for kirkelige stiftelser fra nyttår 2021. Stiftelsens midler er overført til et bundet fond i Birkeland sokn
og skal disponeres i henhold til stiftelsens vedtekter.
Alt i alt har menighetsrådet hatt fokus på å behandle nødvendige saker, og støtte staben og de frivillige
i arbeidet med å sikre gode lokale smittevernplaner og holde hjulene i gang i menighetens arbeid så
godt det etter omstendighetene har latt seg gjøre. Vi vil rette en stor takk til stab og frivillige i Birkeland
4

sokn for den energi, kreativitet og gjennomføringskraft de har vist i møte med en ekstraordinær
situasjon som nå også har vart over tid. Mange har strukket seg langt slik at kirken har kunnet være
nærværende og tilgjengelig både fysisk og digitalt.

REGNSKAP OG GIVERTJENESTE
Korona preger også regnskapet for dette året da samfunnet måtte stenges ned. Gudstjenester og
aktiviteter ble avlyst. Dette førte til nedgang i offer og deltagerbetaling, men det førte også til lavere
utgifter. Birkeland menighetsråd har godkjent regnskap og fastsatt regnskapsmessig resultat, det vil si
Overskudd er satt av til disposisjonsfond for avdelingene og underskudd dekket av disposisjonsfond.

Kortfattet oversikt over avdelingene i regnskapet.
Avdeling

Inntekter

Utgifter

Driftsresultat Driftsresultat
2020
2019

Menighetsråd

937 988

922 829

15 159

Menighetshus

355 047

293 261

61 786

34 528

Trosopplæring

184 284

135 666

48 618

-3 767

Konfirmanter

30 711

177 270

146 559

59 887
36 867

Barne- og ungdomsarbeid

182 709

152 417

30 292

Bobla tensing

35 530

22 034

13 496

Diakoniutvalg

126 143

106 325

19 818

65 011

21 592

10 694

10 898

-11 008

7 525

6 106

1 418

13 106

20 995

7 889

432 701

440 476

7 776

971

83 297

46 994

36 302

-70 374

179 879

160 243

19 636

9 210

Klubben
Nabokafeen
Birkeland kantori
Sædalen menighetsutvalg
Sædalen barnekor

Menighetsrådet
Sædalen trosopplæring

Sædalens
12 314 avdelinger beskrives i
14 593
på side
30.

Givertjeneste har hatt en fin økning, noe som erstatter tapte offerinntekter. Det har ikke kommet mange
nye faste givere i 2020, men det er flere som gir enkeltgaver. Det er mulig å gi med bankkort på
nettsiden, registrere personnummer og dermed få skattefradrag. Ca. 25.000 av givertjenesten i fjor var
slike enkeltgaver. I tillegg er det kommet inn enkeltgaver på Vipps, kontant og kr. 20.000 fra våre nye
naboer Kristkirken som hadde sin første gudstjeneste i januar og valgte Birkeland som offerformål.
Noen tendenser i inntekter:
• Givertjeneste: 2020: 352.000 2019: 331.490. 2018: 305.664.
• Offer til eget arbeid er lavt pga korona, men her er det ført noe mer enn vanlig på avdeling 21.
For eksempel offer til musikkarbeidet med begrunnelse at en del utgifter er ført her. 2020:
80.000 2019: 117.765.
• Offer til andre: 2020: 134.000 2019: 171.873. 2018: 184. 899.
• Bladpengene: 2020: 34.100. 2019: 36.633. 2018: 46.150. 2017: 49.750. 2016: 72.850.
Utgifter: diakonstilling (kr.370.000), menighetsblad, utgifter til gudstjeneste og søndagsskole, og drift av
kontor. Menighetsrådet dekker felles utgifter for alle avdelinger, inkludert Sædalen: Bankgebyr og
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konsulenttjenester for givertjeneste. Innenfor eget regnskap dekker Sædalen utgifter til gudstjeneste
(nattverd, blomster mm).
Menighetsblad der kostnadene er 140.000. Dette er et felles blad for Birkeland og Sædalen som deles
ut til 9000 husstander. Utgiftene dekkes delvis av trosopplæringsmidler i begge menigheten (35.000).
Vi ser også en gledelig økning i bladpenger, spesielt i desember når vi ber om en julegave til menigheten,
men det gjenstår omtrent 70.000 som menigheten må hente fra andre inntektskilder.
I 2020 fikk vi en mulighet til å ta imot praksisstudenter fra bibelskolen i Grimstad. Mot kost og losji skal
de delta i menighetsarbeidet både i Birkeland og Sædalen. Det ble samlet inn til sammen 17.500 i
enkeltgaver. Utgiftene for første halvår ble 42.500 hver for Birkeland og Sædalen.
Oppsummering: Givertjeneste og gaver er langt på vei med på å sikre diakonstillingen, men vi må hvert
år finne flere inntekter. Det er åpning for å hente inn fra fond. Menighetsbladet er kostnadskrevende
og bør i framtiden også fordeles på flere avdelinger slik vi har gjort i 2020.
Innsamling tilbygg Det ble ikke laget arrangement for å samle inn penger til tilbygget i 2020, men
menigheten har mottatt fra kr 541.817 fra Stiftelsen Kirkebirkeland. Dette fondet hadde som formål å
«bidra til bygging av et kirketun». Fondet ble overført til Birkeland sokn og satt av til bundet
investeringsfond og er ikke synlig i regnskapet. I 2021 vil dette føres i en egen avdeling for å ikke blåse
opp tallene i menighetsrådet.
Menighetshuset
Menighetshuset er kostnads- og arbeidskrevende, men stor dugnadsvilje og sparetiltak fra
menighetshuset arbeidsutvalg (MAU) har ført til et overskudd på ca 20.000. Her er noen hovedtrekk:
-

-

I mars fikk vi støtte fra Bergen kommune for tapte inntekter kr. 40.000. Utover høsten var det mye
utleie til minnesamvær og konfirmasjoner.
Vi fikk 50.000 fra kommunen til «Ikke-kommunalt kulturhus». Søknaden var nye skilledører og
varmepumpe, men dette ble reparert på dugnad. Vi brukte i stedet midlene til røreleggerarbeid,
nytt urinal og bytte av blandebatteri, noe som var nødvendig for å senke vannavgiften som hadde
vært svært høy.
Uavhengig av dette refunderte Bergen kommune tilbake nær kr. 18.000 for vannavgift som tidligere
er betalt.

Vi kan oppsummere med at hell i uhellet. Nettopp dette året har det ikke vært de store utgiftene, men
vanlig drift og nødvendige utgifter for å sikre at vi kunne flytte aktiviteter dit da det av smittevernhensyn
krevde mer plass. Både aktiviteter i Birkeland og i Sædalen har brukt huset flittig.
Trosopplæring og konfirmantarbeidet
Menigheten får et tilskudd til trosopplæring som fordeles av BKF. Situasjonen ble at vi fikk tildelt kr
100.000 mer enn budsjettert, mens tiltakene ble avlyst. Overskudd settes av på bundet fond.
Det store underskuddet krever en forklaring. Her føres alle konfirmantgrupper i Birkeland og Sædalen.
Kullet 2020-21 kunne ikke reise på leir i fjor og vi ventet derfor med å sende faktura for
konfirmantarbeid. I regnskapet er det ført en leir som ble gjennomført i februar 2020. Dette er 2019-20
kullet og konfirmantbetaling kom inn i 2019. Det her tapsført kr 24.835 som er ubetalt konfirmantavgift
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fra 2019-20. Vi har mottatt kr. 10.000 fra Rasmussens fond som skal gå til støtte til konfirmanter.
Underskuddet dekkes av disposisjonsfond.
Barne- og ungdomsarbeid avdeling
I 2020 er det overskudd i denne avdelingen som dekker tweensklubb, nattkafe, ledertrening og
ungdomsarbeiderstillingen på 20 % som har en kostnad på ca. 100.000. I 2020 er det ikke overført leie
til menighetshuset av den grunn at menighetshuset hadde et overskudd.
Gaver og positive tall:
•
•
•
•

Fana sparebank: 15.000 til nattkafe, 10.000 til Ledertrening og 5.000 til ledertrening/leir
OVF: 10.000 til ledertrening. NMSU: 6.187 i frifond til Fredagstaco
Givertjeneste gikk ned på grunn av at vi mistet givere 2020: 89.750. (2019: 100.400 og 2018: 88.900)
Offer 2020: 26.295. 2019: 62.351. 2018: 54.596 2017: 44.471. En merkbar korona-nedgang.

På grunn av avlysninger er også utgiftene lavere. Det er positivt at menigheten har fått mye støtte og
dermed klarte seg til tross for nedgang i givertjenesten.
Diakoniutvalget avdeling
Diakoniutvalget har i 2020 mottatt til sammen 105,000. Nesttun senter har gitt 75.000 til utdeling av
julematutdeling og det er minnegaver. Gaver og takkoffer dekker utgiftene til utdeling av julemat som
i år kostet 83,271. Tidligere år:
2019: 63.472 2018: 65.876 2017: 93.340 2016: 90.060. 2015: 71.768. 2014: 64.761. Sett i forhold til
dette har diakoniutvalget beskjedne utgifter til andre aktiviteter.
Klubb og nabokafe har hatt lite aktiviteter i 2020. Fra 21 vil nabokafe innlemmes i diakoniarbeidets
regnskap.
Eli Heggdal, administrasjonsleder.

KOMMUNIKASJONSARBEIDET
Stikkordene vi arbeider etter er lokalt, oppdatert, relevant, troverdig og tydelig informasjon. Gode bilder
og historier som engasjerer. Menighetsbladet kommer ut 4 ganger i året og danner grunnpilaren i
informasjonsarbeidet. I redaksjonen sitter Hilde Wolter (redaktør), Gyrid Cecilie Nygaard, Mona Boge,
Gunnhild Eldhuset Hoprekstad, og Astrid Dalehaug Norheim. Menighetsbladet når ut til alle husstander
i menigheten (opplag på 9600): målet er lokal og interessant informasjon både for de som er kjent med
menigheten men også for dem som ikke går i kirken. Gode bilder, tydelige tekster, og gjerne saker som
reflekterer samspill vi som menigheter har med lokalmiljøet. Bladet fikk ny profil i 2019 da samarbeidet
innad i prostiet ble lagt ned og Birkeland/Sædalen fikk ansvar for hele bladet. Nå er det 16 sider med
lokalt stoff. Fokus på å balansere stoff fra Birkeland og Sædalen. I 2020 ble det laget 5 nummer, 4
fulldistribuert og ett digitalt. Dette kom ut til påske da landet var nedstengt. Det er totalt 40 frivillige
medarbeidere tilknyttet arbeidet med menighetsbladet.
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I tillegg har vi en nettside og en Facebook side som brukes aktivt i kommunikasjonsarbeidet. Det skal
være enkelt å finne fram på nettsiden, samtidig som siden skal innby til utforsking. Ofte lenkes det saker
fra nettsiden til Facebook slik at brukere/lesere gjerne klikker innom begge steder. Vi har også en
Instagram konto som brukes til innlegg tilsvarende det som kommer på Facebook. Her når vi andre
brukergrupper en dem som leser Facebook innlegg. Ansvarlig for nettside og Facebook: Hilde K Wolter.
Under koronapandemien ble kommunikasjonskanalene enda viktigere enn til vanlig. Vi har brukt
nettsiden og Facebook, samt Youtube til å sende digitale samlinger og gudstjenester. Tilbakemeldingene
har vært gode og det er har vært en av hovedarenaene for kontakt med menigheten. Vi når både de
etablerte menighetsmedlemmene, men også mange andre. Dette har vært gledelig og vi får tydelige
tilbakemeldinger på at tekster, filmer og videosnutter er kjærkomment. For mange har
«Søndagspodden» blitt noe de gleder seg til hver fredag. Dette er en podkast som i første omgang ble
laget av Andreas Hatlevik Weltzien og Amund Nyhammer Hosøy. De tar for seg søndagens tekster og
har hver uke en gjest med i studio (kirken). Etter sommer tok Gyrid Cecilie Nygaard over for Amund som
sluttet som ungdomsarbeider i Birkeland og Sædalen. Podkastet kommer ut hver fredag, men det har i
tillegg blitt laget egne serier både til påske og til jul.
Medarbeiderutvalget bestående av Eli Heggdal, Linda Bårdsen, Hilde Wolter og to medlemmer fra MR:
Mimi Weltzien og Erik Brandstadmoen, har ikke hatt møter i 2020. I stedet har kommunikasjon med
frivillige medarbeidere i form av eposter og nyhetsbrev blitt ekstra viktige. Gode samtaler på telefon og
ved fysiske treff når det har vært mulig, har også vært kjærkomment i 2020. Det er også lett å glemme
at det var noen uker og måneder der tiltakene lettet og vi fikk gjennomført arrangementer og
gudstjenester tilnærmet normalt. Da ble kontakt gjenopprettet og frivillige medarbeidere stilte opp!

For kommunikasjonsarbeidet: Hilde K Wolter.

GUDSTJENESTEARBEID
Det rare året
2020 var det året hvor gudstjenestelisten ble endret flest ganger. Det vil si: Det begynte som vanlig. I
januar og februar ble det feiret gudstjeneste i Birkeland kirke hver søndag og på Sædalen skole
annenhver søndag. 8. mars var det gudstjeneste med påfølgende årsmøte i Birkeland kirke. Det skulle
bli den siste regulære gudstjenesten på lang tid. Som menighet og som kristne, trenger vi gudstjenesten.
Derfor har vi i Birkeland og Sædalen dette året vurdert det slik at vi skal jobbe for å få til det som er
mulig innenfor det som til enhver tid er gjeldende regler.
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De første søndagene etter nedstengningen var det kun digitale gudstjenester som var lov.
Søndagspodden ble etablert med samtaler som søndagens tekst. Den ble også utvidet med
påskepodden med daglige utgivelser hele påsken. Påskenatt ble det strømmet en fantastisk
påskenattsgudstjeneste fra Birkeland kirke. I Sædalen ble det laget digitale arrangement av menigheten
som seg påskesalmer, og påskedag ble det feiret fire dåpsgudstjenester i Birkeland. For
dåpsgudstjenester kunne vi feire hele perioden, og mange sterke, små gudstjenester ble feiret i kirken i
løpet av de første pandemi-månedene.
Da det ble avgjort at det ikke var tilrådelig å samle mennesker til konfirmasjon i løpet av våren, ble alle
konfirmasjonsgudstjenestene utsatt til høsten. Heldigvis kunne vi utover i mai treffes til gudstjenester
til tross for strenge smitteverntiltak. Høsten startet også godt med konfirmasjonsfest, og selv om
smittevernreglene ble strengere underveis, ble det likevel flotte festgudstjenester.
Gudstjenestestatistikken for Birkeland og Sædalen ser i år helt annerledes ut enn vanlig. Det er naturlig.
Vi har feiret både konfirmasjonsgudstjenester og julaften med bare 50 deltakere, og vi har hatt
gudstjenester hvor vi bare har vært lov til å være 10. Likevel har det vært flott å lese statistikken for året
som har gått, for til tross for at pandemien har preget oss, har det i Birkeland og Sædalen vært feiret
gudstjeneste med så mange som mulig, så ofte som mulig. Jeg tror vi har rekord med 9 gudstjenester
på en dag! Selv om mange av oss kan kjenne på lengselen etter fulle festgudstjenester med lange
nattverdkøer, så har det selv i 2020 blitt feiret gudstjenester på skolen i Sædalen og i Birkeland kirke
som har gitt oss fellesskap med hverandre og Gud. I tanker og bønner har vi hatt med oss dem som ikke
har kunne delta, og sammen har vi fått en smak av himmel og et håp om hva som er i vente.

KIRKEMUSIKK
Året var 2020. På styremøtet våren 20 står mangt et prosjekt for kirkemusikken i Birkeland menighet.
Birkeland Kantori hadde nettopp kommet ut av senhøsten og jul med blant annet en reise til Isle of man,
julekonsert med Fana kammerorkester og Fana kyrkjekor, julekonsert med Jan Røshol sine mange kor,
samt det «vanlige» som Nine lessons and carols og synge på gudstjenester. Våren 20 planla Kantoriet
flere konserter og samarbeidsprosjekt. I februar gjorde vi salmekonsert i Birkeland kirke med gjester fra
Biskopshavn, Biskopshavn vokal og Fanasolistene. Vi hadde også laget et lite band og stemningen var
god. Videre begynte vi å øve inn Franz Schubert sin messe i G, som vi skulle gjøre rett etter påske, både
i Birkeland kirke og Salhus kirke. Litt om litt hørte vi nyhetene om COVID19-viruset som spredde seg fra
land til land, uten at vi tenkte stort over det. Men før vi rakk å snu oss, stod viruset for døren også her i
Norge. Statsministeren kommer på tv og sier at situasjonen er uoversiktlig og man vet ikke hvordan og
hvor fort viruset sprer seg i samfunnet. Norge stenger ned, og så gjør all kultur i Norge. Orgelkonserter,
korkonserter og prosjekter legges på is, og Birkeland Kantori går i permisjon. Gudstjenester og Brylluper
blir avlyst, og ved gravferder er man til tider bare noen fåtall personer tilstede. Vi prøver å legge
alternative planer for våren og sommeren. Vi vurderte digitale korøvelser, vi lagde digitale gudstjenester
som ble filmet og streamet. Det ble en ny hverdag for de fleste av oss. Vi prøvde å tilpasse oss det
digitale systemet, men fant ut at det inneholdt store hull og svakheter. Ingenting kunne erstatte det å
møtes fysisk, der man kunne få synge i lag, drikke te/kaffe og spise peanøtter i pausen. Ved begynnelsen
av sommeren kunne kulturen starte opp igjen med smittevernsveiledere. Plutselig var man mer opptatt
av å sprite, vaske, holde opprop, ha faste plasser, ikke la folk mingle, holde avstand. Musikken ble en
sekundær greie, en bonus. Kor kunne få øve igjen, men med stor avstand mellom hvert kormedlem.
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Ved oppstart var alt litt rart og usikkert, men det var godt å kunne møtes igjen. De store avstandene
gjorde det vanskelig å kommunisere med hverandre, men det var bedre enn ingenting. Birkeland Kantori
får tre øvelser før det blir sommerferie.
Etter et rekordlavt smittetrykk i sommerferien ser vi optimistisk på høsten. Vi planlegger igjen konserter
som skulle vært på våren, samt de faste arrangementene som kommer når det nærmer seg advent og
jul. Nine lesson and carols, noen små salmekvelder og orgelkonsert, men avgrenset og begrenset på
grunn av regler, retningslinjer og smitte-rutiner. Høsten starter bra. Koret har blitt vant med å stå langt
fra hverandre. Birkeland Kantori får gjennomført en salmekveld der temaet er «Glede». Noe man syntes
var passende etter så mye nedstenging i løpet av vår og sommer. Det er god stemning, og man gledes
over å endelig få møtes å synge sammen. Men i Bergen øker smittetrykket fort og man er igjen nødt til
å stenge ned. Så åpner man opp igjen, for igjen å vurdere nedstenging mot jul. Samarbeidsprosjekter
blir utsatt og kansellert, Nine lessons and carols må ses an og forsangertjenesten for gudstjenestene må
settes på vent og orgelet som skulle klinge så fint en høstkveld står ensom og forlatt. Man sitter hjemme
og venter spent. Teller for hver uke hvor mange korøvelser man har igjen til nine lessons and carols. Ja,
man kan fortsatt klare det, dersom myndighetene åpner opp igjen til uken. Etter som ukene går, synker
sjansene for det ene og det andre. Orgelkonsert blir avlyst, nine lessons and carols blir avlyst, den neste
salmekvelden blir avlyst. Man går stille inn i adventstiden i håpet om å få kunne feire jul med familie og
venner.
Arrangementer gjennomført for Birkeland Kantori 2020
-

Salmekonsert 12.02.2020
Allehelgensdag 02.11.20 (søndagsgudstjeneste)

-

Salmekveld 28.10.2020

DIAKONIARBEIDET I BIRKELAND
-Du vet når en tulipan henger med huet, og så trøkker man den inn blant de andre for at den skal stå
oppreist. Et sånt samfunn vil jeg ha. (Ingrid Ovedie Volden)
Og en sånn kirke vil vi ha!
Medlemmer i diakoniutvalget (DU) 2020: Bente V. Tunsberg (leder), Randi Bolstad, Mona Boge,
Oddveig Klakegg (permisjon våren 2020), Gro Lise Skintveit (MR – fra høsten 2020) og Linda Bårdsen
(diakon og sekretær). I 2020 møttes utvalget til 4 møter og behandlet 20 saker.
Diakoni, kirkens omsorgstjeneste, skal kjennetegne alt arbeidet i menigheten – slik det også er beskrevet
i Plan for diakoni for Den norske kirke. I vår lokale diakoniplan har vi imidlertid nedfelt det organiserte
arbeidet i menigheten som diakoniutvalget (DU) i samarbeid med diakonen, har ansvar for.
Noen glimt fra 2020:
Fram til 12. mars gikk de jevne aktivitetene som vanlig: Nabokafé, undringsstund, klubben Optimisten
(for mennesker med utviklingshemming), Kirkens bord hos Baker Brun, sorggrupper, utdeling av sorglys,
sangstunder på sykehjem, diakonikonfirmanter, sjelesorgsamtaler og møter i diakoniutvalg og grønn
arbeidsgruppe, samt samarbeidet for et varmere Nesttun.
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Da alt ble stengt ned i forbindelse med pandemien, måtte vi tenke en del nytt:
Handlehjelp ble tilbudt gjennom nettsider og ved kontakt med det offentlige. Birkeland tok på seg en
koordinatorrolle for alle menighetene i Fana bydel. Det kom ikke mange henvendelser, men det var et
viktig tilbud å gi. Noen har vi bistått med handlehjelp i hele 2020.
Oppfølging av frivillige og andre vi har kontakt med: her lagde vi en oversikt og har prøvd å informere
både gjennom direkte kontakt (telefon og sms) og gjennom nettsidene våre. En utfordring har vært å
ha fullt navn og kontaktinformasjon på alle som deltar på våre gudstjenester og aktiviteter – noe å huske
på også når det blir mer normale tider.
Digital hilsen til alle bofellesskapene og andre brukere av klubben Optimisten.
Blomsterhilsen til påske: alle institusjonene var stengt for besøk, og vi lurte på smittevern og blomster
inn på avdelingene? Løsning: leverte uteplanter istedenfor.
En god del sjelesorgsamtaler og hjemmebesøk ble erstattet med tur/samtale ute eller pr. telefon.
Utekonsert ble holdt tre ganger på Øvsttunheimen istedenfor sangstund inne (vær- og
temperaturavhengig!)
Adventshilsen ble delt ut til alle institusjoner/avdelinger og samarbeidspartnere på Nesttun i
begynnelsen av desember. Den bestod av en julepapirkledd skoeske med et hefte med julesanger og
oppskrifter, menighetsblad, kalenderlys 1-24, litt sjokolade, alternativ adventskalender, salmebok-engel
lagd av diakonikonfirmantene – alt levert personlig til hver institusjon. Godt med noe konkret i tillegg til
alt det digitale! Det opplevdes veldig verdifullt – og ble mottatt med overraskelse og glede.
Julaftengudstjeneste på to av sykehjemsavdelingene til Odins vei bosenter. Stort og verdifullt å få være
med på!
Noe ble gjennomført helt eller delvis etter planen:
Diakoniutvalget avholdt fire mot vanligvis seks årlige møter.
Bønnetjenesten: denne har gått som vanlig.
Nabokafé og undringsstund: dette ble gjennomført annenhver uke i de periodene det var åpent for å
samles, og dag ble endret fra tirsdag til onsdag. Dette for å ikke hindre utleie til minnesamvær – på
grunn av avstandsreglene var det ikke plass til begge deler. Det har vært færre gjester enn vanlig, men
godt å møtes for dem som kom.
Klubben Optimisten: her fikk vi bare til én samling i oktober, og den planlagte jubileumsfesten i juni
måtte selvsagt utsettes. Klubben var 20 år i 2020.
Sangstunder: i Odinsvei var det mulig å samles noen ganger for beboerne i serviceboligene.
Diakoniens dag: den ble feiret i gudstjenesten 27. september. Dessverre måtte den årlige kirkelunsjen
gå ut grunnet smittesituasjonen.
Diakonikonfirmanter: for kullet 2019/2020 fikk vi stort sett gjennomført undervisningen og
praksisoppgavene, og de ble konfirmerte om høsten. For kullet 2020/2021 fikk vi gjennomført noe
undervisning før jul, men praksisoppgavene blant barn og eldre ble satt på vent.
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Besøkstjenesten: ny bruker av besøkstjenesten har hittil vært oppfulgt via telefon, ikke hjemmebesøk.
Den planlagte inspirasjonssamlingen i september måtte gå ut. Heldigvis klarte Birkeland Y’s Men’s Club
å få gjennomført en temasamling i desember, om demens, og der ble besøkerne spesielt invitert.
Sammen for et varmere Nesttun: Ønsketreet ble åpnet med utekonsert utenfor kulturhuset i juni, og
ble stående til skolestart i august. Adventssuppe ble delt ut utenfor Sesam tre fredager i desember.
Pilegrimsvandringen fra Smørås til Fana kirke i juni gikk ut, noe også september-konserten i kirka og
utstilling av ønsketre-lapper før jul gjorde. Vi kommer sterkere tilbake!
Sorgarbeidet i Fana og Bergensdalen prostier: det var to sorggrupper som var i funksjon i 2020, og de
møttes når det var åpent for det. Sorgseminaret som var planlagt i mars ble avlyst, men det ble holdt et
seminar i oktober. I etterkant ble det dannet hele seks sorggrupper, men oppstarten måtte utsettes til
februar 2021. Fem nye sorggruppeledere ble rekruttert til disse gruppene.
Allehelgensdag: denne dagen ble markert både i festgudstjenesten kl 11, og ved åpen kirke fra kl 18-20,
inkludert mulighet for samtale og musikkprogram fra 19-19.45. Dessverre var det ikke mulighet å
invitere til kirkekaffe.
Hjemmebesøk og sjelesorgsamtaler: dette har vært mulig i deler av 2020, ellers ble det telefonkontakt
og/eller tur
Matkurver til jul: dette ble gjennomført som vanlig, og det ble delt ut kurver til 155 husstander og tre
institusjoner. Det var en økning på drøyt 40 husstander fra sist år. Dette er kun mulig å gjennomføre på
grunn av 26 frivillige medarbeidere, og gode støttespillere på det økonomiske - både næringsliv,
organisasjoner og privatpersoner!
Grønn arbeidsgruppe har ikke møttes etter nedstengningen, men grønt hjørne på nettsiden og i
menighetsbladet er gjennomført. Den planlagte vårsjekken for sykler den 1. april, måtte dessverre
avlyses.
Hva som ikke ble gjort:
Utdeling av sorglys: dette ble satt på vent fra mars, men det er planlagt oppstart igjen på nyåret 2021
Kirkens bord: dette tilbudet har ikke vært gitt etter pandemiutbruddet.
Noen tanker til slutt
Vi er takknemlige for alle som fulgte oppfordringen fra statsministeren da alt ble stengt ned den 12.
mars: Ikke ta på, men ta vare på hverandre. Vi tror det er veldig mange som har gjort en kjempestor
innsats for å gjøre nettopp det – både i vår menighet og vårt lokalmiljø, i landet vårt og i hele verden.
Og så kjenner vi samtidig på uroen for dem vi ikke har klart å følge opp, dem som ikke har blitt kontaktet
eller sett i tilstrekkelig grad.
Pandemien har berørt oss alle, men noen i sterkere grad enn andre – enten det er gjennom sykdom og
død, gjennom jobb i helsevesenet og andre, eller som nærkontakt til sårbare grupper. Og så har vi dem
som har fått enda tøffere forhold i hjemmet enn før, og dem som kjenner på mer ensomhet, angst og
uro. Dette gjelder både barn og unge, og voksne og eldre. Midt i alt dette, skal vi som kirke og
enkeltpersoner få lov til å holde fast ved håpet og løfte det fram, og peke på ham som kalles Håpets
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Gud. Det er i takknemlighet til ham og den tjenesten han har satt oss inn i, vi avslutter denne
årsmeldingen.
Bente V. Tunsberg
(leder i diakoniutvalget)

Linda Bårdsen
(diakon/sekretær)

TROSOPPLÆRING (TO)
0-18 SAMMEN OM SKATTEN - Birkelands trosopplæringsplan - Trosopplæringsutvalget (BTU) har siden
plan-godkjenningen i 2012, hatt som fremste oppgave å «våke» over den, og se hvor det kan gjøres
tilpasninger og forandringer. Denne planen skal nemlig være systematisk, men også fleksibel, og da er
det jo viktig å få den til å stemme best mulig med «terrenget». I 2018 ble planen evaluert litt grundigere
og på ny godkjent i MR (som er anbefalt hvert 4.-5. år). Den samme planen ble presentert for det nye
menighetsrådet i 2020.
I koronaåret 2020 har vi bare hatt et møte med BTU bestående av Ingunn Myklebust, Jonas Gjedrem
Lunde, Gyrid Cecilie Nygaard og Amalie Ulevik Bjerk. Monica Ullaland er også medlem, men vi har ikke
greid å møtes hele utvalget i 2020. Amalie ble valgt til leder i 2020.
Trosopplæringen fra 0-18 søker i alle Norges menigheter å nå breddene, ved at alle døpte får invitasjon
til minst ett tiltak for året. Året 2020 ble et veldig annerledes år med tanke på både korona og en
sykemelding i kateket-teamet. Gyrid Cecilie Nygaard og Andreas Weltzien har vikariert og vi hadde
ansattressurser til å gjennomfør alle planlagte tiltak, koronaen satte en stopper for noen av dem, men
vi kan glede oss over at mange tiltak ble gjennomført. Slik ser prosentoppslutningen ut de siste årene:
alder
0
1
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
15

tiltak
Dåpsskatten Dåpsmøte/dåp
SANGSKATTEN / Babysang
Juleskatten sangskatt2
felleskapsskatten fredagstaco
Jeg - en skatt 4 - årsbok
Skatten i krybben
Skatter for hverandre - Helt førsteklasses
Påskeskatten - Palmen
Kirkeskatten
Skulte skatter - Tårnagenthelg
Bibelskatten - camp Sædalen
Skatten i lys og mørke - Lysvåken
bibelskatten tweensleir
Sommerskatten
Konfirmantskatten - Infomøte
Konfirmasjonstid
Trosskatten - Lederkurs
Foreldremøte for konf

2015 2016
14
9
1
16
4
7
4
1
10
6
0
3
79
75

18
8
5
21
3
11
4
1
4
2
7
0
5
53
81

2017
18
4
2
13
3
5
4
1
6
1
8
0
3
70
71

2018
96
28
11
9
35
9
14
9
1
21
11
10
7
3
79
80
8
70

2019
120
25
16
5
20
8
7
9
1
28
21
10
14
3
78
79
6
68

2020
100
62
11
0
14
0
2
0
0
18
4
0
6
3
33
74
2

Kommentarer til oppslutning:
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1. Vi registrerer trosopplæringene vår sammen med Sædalen og når vi kjører 1 -2 babysang i
uken er tallene tydelige på at vi når bredt her, selv under koronapandemien. Det er mange
som stikker innom og mange gjengangere.
2. For 2 åringene måtte Birkeland avlyse sitt tiltak i julen, slik at tallet sank noe fra året før.
Eller så ser vi at 3, 5, 7, 8 og 11 åringenes tiltak og måtte avlyses pga korona. Planen er å invitere dem
på de samme tiltakene i 2021, sammen med kullet under, eller tilpasse det til de enkelte gruppene.
Det ble laget en video om kirkevandringen for 8 åringene og den hadde mange visninger. Det kom ikke
frem i statistikken, ei heller hvor mange spesifikke 8 åringer som så den.
Oppturer
I et år som 2020 er det lett å bli fortvilet over alt som ikke gikk etter planen, eller ting som kunne vært
bedre. Vi har dog mange oppturer som jeg gjerne vil skrive litt om.
På de tiltakene vi ikke har vært så mange, så er det fortsatt ekstremt meningsfullt og samles. Muligheten
for å se den enkelte er og mye større når man er få.
18. oktober fylte vi kirken med rekordmange påmeldte fireåringer og deres familier. På grunn av
smitterestriksjoner på 50 deltakere på gudstjenesten måtte vi stenge gudstjenesten for andre, og nøye
måle opp hvordan vi skulle fordele familiekohortene i benkene. Det fungerte veldig fint, og fireåringene
satt i midtgangen og fikk bidra med innspill flanellograf-fortellingen som Leidulf Øy hadde. I tillegg
snudde staben seg rundt og arrangerte en kort nattverdgudstjeneste for de som ikke fikk mulighet til å
delta på «barnegudstjenesten».
Vi fikk til en sommerfest for 13 åringene på nattcafè i juni. I mine øyne et viktig møtepunkt for de som
er interesserte i ungdomsarbeidet i menigheten vår. Her var det stram regi, med møte, informasjon,
bingo, snacks. Det var et ørlite glimt av mingling med god avstand, akkurat nok til at det var både
hyggelig og forsvarlig.
Vi fikk kickstartet lederkurs med 8 konfirmanter som ikke var konfirmert, gikk en fantastisk tur til
Dyrdalsvannet og over Hausdalshorga/minibesseggen i fantastisk sommervær. I løpet av året så er vi
oppe i 11 stykker, blir spennende å se hvor mange vi blir videre.
Så er vi i Birkeland vanvittig velsignet av en så stor og flott frivillig gjeng, både blant unge og voksne.
Som har gjort det mulig å gjennomføre både det ene og det andre!
Konfirmantarbeidet
I Birkeland tilbyr vi Orgel, ten sing, diakoni, godt og blandet, tilpasset undervisning og to leirgrupper for
konfirmantene. I høst fikk vi konfirmert alle konfirmantene som hadde meldt seg på, de to siste tett opp
til julen. Vi tok med oss mange gode erfaringer med både strømming og plassbegrensninger opp mot
neste konfirmasjonsrunde. Det forrige kullet mistet noen samlinger grunnet korona, men vi fikk
gjennomført mesteparten.
Da vi valgte å flytte konfirmasjonene til høsten gikk dette noe ut over neste kull. Vi valgte å ikke kjøre
dobbelt opp, men heller vente med oppstart til de fleste av konfirmasjonsgudstjenestene var overstått.
Selv om konfirmantåret startet litt senere er vi sikre på at vi får gjennomgått de mest sentrale
undervisningstemaene i de ulike gruppene. Vi er veldig spente på hvordan vi løser leir, om vi får lov til å
reise på leir og eventuelt når leirene blir. For leirgruppene legger vi stor vekt på relasjonsbygging mellom
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ungdomslederne og konfirmantene våre og vi håper i det lengste på at vi får reise på leir.
Diakonigruppene har og hatt veldig redusert «praksistilbud» dette konfirmantåret og ten sing har hatt
en del færre treff og enda færre konserter. I Sædalen har de hatt mange treff i smågruppene og får
kanskje til en leir i mai.

BARNE- OG UNGDOMSARBEIDET (Barne- og ungdomsutvalget, BBU)
Et velfungerende ungdomsarbeid kjennetegnes av åpne dører kombinert med et sterkt sentrum å
trekkes mot. Det er ikke nok at tersklene er lave om det ikke finnes noe faktisk fellesskap å få del i.
Samtidig er tette fellesskap aldri virkelig kristne fellesskap om de ikke er åpne.
Det er kanskje denne balansen som har vært den største utfordringen for ungdomsarbeidet i 2020. Det
er vanskelig å holde tersklene til ungdomsarbeidet lave for 160 konfirmanter når vi bare kan møtes 50
eller 20 mennesker av gangen. Og det er helt umulig å holde kontakt med ungdommer digitalt om man
ikke først har blitt kjent med dem i virkeligheten.
For den eneste virkelige attraksjonskraften i et kristent ungdomsarbeid er fysiske relasjoner og
møtepunkter rundt troen på Jesus Kristus. Selv om sosiale medier er en mer naturlig del av den
oppvoksende generasjonens liv enn noen andre før dem, har 2020 frem for alt minnet oss om at det er
kun ved å tilby fysiske samlingspunkter vi kan skape verdifulle fellesskap for ungdommene.
Vi prøvde oss i flere runder med nattkafé-samlinger digitalt. Og det var ikke helt verdiløst. Men det var
bare ungdommer som allerede er godt etabler i miljøet som tok del i det. Skjermlivet er en verden der
så mange stemmer roper så mye høyere enn vår. Å lage ungdomsarbeid på skjerm er som å forsøke å
servere et glass melk under vann. Oppmerksomheten fragmenteres før man får smake gleden i
fellesskapet.
Det betyr ikke at likevel ikke at 2020 har vært et dårlig år for ungdomsarbeidet. I 2020 har vi vært på
flere utendørsturer, sittet rundt flere bål og hatt flere smågruppe-samlinger enn noen gang. Det har
oppstått en ny bibelgruppe og vi har samlet oss i kirken for å be kveldsbønner. Det er ikke sikkert disse
nyvinningene ville blitt til uten restriksjonene på det ordinære arbeidet.
Og alt dette har styrket kjernen i ungdomsarbeidet. Men det har altså som regel vært ungdommer som
allerede er etablert i miljøet som har tatt del i disse samlingene når restriksjonene har vært på sitt
strengeste. Heldigvis ble ikke hele året slik. I starten av året merket vi tydelig de gode fruktene av
Estlandsturen sommeren 2019. Relasjonene i ungdomsgjengen var tettere, tilliten mellom oss var større
og mange ungdom tok større ansvar i arbeidet. I januar og februar samt i august, september og oktober
kunne vi som vanlig invitere 50 ungdommer av gangen til nattkafé annenhver fredag på menighetshuset.
I tillegg var det mulig å møtes en gang før sommeren, for å si farvel til Amund Hosøy som sammen med
Andreas Weltzin har ledet arbeidet. Både før og etter nedstengningen var vi ca 45 ungdommer på hver
samling, der 10 av de eldre ungdommene har medarbeideransvar.
Det har betydd svært mye for ungdomsarbeidet at vi fra august fikk vi to studenter fra Bibelskolen i
Grimstad (Adrian Haugane og Sofia Hyttedalen) som ettåringer. Sofia og Adrian har vist seg å være
dedikerte og ydmyke tjenere for ungdommene. Med sine ulike personligheter tilfører de energi og glede
inn i fellesskapet. Vi ser også verdien de utgjør som tydelige kristne forbilder for ungdommene.
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I desember møttes vi fire ganger til kveldsbønn i kirken etterfulgt av sosialt rundt bålpannen på
kirketrappa. Dette fortsetter inn i 2021, i det minste til vi venter på å kunne samles til nattkafè igjen.
Bobla Ten sing
For Bobla ten sing var årets første høydepunkt vinterfestivalen på Voss. Etter nedstengingen i mars
måtte vi avlyse alle øvelser på ubestemt tid. Det ble derfor heller ingen vårkonsert. I stedet spilte vi inn
en musikkvideo. Engasjementet var stort!
Når høsten kom kunne vi igjen samles til øvelser på menighetshuset. Vi planla for julekonsert som vanlig,
og innledet et samarbeid med YOLO ten sing i Sædalen menighet. Vi fikk dessverre ikke gjennomføre
julekonserten, men en liten gruppe fra Bobla var med og sang 3 sanger i forbindelse med en kveldsbønn
i Birkeland kirke i adventstiden.
Styret i Bobla ten sing våren 2020: Styreleder – Hann Gautestad Norheim, Nestleder – Torstein Grimen,
Bandleder – Elias Eckhoff, Dramaleder – Mathilde Iden, Dirigent 1 – Andrea Buder, Dirigent 2 – Petter
Blom og Ansvarlig voksenleder – Andreas H. Weltzien
Styret i Bobla ten sing høsten 2020: Styreleder – Torstein Grimen, Bandleder – Elias Eckhoff, Dirigent –
Andrea Buder og ansvarlig voksenleder – Andreas H. Weltzien
Birkeland Tweensklubb
Våren 2020 ble det gjennomført tweensklubb første onsdag i måneden fra 18-19.30. Det var ett snitt på
ca. 12 deltakere som møtte på menighetshuset. Da korona inntraff måtte vi avlyse de kommende
arrangementene og fikk ikke startet opp igjen før høsten 2020. Høsten har vi hatt mulighet til å
gjennomføre tweensklubb hver måned og deltagerantallet har holdt seg stabilt på ca. 12 i snitt.
Tweensklubben i Birkeland er en åpen klubb der barn fra 4.-7. klasse kan komme og leke, spille, spise og
høre om Jesus. Hver måned har vi et tema som preger kvelden. Enten det er filmkveld eller karneval.
Av Andreas Weltzin og William Grosås
Søndagsskolen
Ledere for søndagsskolen 2020: Kristin J. Bovim og Gyrid Cecilie Nygaard. Helen McClean kom med som
ny leder fra slutten av 2020.
Søndagsskolen har hatt sporadiske samlinger gjennom 2020, når ikke all aktivitet har vært nede. Det har
vært fint å kunne samles innimellom! Siden gruppen er såpass liten, har det stort sett ikke vært noe
problem å holde antalls- og avstandskrav. Noen ganger har vi hatt samlingen utendørs, men vi har vært
mest på Sesam som vi pleier. Årets adventsfrokost der vi sammen med kateketene inviterer alle 5åringene i menigheten, måtte dessverre avlyses. Det var lov å samle 20 personer, mens vi vanligvis er
over 50 på adventsfrokosten. Det var likevel hyggelig å kunne invitere søndagsskolebarna til en enkel
samling før jul der vi fikk øvd gjennom vårt årlige julespill. Vi har merket at det er flere som har pleid å
komme tidligere, som etter koronapandemiens start ikke har vært med. Det er leit, selv om det sikkert
er ulike grunner til dette. Det blir spennende å se hvordan det blir når situasjonen normaliserer seg. Vi
ledere har hele tiden forsøkt å ha noe kontakt med gruppen via e-post, og har delt tips om digitale
sendinger fra søndagsskolen sentralt, eller Den norske kirke. Vi håper på flere, gode treff i 2021.
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Fredagstaco
I 2020 har det vært få fredagstaco-treff. Vi har dessverre måtte avlyse de fleste samlingene – og hadde
kun fredagstaco i januar og februar. Da med stabilt antall deltakere på mellom 65-80. Alle aldersgrupper
er representert – fra de minste babyene til besteforeldre. Det er Kjersti Norheim og Hilde Wolter som
ansvarlige for driften av tiltaket. Med seg har de barn som tilbereder, og en gruppe voksne frivillige som
hjelper med oppvask og opprydding. I oktober gjorde pandemien det mulig å invitere til taco igjen –
med et maksantall på 50 deltakere. Det kom 37 – og det ble et godt møte før det igjen ble strenge
restriksjoner som ikke tillater samling av så mange og med matservering. Det blir spennende å se
hvordan dette året vil påvirke tiltaket videre. Vil deltakere strømme tilbake når vi kan samles igjen, eller
må vi bygge opp tilbudet på nytt?

MENIGHETSHUSETS ARBEIDSUTVALG (MAU)
«Frivillighet gir glede og vennskap»
Menighetshusets arbeidsutvalg har i 2020 bestått av; Hilde Wolter (sekretær), Lise Strøm Nilssen,
Magne Stenersby og Eva Taule (leder) og representant for menighetsrådet Rannveig Bovim. Utvalget
har hatt jevnlige møter.
Utvalget har gjennomført to dugnader, hvor vanlige renhold og rengjøringsoppgaver ble utført.
Hovedsatsing i 2020 har vært fortløpende vedlikeholdsoppgaver og forbedring av tiltak som gjør huset
til et «grønt menighetshus».
Det har vært lite aktivitet på huset grunnet Covid 19. Likevel er herretoalettet og møbler i småsalen
oppgradert. Møblene ble gitt menigheten via Finn.no fra Statped på Paradis. I kjelleren har en gruppe
frivillige ryddet og malt, slik at huset nå har et hyggelig samlingssted der. Det har også vært aktivitet på
det nye sløydrommet, hvor ting er blitt reparert og gevinster til vår basar er produsert. Lise StrømNilssen
har hatt sykurs for frivillige, hvor de produserte produktene skal bli gevinster så snart vi kan gjennomføre
basar. Magne har to ganger sørget for at en liten gjeng har dryppet hvite lys, som nå er solgt for kr.
6.000. En ekstra inntekt til driften av huset
Menigheten har i mange år klart å drifte huset ved hjelp av frivilliges store innsats samt noe utleie. En
stor takk til alle som også i år har vært med å bidra!I år har vi også mottatt støtte fra Kommunen på
grunn av inntektsbortfallet. Les mer om regnskapet på side 6.
Eva Taule, leder

Hilde Wolter, frivillighetskoordinator

MISJONSUTVALGET
Menighetens misjonsprosjekt samler inn penger til Misjonsforbundets arbeide i Estland. På grunn av
korona har det bare vært en samling i året som har gått: En misjonskveld i samarbeid med Birkeland
Y´s Mens club. I 2020 samlet menigheten inn 31884 kroner. Det er i tillegg godskrevet gaver fra faste
givere i menigheten 9600 kroner.
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BIRKELAND Y’S MEN’S CLUB
Det er normalt å bli eldre. Og det har vi blitt – altså eldre. I 2020 hadde vi 5 medlemmer mellom 90 og
96 år, og 7 medlemmer mellom 80 og 90 år. Den resterende del av medlemmene (11) var mellom 63 og
80 år. Vi har ett medlem fra hver av menighetene Fana, Skjold og Slettebakken.
Vi er en tjenesteklubb som i hovedsak støtter barne- og ungdomsarbeid i kristen regi. Dette gjelder både
lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Tjenestesinnet er fortsatt til stede, og heldigvis er det slik at
tjenersinnet spør ikke etter fortjeneste. Tiden da vi kunne gjennomføre inntektsgivende prosjekter er
forbi. Nå består inntektene av gaver fra medlemmene, kaffepenger og utlodning på møtene. I 2020
brukte vi kr 22.810 på Y’s Men’s aktiviteter og prosjekter nasjonalt og internasjonalt, og kr 7.000 til
Birkeland sokn. En del av medlemmene deltar som frivillige i menigheten.
Til tross for alle korona-restriksjonene har vi klart å gjennomføre årets møteprogram med bare to avlyste
møter. En annen gledelig ting er at frammøtet på klubbmøtene har vært meget bra. Grunnen til dette
er nok at det har vært manglende møteplasser for denne aldersgruppen. Den sosiale fellesskapsdelen
har ikke blitt svekket. Alle tar med en liten matpakke, og kaffe/te blir servert i pappbeger. Til møtet med
Kari Andrine Frønsdal som hadde temaet: «Demens er så mye mer enn en diagnose» inviterte vi alle
som var knyttet til Besøkstjenesten i Birkeland. Til våren kommer William Skolt Grosås som har fått tildelt
emnet: «Bønn, spesielt de farlige bønnene.» Da vil vi invitere forbederne i menigheten.
I 2020 bestod styret av Reidar Kanestrøm (leder), Kåre Julshamn (nestleder), Asbjørn Brækken
(sekretær), Ledvin Stormark (kasserer), Harald Anton Aase (styremedlem)
For Birkeland YMC, Reidar Kanestrøm.

5. BERGEN ST. GEORGS GILDE
Som de fleste organisasjoner har 5. Bergen St. Georgs Gilde hadde et meget spesielt aktivitets år i 2020.
Vi har kun fått avholdt 5 medlemskvelder, tre i vårsemesteret og to møter på høsten. Temaene vi har
hatt oppe var, pensjonister og bilkjøring, Fana slipper ut av istidens grep, Jota – radiospeiding og Klaus
Hansen – lege, samfunnsborger og medmenneske. Valgmøte kunne vi dessverre ikke ha, men av
sittende styre tok de som var på valg gjenvalg og leder ble prolongert.
Fellesarrangement og turer har heller ikke blitt arrangert. Dagstur til Rosendal, besøk på Statsarkivet og
tur til Færøyene er satt opp på terminlisten for 2021. Kanskje klarer vi å gjennomføre disse – vi håper
det. Gildet har i dag 36 medlemmer, i 2020 gikk to av våre medlemmer bort og vi fikk tre nye. Vi har
flere som vil bli med og vi venter nå bare på å få starte opp igjen med medlemsmøter og annen aktivitet.
St. Georgs Gildene i Bergen har en egen turgruppe. Da dette er en uteaktivitet har det vært adskillig
flere treffpunkt her. Gruppen går på turer i Bergensområdet hver onsdag.
Vi har ellers klart å holde en viss kontakt gjennom bruk av e-post og telefon, men savnet etter å kunne
møtes på menighetshuset har vært stort.
Jan Helge Støve, Gildemester 5. Bergen St. Georgs Gilde
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SÆDALEN MENIGHET – ÅRSMELDING 2020

Foto: Adnan Icagic

Å oppsummere et slikt år i Sædalen menighet er ikke lett. Det beste kan være å begynne med en bønn:
Foto:Adnan Icagic
Gud! Du ser vår frykt - kom med din fred.
Du ser de syke - kom med din legedom.
Gi visdom, kjærlighet og krefter til alle som det kreves mye av.
Gi tålmodighet, kjærlighet og visdom til alle som må legge ned sine
oppgaver. Kom med håp, framtid og fred til oss alle. Amen.
Det som helt tydelig har preget året er en rekke nye formater og
prosjekter. Når de opprinnelige planene ikke har kunnet gjennomføres
som planlagt, har vi hatt rom til å ta frem mange ideer og skisser fra
skuffen. Vi har høstet mange erfaringer, og mye som er gjort for første
gang i 2020 vil prege menigheten i årene som kommer. Vi ser at kirken finner sin plass under endrede
forutsetninger, og at troen og felleskapet har vært viktig for mange i en tid hvor mye har vært usikkert,
og de vante formene ikke har vært mulig å opprettholde.
Vi har blant annet brukt uteområdene i bygden vår ekstra aktivt, med pinseløype og julegrantenning på
kirketomten og julegudstjenester på Bergendal Gård. Vi har fått komme med påskeliljer til korset på
Helgesæter for å feire nytt liv og oppstandeler, og med lapper fylt med håp og drømmer til håpstreet i
adventstiden.
Vi har også fått et digitalt oppsving, og menigheten har vært kreative med digitale kor,
søndagsskolesamlinger, andakter, adventskalender og ungdomsklubber. Det er også viktig å trekke frem
at kirken i hverdagen har fått en spesiell plass i manges liv og i hjemmene i dalen. Dette har vist seg som
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diakonal nærhet i form av handleturer for, eller middag på døren til, noen som er syk eller i karantene,
- eller i en telefon til noen det er lenge siden du har truffet, men som en tenker på.
Det er også kjærkomment å tenke på at en stor gruppe fra menigheten fikk være sammen på
vinterweekend i Myrkdalen i februar, slik at årets store nysatsing ble gjennomført som planlagt – og vel
så det!

Her kommer en oversikt over den organiserte aktiviteten i menigheten:
Gudstjenester, digitale sendinger og fysiske markeringer

Det har vært et begrenset antall fysiske gudstjenester og flere av disse med begrensinger på antall og
med hensyn til avstand. Det er et savn og tomrom som ikke kan erstattes, hverken for troens liv eller
for det sosiale fellesskapet. De digitale sendingene har til en viss grad vært et sted å forkynne evangeliet
og «møtes» som fellesskap. Det at så mange var involvert både foran og bak skjermen synliggjorde
fellesskapet og viste noe av Sædalen menighet sitt særpreg: Menighet er noe vi er og gjør sammen. Men
vi har trengt det fysiske og konkrete. Derfor er vi glad for responsen på korset som en kunne besøke i
påsken og krybben i julen. Her har flere hundre vært innom, lagt ned stein ved korset, skrevet lapper
med bønn og tanker om håp og gitt gaver til mennesker som trenger støtte. Dette er noe vi tar med oss
også når livet går tilbake til normalen. Det å samles utendørs har også vært godt. Både voksne og
ungdommer har vært samlet på kirketomten til gudstjenester og bålfellesskap. Julaften ble for mange
et høydepunkt med rundt 400 samlet for å synge om englenes budskap på «Kringlebotnmarkene».
For de som liker tall kommer litt om det her:
Vår 2020:
Vi hadde fire gudstjenester på Sædalen skole før nedstenging. Tre av dem var med søndagsskole og en
familiegudstjeneste. Det var en dåp. Oppmøte/nattverdsgjester var:
- 19.januar
112/98 (2019:154/120 og 1 dåp. 2018: 76)
- 2.februar
87/76 (2019: 91/74. 2018: 85/70d
- 16.februar
170 Familiegudstjeneste med karneval og juniorkonfirmanter
(2019: 210. 2018:230)
- 8.mars
136/102 - 1 dåp. (2019:178 med 1 dåp. 2018: 112/94)
Det var kirkekaffe på alle gudstjenestene. Nytt av året var rekruttering av flere menn til
kirkekaffegruppen og ungdommene hadde ansvar for en kirkekaffe.
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Følgende gudstjenester ble avlyst på skolen: 22.mars, 2.påskedag og 26.april, 10.mai og 7.juni.
Menighetsweekend og gudstjenesten der ble avlyst. Konfirmasjonene i mai på Sædalen skole og i
Birkeland kirke ble utsatt.
Vi hadde følgende alternative opplegg:
Fysisk markering i påsken: Det ble satt opp et kors på Helgesæter.
Frem til 1.påskedag kunne de som ville komme og legge ned en stein
ved korset som symbol på noe i livet som tynget. 1. og 2.påskedag
ble det satt frem påskeliljer som en kunne pynte korset med. Det var
over 200 som la ned steiner ved korset.
Pinsevandring 2.pinsedag på kirketomten: ca 47 deltagere
Digitale gudstjeneste- og søndagsskole-sendinger: (antall minimum 1
minutts visninger)
- 19.Mars: Sangstund ved Gunn og Eivind Waage Austad.
(135)
- 22.mars: Familiegudstjeneste. (654)
- 5.april: Familiegudstjeneste palmesøndag. (254)
- 9.april: Musikkandakt Skjærtorsdag. (154)
- 10.april: Musikkandakt Langfredag. (168)
- 11.april: Musikkandakt Påskeaften. (257)
- 13.april: Familiegudstjeneste 1.påskedag. (Statistikk mangler)
- 13.april: Musikkvideo Deg være ære: (535)
- 26.april: Søndagsskolesamling. (322)
- 29.april: Musikkvideo Måne og Sol (41)
- 10.mai: Søndagsskolesamling. (100)
- 11.mai: Konkurranse: Tegn din drømmekirke (65)
- 30.mai: Musikkvideo Søndagsskolesangen (147)
- 30.mai: Pinse spesial (339)
- 5.juni: Info om misjonsprosjekt (85)
Høst 2020: På alle gudstjenester var det 1 meters-regel.
- 30. August: Semesterstartgudstjenesten med skolestartmarkering: 110 tilstede.
(2019: 112. 2018:159)
- 6.September: Kort gudstjeneste utendørs på Bergendal gård ifm Kulturfest, 53 tilstede.
- 13.september gudstjenesten på Sædalen skole avlyst, men det var en digital musikkandakt
(67).
- 27.september: Gudstjeneste med nattverd. 103/81 (2018: Konf.presentasjon, så ikke
sammenlignbar)
- 18.oktober: Gudstjeneste med nattverd: 91/67. 2018: 115/102
- 1.november var det innstramninger, men vi gjennomførte konfirmantpresentasjon med
konfirmanter. Hver konfirmant kunne ha med en gjest. Det var rundt 90 tilstede. I tillegg
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-

-

hadde vi denne dagen en familiegudstjeneste i Birkeland kirke med rundt 35 tilstede. (På
konfirmantpresentasjon i 2019 var det 209 og i 2018 var det 193)
13. november: Avlyst
29.november: Avlyst. Istedenfor var det digital adventsamling og julegrantenning, samt
markering av julekrybben på Bergendal gård (64). Ten-Sing og barn fra menigheten bidrog
med sang.
13.desember: Utegudstjeneste på kirketomten (63 tilstede) med tre søndagsskolegrupper
(2019: 174. 2018: 109)
Julaften: Gudstjeneste kl.13 med 191 tilstede (2019: 190. 2018:148) og kl.1430 med 203
(2019: 158. 2018: 127) tilstede på Bergendal gård. Englekor som møtte dem som kom med
englesang, flere «Augustuser» som skrev mantall, musikere og sangere, dekor, Josef og Maria
som dukket i stallen når folk gikk hjem mens solosangen Mitt hjerte alltid vanker runget ut
over dalen. Et høydepunkt for menigheten dette året.

Digitale sendinger i advents og juletiden
- Adventskalender fra Simon Flem Devolds bok «Simons adventsbok» og med musikk fra
forestillingen Elle Melle Englespill.
- Julehilsen fra Sædalen menighet
- Musikkandakt på Julaften
- Musikkvideo: Deilig er jorden
Andre markeringer:
- Julekrybbe og håpstreet på Bergendal gård. Flere hundre var innom, mange skrev lapper med
tanker og bønner om håp og det ble samlet inn (hvor mange?) gaver som ble delt ut gjennom
Birkeland menighet sine julekurver og Sesam sitt sosiale arbeid.
Søndagsskolen i Sædalen
Søndagsskolen i Sædalen er delt i fire grupper
o 3-5 år
o 1.-7. klasse (formingsgruppe)
o 1.-7. klasse (gymsalgruppe)
o Fra 8. klasse (ungdomsgruppe)
Det er ikke alle søndagene vi har nok ledere til å tilby alle fire gruppene, men det er alltid to grupper og
som oftest minst tre. I 2020 har det kun vært èn fysisk søndagsskole på Sædalen etter mars pga korona,
men det har vært gjennomført utendørs søndagsskole på kirketomten i høst, og våren 2020 ble det laget
to digitale sendinger der både barn og voksne deltok. I tillegg er det gjort en digital innspilling av
søndagsskolesangen der mange barn og voksne deltar.
Lederne på søndagsskolen har vært: Elin Hovda, Sigrun Norhagen, Augusta Nelson, Pål Ove Vadset,
Amund Hosøy (vår), Andreas Weltzien (høst), Marthe Farstad Toven, Bjarte Karlsen og Sigrid Trætteberg
Fahlvik.
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Trosopplæring

Å dra på tweensleir med 59 tweens fra Birkeland og Sædalen menighet i høst var et av høydepunktene
fra året som gikk. Det var godt å kunne være sammen igjen på leir etter mange avlyste arrangementer.
Vi tok også kirketomten i bruk på skolestartturen i høst, og 1. klassingene fant skatter godt gjemt på
den flotte tomten.
Sigrid Trætteberg Fahlvik (menighetspedagog) har hovedansvaret for trosopplæringsarbeidet i
menighet i samarbeid med resten av staben. Det er også noen frivillige medarbeidere og foreldre med
på noen TO-tiltak, særlig leirene og tiltak som er knyttet til kontinuerlig arbeid.
I 2020 har følgende tiltak blitt gjennomført:
o 0-1 år: Babysang, ukentlige samlinger (ca 10 samlinger ble avlyst pga korona, og 2 ble flyttet
utendørs)
o 2 år: Knøttesamling
o 6 år: Skolestarttur og gudstjeneste
o 7 år: Kompissamling på kompisklubben
o 8 år: Tårnagenter
o 9 år: Juniorkonfirmanter
o 10,11 og 12 år: Tweensleir
o 14 år: Konfirmanter
Følgende tiltak har blitt avlyst pga korona:
o 3 år: Søndagsskolesamling
o 4 år: Hverdagssamling og gudstjeneste med 4-årsbok (i januar 2021 sendte vi ut 4-årsbok til alle
i posten i stedet)
o 5 år: Påskevandring og påskepyntverksted
o 11 år: Lys våken
o 15 år: Nyttårsleir
Digital hilsen til konfirmantene på det som skulle vært konfirmasjonsdagene våren 2020
Årskullene i Sædalen menighet ligger på rundt 100 barn (da er både døpte og tilhørende regnet med),
og vi inviterer til TO-tiltak med brev i posten til alle i det aktuelle årskullet. Det er kjekt å se at stadig nye
fjes dukker opp på ulike tiltak. Fra 1. jan 2021 slettes de som står som «tilhørende» i medlemsregisteret.
Det vil si at vi ikke lenger på samme måte har muligheten til å nå de som ikke er døpt i menigheten vår.
Dette er et viktig moment å ta med videre med tanke på invitasjon til tiltak ettersom vår erfaring er at
mange som står som «tilhørende» ønsker å delta på arrangementene.
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Sædalen barnegospel-og tweensing
Barnekorene i Sædalen har til sammen ca
60 registrerte medlemmer, men vi ser at
korona
og
en
del
avlyste
øvelser/konserter har ført til at det tidvis
er lavt oppmøte. I vår øvde barnegospel
mye til konsert sammen med bandet
«Naboen vår» i Slettebakken kirke, men
den ble dessverre avlyst to ganger pga
korona. I høst tok Sofia Hyttedalen
(ettåring) over ansvaret for tweensing,
og vi er veldig glade for den gode jobben
hun gjør der!
•
•
•

Minigospel 1-5 år. Dirigent: Martha Vadset (vår), Sigrid Trætteberg Fahlvik (høst)
Barnegospel 5 år-3 klasse. Dirigent: Sigrid Trætteberg Fahlvik (vår) Margrethe Øy (høst)
Tweensing 4.-7. klasse. Dirigenter: Margrethe Øy (vår) og Sofia Hyttedalen (høst)

Styret har bestått av: Henriette Sæterdal(leder), Glenn Henriksen og Marte Forthun Palmer. I tillegg er
dirigentene med i styret. Deltakelse på arrangementer i 2020:
- Barnekorfestival i Ytrebygda kirke, januar 2020 (barnegospel)
• Sang på Karnevalsgudstjeneste (alle korene)
• Innspilling av sang til digital søndagsskolesamling (tweensing), vår 2020
• Innspilling til digital utgave av «Deilig er jorden» (barnegospel og tweensing) desember 2020
• I tillegg har mange barn/unge deltatt med sang på andre digitale sendinger fra menigheten
Klubb
Klubbene samles en gang i måneden i Kringlebotn
aktivitetshus. Her skapes relasjoner mellom barn i
menigheten og det er formidling og samtale rundt kristen tro
og liv. Vi har måttet avlyse to klubbkvelder i 2020, ellers har
vi tilpasset oss smittevernstiltak ved å blant annet være ute
hele høsten.
Kompisklubb 1.-4. trinn.
Kompisklubben starter hver samling med en andakt,
deretter er det ulike aktiviteter/leker før det er mat og en
fast avslutningssang i ring. Kompisklubben samler 20-30 barn hver gang, og på den første samlingen i
høst var vi 40 stykker! Noen høydepunkter fra året er refleks-og båltur, aking på Helgeseter og
karnevalsfest. Lederne har i 2020 vært: Tomas Sørbø, Vegard Løvby Solhaug,Sigrid Trætteberg Fahlvik
og Maria Mathiesen (fra høstsemesteret). I tillegg er det ofte med andre foreldre som hjelper til.
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Tweensklubb for 5.-8. trinn
Tweensklubben har vært en fin, liten gjeng som møtes en gang i måneden til ulike aktiviteter, blant
annet bålbrenning ved Bergendal gård. I tillegg er tweensleiren til Sætervika om høsten et av årets
høydepunkter.
Ledere (vår): Amund Hosøy, Bergfinn Sørlie, Wiebke Kelsch, Leif Egil Bjørsvik, Ingvild Singsaas og Jens
Ivar Jørdre. Ledere (høst): Wiebke Kelsch, Margrethe Øy, Trygve Eiken og Jens Ivar Jørdre. I tillegg er det
ofte med andre forelder som hjelper til. Tweensstyret har bestått av Solveig Jørdre og Anna Mygland.
Yolo Ten-sing
I vår var det 9 jenter med i Ten-Sing. I høst var de også 10 jenter med, 4 av disse har Ten-Sing som en
del av konfirmantopplegget.
Koret har hatt øvelser annenhver onsdag. Det var 5 øvelser før nedstengningen. Fra mars og frem til
sommeren var det ikke ordinære øvelser, men det var innspilling til musikkvideo med sangen «A million
dreams». I juni var det sommeravslutning for koret sammen med ungdomsbandene. Det var planlagt å
delta på ungdomskveld i Fyllingsdalen kirke, men det ble avlyst.
I Høst startet koret opp i September og hadde tre øvinger hvor de øvde på sangen «Jeg løfter mine
øyne». Koret hadde planer om julekonsert med Bobla Ten-Sing og det var lagt en øvingsplan med felles
øvelser vekselvis i Sædalen og i Birkeland. På grunn av Corona-pause ble det bare en felles øving og
konserten ble avlyst. Det var også planlagt opptreden på Vi synger julen inn i Sædalen. . Rundt advent
hadde koret tre øvinger hvor de øvde på «Jul i svingen» og «Deilig er jorden». Jul i svingen ble fremført
på digital adventsamling på kirketomten. Deilig er jorden ble spilt inn og var en del av musikkvideoen til
menigheten.
Musikalske ledere vår 2020: Gunn og Eivind Waage Austad
Musikalske ledere høst 2020: Sofia Hyttedalen og Marie Elise Øy
Styret for året 2020: Arna Leversen Soltvedt, Hanna Digranes og Marie Elise Øy
Statistikk: 13 øvelser, 9 deltagere høst og 10 deltagere vår, gjennomsnittlig oppmøte 8
Ungdomsband
Vi har to ungdomsband, i år har bare det ene bandet hatt aktivitet.
Ungdomsband ledet av Gunn og Eivind Waage Austad har hatt følgende aktivitet og planer:
3. mars hadde vi øvelse og 8. mars spilte vi på GT.
Følgende planer ble avlyst i vår: 17. mars øvelse,
opptreden 17. april ungdomskveld i Fyllingsdalen
kirke, spille og synge på
konfirmasjonsgudstjenester i mai og på Ten Sing
sin vårkonsert.
Ungdomsbandet fikk hjemmeoppgave under
nedstengningen der de spilte inn «Alltid god». Vi
fikk inn flere gode innspillinger men ikke
tilstrekkelig til at vi kunne lage musikkvideo. Men
det ble en kjekk dag med utendørs innspilling og
grillfest.
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I høst hadde bandet en øvelse på Sædalen skole 1. november og i Birkeland kirke 17. desember.
Ungdomsbandet deltok også på to julegudstjenester. Bandet hadde også planlagt to øvelser løpet av
september og oktober i tillegg til å være med på «Vi synger julen inn» den 6. desember. Alt dette ble
avlyst.
Ten-klubb. Fra 10.trinn
Det var rundt 4 samlinger før nedstenging. Fra høsten ble dette fellesskapet slått sammen med
Ungdomslederforum.
KRIK (Kristen idrettskontakt)
KRIK-Sædalen var våren 2020 ledet av Amund
Nyhammer Hosøy og Jon Anders Sollien. De
møttes annenhver søndag klokken 13.00. Etter
12.03.2020 ble det ikke gjennomført KRIK.
Høsten 2020 ble det satt ned et KRIK-styret
bestående av; Mathias Øy, Mathias Norheim, Silja
Sætran og Andreas Hatlevik Weltzien
(ungdomsarbeider). Tidspunktet ble også flyttet
til annenhver søndag klokken 18.00-20.00 på
Nattland skole.
KRIK sitt slagord er: Trosglede, livsglede, idrettsglede. På KRIK-Sædalen får ungdommene ta del i et
lavterskel idrettstilbud der troen på Jesus står i sentrum av idretten og livet. KRIK har blitt et godt
møtepunkt for ungdommer i Sædalen menighet og flere fra menighetsmiljøet i Birkeland har tatt turen
opp på Nattland skole.
Lederkurs
Våren 2020 var det 10 deltagere på lederkurs fra to årskull (2003 og 2004). Vi hadde blant annet en
undervisning om å lede smågrupper. Praksisoppgaven var at to til tre ungdomsledere sammen ledet
konfirmantgrupper i hjemmene. De hadde en gruppesamling før Corona-nedstengningen.
I mai hadde vi en fest med utdeling av kursbevis som markerte avslutningen på lederkurset, her var også
tidligere lederkursdeltagere med. 13 ungdomsledere deltok. I tillegg til kursbeviset fikk alle lederne en
hilsen med anerkjennende ord. På samlingen kom to representanter fra menighetsstyret for å få innspill
fra ungdommene på innholdet i utlysningsteksten til ny ungdomsarbeider og også for å lytte til
ungdommenes tanker og ønsker for ungdomsarbeidet.
I Juni var det sommerfest for hele ungdomsarbeidet. Ungdomslederne ledet aktivitet og samtale i
smågrupper. 10 ungdomsledere var med. Dette var også ungdommenes avskjedsfest for
ungdomsarbeider Amund Hosøy og Martin Løes holdt tale på vegne av ungdommene og takket for alt
Amund hadde betydd.
Statistikk vår 2020:
Antall samlinger, inkludert praksis, vår 2020: 4 / Antall unike deltagere: 13 / Snitt oppmøte: 8
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I juni var det overnattingstur under åpen himmel på Vidden. Ungdomsledere og årets konfirmanter ble
invitert med. Det var 17 ungdommer og 3 ledere med, over 20 deltagere var påmeldt. På turen fikk
konfirmanter invitasjon om å bli med på neste lederkurs og ungdomsledere hadde en samtale om
ungdomsarbeidet og hva de ønsket å engasjere seg i neste skoleår.
I høst startet nytt lederkurs opp med 10 deltagere fra
samme årskull (2005). Det er nærmere en tredjedel av
konfirmantkullet. Det startet med overnattingstur til
Mjølfjell 28.-30.august. Det var 10 deltagere, alle fra
fjorårets konfirmantkull. Det var åpent både for dem
som ville går lederkurs, dem som vurderte det og dem
som bare ville være med på turen.
28.oktober var det oppstart med 9 av deltagerne. I
november ble det avlyst på grunn av nedstengning.
2.desember var det samling med 10 deltagere. Her
informerte vi om smågrupper for konfirmanter og de
som ønsket det fikk være med som medledere på gruppene uken etter. 6 av deltagerne ble med.
Statistikk høst 2020: Antall samlinger, inkludert praksis: 3 / Unike deltagere: 10 / Gjennomsnittlig
oppmøte: 8,3
Ungdomslederforum
Fra høsten 2020 startet vi opp med
ungdomslederforum. Det er for ungdommer som er
ferdig med lederkurs og/eller i alderen
1.videregående og oppover. Det er en del opplegg
felles med lederkurset og fra våren i 10.trinn er
lederkursdeltagerne med på i ULF. Det er ikke klare
kriterier for hvem som er med på ULF og en må ikke
ha noen lederoppgave. Derfor kan alle som er med i
menighetens fellesskap være med fra 1.videregående.
Første samling var 23.september. Da var også
ettåringene Adrian Oskar og Sofia med. 10 ungdomsledere deltok og fire fra stab. 27.september var det
KRIK for ULF med 6 deltagere i tillegg til to ledere. 28.oktober var det fellessamling med ULF og LK. Det
var felles måltid og lek, mens samtale og undervisning var delt. Tema var: se og bli sett. Det var ulike
case som utgangspunkt for samtale. 10 ungdommer deltok fra ULF, ettåringer og tre fra stab.
9.desember var siste ULF-samling før jul. Her var det julebrus-blindtest, spikeball og innendørs
frisbeegolf! 7 ungdomsledere deltok.
Det som er gledelig er at det også har vært uformelle samlinger som ungdommer og ettåringer har tatt
initiativ til: Båltur til Nubben, Bål/Spikeball/Frisbeegolf på kirketomten og en invitasjon til frisbeegolftur.
Ungdomsledere har særlig tatt ansvar for to deler av arbeidet, utover spontane initiativ til å samles: KRIK
og Smågrupper for konfirmanter. De skulle også være ledere på konfirmantleir som ble avlyst.
Smågrupper for konfirmanter er et nytt steg i ungdomsarbeidet, der ungdom leder ungdom. Erfaringen
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viser at det skaper større nærhet til ungdomsarbeidet for konfirmantene og gjør at flere blir med videre.
9 ungdomsledere, ettåringer og stab er sammen om å lede fem konfirmantgrupper. Det har vært to
samlinger i høst. På den siste samlinger var også de som ønsket det fra lederkurset med som medledere.
Statistikk:
Antall samlinger: 4
Antall unike deltagere: 17 ungdommer og 6 fra stab.
Gjennomsnittlig oppmøte ungdommer/med ledere: 8 / 13
Tid for Tro
Høst 2020 ble det for tredje gang arrangert Tid For tro. Det var 4 samlinger med Paulus første brev til
Korinterne som tema. Opplegget er utarbeidet av Bjørn Nygaard. Det var et enkelt kveldsmåltid,
undervisning, samtale i grupper og plenumsamtale. Innledere var Bjørn Nygaard, Yngvild Sørebø
Danielsen og Trygve Eiken. Det utgjorde også komitéen.
Smågrupper og andre grupper
Det finnes 2 kvinnegrupper, 1 pargruppe, 1 mødre i bønn-gruppe. Det er også en facebookside for
mannsarbeidet, der det blant annet legges ut invitasjon til turer og det er startet en lignende gruppe for
damer som ønsker å gå tur sammen som kalles «Tid for tur». Det er ønskelig å ha mer fokus på
smågruppene framover. Det vil være spesielt fint for de som er nye i menigheten å kunne bli del av en
smågruppe for å knytte kontakter i menigheten og nærmiljøet.
Leirer
Skiweekend
Denne familieleiren ble for første gang arrangert i år. Turen gikk til Helgatun i Myrkdalen der det var
gode forhold for både alpint og langrenn. Dette var en sosial og innholdsrik tur vi gjerne vil gjenta. Fin
anledning til å bli bedre kjent med andre i menigheten.
Komitéen bestod av: Rune Fahlvik, Bjarte Toppe, Jon Lystrup, Sigrun og Are Norhagen
Høstleir for Tweens
Tweensleiren i 2020 fant sted på Sætervika. Der hadde vi en fortryllende helg med kanopadling,
tarzanløype, utkledning, drama, sang og underholdningskveld. Flere voksne og foreldre var med som
ledere.
Viddentur for ungdom For konfirmantene som avslutter konfirmantåret, lederkurs, ungdomsledere og
andre ungdommer i menigheten fra 10.trinn og oppover. Overnatting under åpen himmel ved
Vikinghytten. 17 deltagere og 3 ledere
Ungomsledertur til Mjølfjell
Samme målgruppe som Viddentur. Mulighet for å få en smak på lederkurs for å bestemme om en vil
være med videre på lederkurs. 10 fra årets konfirmanter var med, 8 av disse ble med videre på lederkurs.
Menighetsweekend til Frekhaug FHS- avlyst pga korona
Nyttårsleir for ungdom-avlyst pga korona
Konfirmantleir Sædalengruppen-utsatt til vårsemesteret 2021
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Misjonsprosjekt
Det har blitt samlet 11.825 til misjonsprosjektet i Det Norske Misjonsselsskap og deres arbeid for
menighetsplanting i Estland. Misjonsavtalen er gått ut og menighetstyret vil ha misjonsprosjekt som sak
i 2021 for å se hvilken eller hvilke misjonsavtaler menigheter ønsker å ha videre.
Kirkebygg
Kirkekomitè: Pål Ove Vadset (leder), Håkon Klepsvik, Mia Sørbø, Ingunn Fedøy Bjørsvik (vår 2020),
Leidulf Øy
Sommeren 2020 ble endelig reguleringsplanen for Indre Sædal vedtatt i bystyret med plassering av
kirketomt ved butikken i sentrum av Sædalen. Det gjorde at en kunne lage en fremdriftsplan med
følgende mål: Ny kirke i Sædalen skal stå klar sommeren 2023.
Høsten 2020 inviterte kirkekomitéen til kirkesafari til Ytrebygda og Tveit kirker for å få nærmere
kjennskap til to av de nyeste kirkene i området. Det var også tre digitale innspillsrunder hvor de som
ønsket kunne delta for å få informasjon og komme ønsker og ideer til kirken. Det ferdige dokumentet
ble oversendt Bergen Kirkelige Fellesråd som tar våre innspill med videre i arkitektkonkurransen som
etter planen skal være ferdig til
11.825
Frivillige medarbeidere
Den store staben av frivillige har også måtte omstille seg dette året, med nye oppgaver og langt flere
endringer enn vi er vant med. Det har vært godt å se at så mange har kastet seg rundt og bidratt der
hvor det har vært mulig. Det er rundt 110 frivillige ledere blant ungdommer og voksne.
Menighetsstyret
Menighetsstyret bestod i 2020 av: Ingunn Bjørsvik, Vegard Solhaug, Astrid Dalehaug Norheim, Lars
Oppedal og Ingeborg Olsen. Ingunn Bjørsvik, Vegard Solhaug gikk ut av styret etter vårsemesteret,
mens Sigrid Bardsley og Mia Alida Sørbø kom inn som nye styremedlemmer. Mia Alida Sørbø overtok
som styreleder fra Ingunn Bjørsvik.
Menighetsstyret har i 2020 hatt månedlige møter, i perioder har disse være digitale.
Noen saker som styret har jobbet med i 2020 er
-Utlysning og ansettelse av ny ungdomsarbeider.
-Oppfølging av kirkebyggprosjekt
-Ungdomsarbeid
-Gudstjenesteplaner
-Givertjeneste
Ellers har løpende endringer i regler for arrangementer preget styremøtene, men løpende justeringer
av kalender og bemanning.
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I februar arrangerte styret en kjekk medarbeiderfest for å takk for
innsatsen til de frivillige i menigheten.
Ettåringer fra Bibelskolen i Grimstad
Et spennende tilskudd dette året har vært at vi har fått være
vertskap for «ettåringene» Sofia Hyttedalen og Adrian Oskar
Haugane. De går et praksisbasert andreår på Bibelskolen i
Grimstad. Vi ble kontaktet i høst med forespørsel om å ta imot
studenter. Vi så at dette kunne være verdifullt for menigheten, og
at deltakelse i arbeidet i Birkeland og Sædalen ville være en god
erfaring for studentene. Sammen med Birkeland menighet kastet
menighetsstyret seg rundt og la til rette for at dette prosjektet kunne realiseres. De har vært med på
klubber, kor, leirer og konfirmantarbeid. Dette har vært en stor berikelse for arbeidet vårt. Med økt
satsing på ungdomsarbeid i menigheten har det vært en kjemperessurs å ha med to unge voksne i
arbeidet. Vi har fått oppleve at de kommer til oss med erfaringer, ideer og tanker fra ulike
sammenhenger, og videreutvikler arbeidet vårt. Adrian og Sofie blir med oss videre frem til sommeren.
Kostnaden deles mellom Birkeland og Sædalen menigheter.
Ansatte
Dette året har det vært en del endringer i staben. Spesielt har vi fått på plass vertskapsstilling som har
vært ønsket lenge, og som vil være med å styrke de sosiale møtepunktene i menighetens arbeid. Dette
har vært viktig i et år hvor det diakonale og de nære relasjonene har vært viktig.
•
•

•
•
•

Margrethe Braut Øy er tilsatt i en nyopprettet 50 prosent vertskapsstilling. Av dette dekkes 30
prosent av midler fra BKF, mens menigheten dekker 20 prosent gjennom givertjeneste.
Amund Hosøy gikk ut av stillingen som ungdomsarbeider (100 prosent) i sommer, etter å ha stått i
denne siden 2014. Denne var finansiert av Bjørgvin bispedømme, Opplysningsvesenets fond og
menigheten.
Andreas Hatlevik Weltzien: ungdomsarbeider i 30 prosent stilling fra høsten 2020. Finansiert av
givertjeneste.
Sigrid Trætteberg Fahlvik: 100 prosent stilling som menighetspedagog. Av disse er 30%
trosopplæringsmidler fra Birkeland og resten er midler fra BKF.
Leidulf Øy: prest i 100 % stilling i Sædalen og Birkeland. Leidulf har i en periode (mai-november)
fungert som sogneprest i Birkeland sogn. Trygve Eiken har i denne perioden vikariert i deler av hans
ansvarsområder i Sædalen.

ØKONOMI OG GIVERTJENESTE I SÆDALEN
Sædalen menighetsstyre har fått delegert ansvar for økonomistyring for sine avdelinger. Tabellen viser
hovedtall for Sædalen med resultat fra tidligere år.
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Avdeling
22 Sædalen
menighetsstyre
52 Sædalen
Barne og
ungdomsarbeid
522 Sædalen
barnekor
82 Sædalen
trosopplæring

Inntekt

Utgift

Driftsreslutat 2020

Resultat
2019

Resultat
2018

Resultat
2017

Resultat
2016

432 566

440 476

7 910

102 760

137 676

9 125

25 701

94 317

66 845

27 472

62 149

8 908

8 262

83 297

46 945

36 352

16 948

37 113

38 177

18 026

179 879

170 324

9 555

4 863

26 774

30 897

17 737

Menighetsstyre Givertjenesten er en viktig inntekt for Sædalen, men det er også gitt kr. 13.000 i gaver
fra enkeltpersoner. Utvikling de siste årene er positiv: 2020: 279.250 2019: 288.150. 2018: 249.700
2017: 140.000 2016: 115.200. 2015: 102.000. 2014: 44.750. Det blir gitt tilskudd til hvert
gudstjenestested i soknet. Store utgiftsposter er lønn til ungdomsarbeider og
kirketjener/vertskapsstillingen.
Avdeling Sædalen ungdomsarbeid. Avdelingen ble opprettet for å samle regnskapene for aktiviteter for
barn og unge i Sædalen. Inntektene er deltagerbetaling for leir, statstilskudd (KFUK-M for
kompis/tweensklubb) og gaver. Gledelig overskudd kan forklares med at det har kommet inn mye støtte:
kr 40.000 fra Fana sparebank.
Avdeling Sædalen barnegospel. Koret er nå medlem i KFUK/M og der får menigheten frifond. Lite
utgifter pga koronasituasjonen. Koret har tatt utgiften for innkjøp av el-piano og det er overfor 20.000
til styret som en andel av utgiftene til praksisstudentene.
Avdeling Sædalen trosopplæring. Sædalen får 1/3 av tilskudd til soknet. I 2020 kom det mye mer
driftsmidler enn budsjettert. Dette har gått til Tweensleir, og andre tiltak som lot seg gjennomføre
(Damenes aften, babysang, 6-årstiltak). Overskudd settes av til bundet fond.
Eli Heggdal, administrasjonsleder.

Foto: Adnan Icagic
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