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I denne årsmeldingen finner du:  

Birkeland sokn 2018 

- Ansatte 

- Birkeland menighetsråd og menighetsstyre i Sædalen 

- Saker i Birkeland menighetsråd 

- En liten beretning om økonomi og giverglede 

 

Møteplasser langs veien 

- Gudstjenester 

- Dåp, vielse, konfirmasjon og begravelser 

- Kirkemusikk og konserter 

- Andre møteplasser for voksne i Birkeland 

- Kirke-skole 

- Frivillighet 

 

Rapporter fra utvalgene:  

 

 Trosopplæring  

 

 Barne og ungdomsarbeidet  

 

 Diakoniarbeidet 

 

 Misjon 

 

 Menighetshuset  

 

Sædalen menighet 

 

- Gudstjenesteliv 

- Trosopplæring 

- Menighetsarbeid 

 

Innkalling til årsmøte 

Årsberetning for Birkeland KFUK-KFUM-speidergruppe 2018 og NSF, 1- 

Øvsttun 
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Birkeland sokn 2018 

Denne årsmeldingen markerer at Birkeland nå er et sokn med to menigheter: Sædalen menighet og Birkeland 

menighet. I januar 2018 ble hele Sædalenområdet innlemmet i Birkeland sokn. Med det er Birkeland blitt ett av 

de største soknene i Bjørgvin bispedømme. Helt siden grunnleggelsen for ti år siden, har Sædalen menighet 

samarbeidet på ulike måter både med Birkeland og med Slettebakken. Da Bjørgvin bispedømmeråd skulle 

opprette et nytt prosti i Bergsdalen, tok de samtidig initiativ til å avklare Sædalens soknetilhørighet. For oss i 

Sædalen og Birkeland var sammenslåingen et naturlig og ønsket resultat av ti års administrativt samarbeid, 

gjensidig støtte og engasjement. Denne årsmeldingen gjenspeiler hvordan Sædalen og Birkeland menigheter 

samarbeider og hvilket arbeid hver av menighetene driver i sine respektive nærmiljø. Gudstjenestene i Birkeland 

og Sædalen blir omtalt i kapittelet «Møteplasser» og presentasjonen av arbeidet i Sædalen står til sist i 

årsmeldingen. Arbeidet i Birkeland menighet presenteres gjennom de ulike utvalgene og deres aktiviteter. Det 

har i mange år vært en grunnleggende tanke at alle utvalgene som oppnevnes av menighetsrådet skal ha ett 

medlem fra stab og ett fra menighetsråd som skal jobbe sammen med flere frivillige. Les mer om dette i kapitlene 

fra utvalgene.  

 

Birkeland menighetsråd er soknets øverste organ, med formelt ansvar for hele virksomheten og særlig ansvar 

for arbeidet i Birkeland menighet. Menighetsstyret i Sædalen er ansvarlige for arbeidet i Sædalen menighet. 

Samarbeidet med staben for å nå felles mål er avgjørende. I Birkeland er det et godt samarbeid, og ved inngangen 

til hvert nye år har menighetsrådet hatt et møtepunkt med staben i Birkeland, der vi sammen løfter blikket og 

arbeider med strategi og ønsker for vårt felles arbeid. Staben har kontorfellesskap i Hardangerveien 5 B og 

samarbeider tett på mange områder. Oversikten viser navn og stillinger med prosent dersom det ikke er snakk 

om full stilling.  

 

 

Helgekirketjenere i Birkeland kirke er rekruttert fra eget ungdomsarbeid. Hanna Gautestad Norheim, Tiril 

Wanvik og Erlend Vangen er kirketjenere om søndagene, mens menighetens faste kirketjener arbeider i 

ukedagene. Også dette året har Birkeland hatt gleden av å ha praksisstudenter fra NLA Høgskolens studium i 

Praktisk teologi og ledelse.  

 

 

Prester med arbeidssted Birkeland:  Andre stillinger:  

Kjersti Gautestad Norheim, sokneprest 

William Skolt Grosås, kapellan 

Eli Heggdal, Administrasjonsleder 

Hilde Wolter, Frivillighetskoordinator (75%) 

Linda Bårdsen, Diakon  

Kateketer:  

Ingunn Myklebust.  

Jonas Gjedrem Lunde og Gyrid Cecilie Nygaard  

(vikarer for Carina Søfteland) 

Kantor og kirkemusikere:  

Ottar Arnestad 80 % og Carsten Dyngeland (50 %) 

Barbro Husdal, kirketjener (50 %) 

Andreas Weltzien Ungdomsarbeider (20 % og 10 % 

vikar for frivillighetskoordinator)  

 

 

Ansatte med arbeidssted Sædalen: 

Leidulf Øy, kapellan 

Sigrid Trætteberg Fahlvik:  

Menighetspedagog (90 %)  

Amund Nyhammer Hosøy,   

Ungdomsarbeider Birkeland og Sædalen 
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Birkeland menighetsråd har dette året hatt denne sammensetningen:  

 

Faste medlemmer: 

Karina Hestad Skeie (leder) 

Morten Jacobsen (nestleder) 

Kjersti Gautestad Norheim  

Marit Serine Skeie 

Janne Stølsbotn  

 

 

 

 

 

 

Gjermund Øgaard Heimli 

Kristin Sunde Wanvik  

Jonas Gjedrem Lunde 

Oddveig Klakegg 

Ellen Marie Martin  

Tove Arnestad 

 

 

 

Varamedlemmer:  

Eivind Gardshol Bjørndal 

Dagny Helene Ekberg 

Permisjon:  

Monica Skjold (Høst) 

Halvor Gunnar Namtvedt  

Helge Flesland  

  

Sædalen menighetsstyre har dette året hatt denne sammensetningen: Ingunn Bjørsvik, Ingvill Meling 

Arnesen, Jens Ivar Jørdre, Trygve Eiken, Elin Hovda Hageberg og Egill Danielsen. Vegard Solhaug kom inn 

som nytt styremedlem i mars etter årsmøte, mens Elin Hovda Hageberg gikk ut av styret etter vår semesteret. 

Ingvill M. Arnesen hadde permisjon fra styret høsten 2018. Saker presenteres i kapittelet om Sædalen.  

Saker i Birkeland menighetsråd  

 

Menighetsrådet har i 2018 hatt 9 møter og behandlet 86 saker. Noen omfattende saker ble behandlet over flere 

møter. Menighetsrådet har virksomhetsansvar og skal lage strategier for det menighetsbyggende arbeidet. Det 

handler blant annet om å lage budsjetter, samle inn penger og bestemme offerformål. Årsmøtet ble avholdt 12. 

mars. Tema var: samarbeid med Sædalen, innsamling til tilbygg for Birkeland kirke og givertjeneste.  

Av større saker nevnes:  

Samarbeidet med Sædalen menighet. Styret i Sædalen menighet har vært med på ett menighetsrådsmøte hvert 

semester. Der har vi drøftet saker som har felles interesse. Blant annet ble det spilt inn et behov til Bergen 

kirkelig fellesråd (BKF) om økte stillinger til Sædalen. Dette har BKF tatt inn i sitt budsjettinnspill, noe som 

resulterte i at det blir satt av driftsmidler til Sædalen fra 2019. I august ble Amund Nyhammer Hosøy ansatt 

som ungdomsarbeider i 100 % stilling. Det er en samarbeidsavtale med Bjørgvin bispedømme om 

arbeidsgiveransvar der menigheten tar ansvar for 50 % av lønnsmidlene. Sædalen har etablert en givertjeneste 

til formålet, men Birkeland skal bidra.  

Planen for samarbeid dekker også andre områder. Høsten 2018 besluttet menighetsrådet å gå ut av et felles 

menighetsblad som vi har vært en del av siden 2003. I stedet blir det nå laget et eget blad for Birkeland og 

Sædalen. Vi har fokus på å gjøre begge menighetene synlige. Høsten 2018 fikk vi også ny nettside under 

kirkerådets portal. Birkeland og Sædalen skal ha hver sin nettside. Birkelands side er allerede lansert, mens 

Sædalens  er under arbeid og planlagt lansert før årsmøtet i mars. En annen måte å synliggjøre dette på er at 

brevmaler og e-postsignaturer skal vise til Birkeland sokn, Birkeland og Sædalen menigheter. 

Informasjonsarbeidet er et satsningsområde i kirken nasjonalt. Det å være synlige i mange ulike medier er høyt 

prioritert både i Birkeland og Sædalen.   

Stillinger 

Birkeland menighetsråd var med i prosessen da det ble ansatt ny kapellan. William Skolt Grosås ble ansatt i 

august. Da det skulle ansettes ny kantor var menighetsrådet med på utforming av utlysningstekst. Prøvespill og 

prøvedireksjon ble først i 2019.   
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Tilbygg til kirken er ett av satsningsområdene for denne perioden. Det arbeides med tegninger og planer 

for tilbygg til kirken. Kirkebyggkomiteen er ledet av kirkebyggsjef Arne Tveit, oppnevnte medlemmer fra 

Birkeland og fagfolk fra Akasia. På slutten av året ble det kjent at byggetegninger ville bli godkjent, men at det 

måtte gjøres et bedre planarbeid med hensyn til vei og nivåforskjeller. Parallelt med dette blir det gjort 

forberedelser til vann og avløp. Lokal byggekomite har fulgt prosessen med jevnlige møter. Menigheten skal 

samle inn midler til å utruste lokaler for ungdom. I Februar inviterte innsamlingskomiteen til et foredrag med 

psykologen Frode Thuen i Birkeland kirke. Temaet var «Ikke bare lett å være ung». Kirken ble fylt av 

kaffedrikkende konfirmantforeldre. Målet var å invitere foreldre til kirkerommet og få en god samtale. Vi fikk 

anledning til å fortelle om ungdomsarbeidet og planer for tilbygget. Billettprisen for kvelden var kr 200, og 

overskuddet gikk uavkortet til ungdomslokalene i tilbygget. Dermed har arrangementet også berørt et annet 

satsningsområde, nemlig Ungdom 12-22. Det er et tema som jevnlig har vært innom menighetsrådet. Vi satser 

fortsatt gjennom ungdomsarbeiderstillingen og ledertreningen som er i vekst. Les mer om dette i kapittelet om 

barne- og ungdomsarbeid.  

Tilhørighet er det tredje satsningsområdet. Når menighetsrådet velger dette er det fordi en alltid skal ha et 

våkent øye for det en til enhver tid kan gjøre for at alle skal kjenne seg velkommen i menigheten. Det er ikke 

nødvendigvis ett tiltak, men mange små. Det er klokkerens ord hver søndag, kirkevertens smil og den enkle 

kirkekaffen som vi prøver å få til. Det er kirkeskyss, telefonsamtaler, små og store møter med mennesker som 

av mange og veldig ulike grunner oppsøker menigheten vår. Hverdag som helg. Det er et åpent blikk på hvordan 

en rullestolbruker opplever å komme inn i rommet. Det ble en sak som resulterte i egen rullestolrampe og plass 

til rullestol i kirkebenken.   

Høringer. Menighetsrådet har svart på kirkevergens invitasjon til å uttale seg i en virksomhetsgjennomgang. 

Målet var å sikre og styrke kirkens nærvær ved å se nærmere på ressursutnyttelsen og organiseringen i 

menighetene og i BKF. Ett sentralt spørsmål er menighetenes størrelse og muligheter for samarbeid på tvers av 

grenser. Birkeland menighetsråd ser samarbeidet med Sædalen de siste 12 årene som en slik prosess. Birkeland 

har satt av penger og ressurser til Sædalen, som samtidig har dyrket fram et frivillig engasjement. Nå som 

Birkeland og Sædalen har blitt ett sokn går vi over i en ny fase i dette samarbeidet. Vi har hvert vårt arbeid, vi 

deler regnskap, ansatte arbeider sammen, og menighetsrådet samarbeider med menighetsstyret. De som bor i 

Sædalenområdet vil nok ha tilhørighet til menigheten der, noe vi ser tydelig i økningen av givertjenesten. Andre 

vil kjenne seg mer hjemme i kirken og menighetsarbeidet her.  

 

Alt dette skal vi romme og arbeide for også i 2019, året som blir det siste i denne menighetsrådsperioden. Etter 

kirkevalget i september vil et nytt råd starte sitt arbeid. I årsmøtet som vi inviterer til etter gudstjenesten søndag 

24. mars, ønsker vi å oppsummere arbeidet for denne perioden i Birkeland menighetsråd. Vi håper at denne 

årsmeldingen gir et godt bilde av det som skjer – og det du kan være med på.   

 

På vegne av Birkeland menighetsråd 

 

Karina Hestad Skeie 

Menighetsrådsleder 
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En liten beretning om økonomi og giverglede 

Regnskap i Birkeland sokn består av 17 ulike avdelinger, derav 5 avdelinger for Sædalen. Tallene gjenspeiler 

visjoner og vilje til å satse. Regnskapet kan også leses med et blikk på prioriteringer og satsningsområder. I 

Birkeland samler vi inn midler til diakonstilling og ungdomsarbeider, drifter et menighetshus og har et voksende 

barne- og ungdomsarbeid. I Sædalen har menighetsstyret tatt initiativ til å øke givertjenesten for å ansette en 

ungdomsarbeider i full stilling. Menighetsrådet har ansvar for budsjett og følger opp regnskapsrapporter 

gjennom hele året. Her er en forenklet oversikt over resultatet for 2018 sammenlignet med tidligere år:  

Avdeling Inntekt Utgift Drifts-

resultat 

2018 

Resultat 

2017 

Resultat 

2016 

Resultat 

2015 

3000 

Menighetsråd 1 007 975 1 017 960 9 985 13 340 14 084 29 911 

1300 

Menighetshus 485 645 498 398 12 753 14 153 33 928 34 528 

2270 

Trosopplæring Birkeland 172 490 168 022 4 468 2 262 5 697 3 767 

4100  

Konfirmant 407 188 366 609 40 579 25 728 11 728 44 721 

5100  

KRIK-Nesttun 6 690 5 100 1 590 2 077 4 543 2 961 

5200  

Bobla Tensing 57 410 47 919 9 491 19 045 4 109 22 017 

5400 Barne- og 

ungdomsarbeid 196 654 177 255 19 399 48 780 17 845 36 867 

6500  

Diakoniutvalget.  135 257 93 602 41 655 5 947 18 063 65 011 

6600 Klubben 

Optimisten.  33 097 40 891 7 794 2 701 2 700 10 998 

6700  

Nabokafeen.  25 136 24 068 1 068 2 540 4 300 12 314 

7000  

Birkeland kantori 34 796 10 625 24 171 1 199 3 001 14 593 

7100  

Birkeland barnekor 28 688 23 378 5 310 3 853 19 200 19 909 

9000 Sædalen 

menighetsutvalg  734 178 596 502 137 676 9 125 25 701 20 543 

9100 Sædalen 

barnegospel 60 935 23 822 37 113 38 177 18 026 70 374 

9200 Trosopplæring 

Sædalen 251 471 224 697 26 774 30 897 17 737 9 210 

9300 Krik Sædalen 
0 0 0 14 035 8 854 

Ikke 

regnskap 

9400 Sædalen barne- og 

ungdomsarbeid 170 792 161 884 8 908 8 262 
Ikke 

regnskap 
  

 



 

7 
 

 

Mange avdelinger har enkle driftsregnskap. Her kommenteres kun de største avdelingene. Givertjeneste 

behandles samlet.  

Avdeling 3000 Birkeland menighetsråd:  

 Det har dessverre vært en negativ tendens i denne avdelingen de siste årene. Det kan forklares med at store 

utgiftsposter til stillinger og informasjonsarbeid føres her. Vi ser en økning i utgifter, men klarer ikke øke 

inntjeningen tilsvarende.  

 Det er påfallende lavt tall for offer til eget arbeid i 2018: 77.867. 2017:140.718. 2016: 106.906. 2015: 

84.973. VIPPS blir stadig mer brukt, men totalt på alle avdelinger har ikke offer økt tilsvarende. Vi har tatt 

i bruk VIPPS-OG som egentlig er laget for salg, men har fordelen at givere kan registrere seg for 

skattefradrag. Det er nok flere «klikk» før gaven blir sendt, men vi håper at VIPPS lager en versjon som 

passer bedre for menigheter.   

 Offer til andre i avdeling 3000 har økt fra 154.998 i 2017 til 180.046 i 2018.  

 Bladpengene gikk litt ned i 2018: 46.150. 2017: 49.750. 2016: 72.850. 2015: 82.750.  

 

Noen tall som fører til regnskapsmessig underskudd:   

 Menigheten mottok 38.000 i 2018 for å drive samlivskurs. Dette er utsatt til 2019. Summen er derfor 

inntektsført og deretter satt av i til disposisjonsfond 

 Det har vært to arrangement til inntekt for tilbygget. Ett takkoffer og foredraget ved Frode Thuen. Til 

sammen 39.896 er inntektsført og deretter satt av til disposisjonsfond der det nå er kr. 52.016.  

 

Avdeling 2270 Trosopplæring:  

 

Trosopplæringstilskuddet til Birkeland sokn dekker en 100 % kateketstilling i Birkeland og 30 % 

menighetspedagog i Sædalen. Dette lønnes fra Bergen kirkelige fellesråd (BKF). Det beregnes et driftstilskudd 

som sendes til Birkeland menighet, som i sin tur deler opp slik at 1/3 går til trosopplæring i Sædalen. BKF 

melder at det ikke ble kompensert for lønnsjusteringer og at de må sette av midler til dette. Størrelsen på 

driftstilskuddet har derfor gått ned de siste årene, noe som kan leses i vårt driftsbudsjett over tid.  

I 2018 har det vært vakanse pga sykmeldinger og permisjon. Dette ble bevilget av BKF som er arbeidsgiver. 

Det har derfor vært midler til overs som ble gitt som ekstra tilskudd som har dekket inn reelle utgifter til 

informasjonsarbeid og lønn. Les mer i avsnittet om Sædalen.   

Barne- og ungdomsarbeid avdeling 5400 

I 2018 er det overskudd i denne avdelingen. Inntektene har økt fra 2017 når det gjelder egenbetaling for Taco, 

nattkafe, og offer til egen virksomhet. Det er gledelig fordi dette arbeidet har en god vekst. Ungdomsarbeideren 

som er ansatt i 20 % dekkes av givertjenesten, men menighetsrådet har også forpliktet seg til å dekke 10 % av 

ungdomsarbeiderstillingen i Sædalen. Det innebærer at inntektene må økes med ca. kr 70.000 i 2019.   

Sædalen menighet avdeling 9000 

Det har vært store endringer i Sædalen siste år. Ungdomsarbeider gikk opp i full stilling fra august. Her dekker 

menigheten 50 % av lønnskostnadene, mens Bispedømmet finansierer resten. Menighetsstyret valgte også å øke 

menighetspedagogstillingen med 20 % og arbeidet aktivt med givertjeneste til dette formålet. De har dermed 

tatt på seg ansvar for å dekke kr. 300.000 i lønnsutgifter. Det var budsjettert med OVF-midler (70.000),  
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givertjeneste (200.000) og at Birkeland skulle bidra med givertjeneste til ungdomsarbeiderstillingen. Dette ble 

imidlertid løst på en annen måte.  

På grunn av vakanse i kateketressursen i Birkeland var det lønnsmidler til over som kunne brukes lokalt. Dette 

er trosopplæringsmidler som dermed kunne brukes til å dekke 20 % av menighetspedagogstillingen.   

Samtidig har Sædalen fått mange flere givere til dette. De midlene som er spart utgjør et overskudd som kan 

settes av til lønn til ungdomsarbeider, som er ansatt i et treårig prosjekt.  

Sædalen har ellers utgifter til gudstjeneste, medarbeideroppfølging, noe utstyr og menighetsweekend. Inntekter 

er offer til egen virksomhet, litt gaver, et driftstilskudd som skal dekke renhold på skolen og frifond til 

søndagsskole med mange medlemmer.  

Giverglede  

Birkeland og Sædalen har valgt å arbeide for nye arenaer i Barne- og ungdomsarbeidet. Det å reise givermidler 

er en nødvendig del av arbeidet fordi det skal sikre muligheten til å etablere og beholde stillinger. I Birkeland 

menighet er det behov for å arbeide for en økning av givertjenesten for å sikre diakonstillingen.   

Oversikten under viser hva som kom inn til fast givertjeneste. Det vil si at giver har en avtale med menigheten 

om overføring av gaver, og at dette meldes inn til skattemyndighetene.  

Givertjeneste per avdeling m formål 2018 2017 

 

2016 2015 2014 

Birkeland barne- og ungdomsarbeid 

ungdomsarbeider 20 %, ledertrening 

88.900 74.630 77.800 61.100 17.900 

Menighetsrådet: 50 % av 

diakonstillingen, informasjonsarbeid, 

menighetsarbeid generelt 

305.664 231.770 248.190 229.990 236.440 

Diakoniutvalget: Aktivitet og velferd 

(julematutdeling)  

 

0 14.000 7.000 18.200 

 

7.900 

Sædalen: 50 % av ungdomsarbeider-

stillingen 

249.700 140.000 115.200 102.000 

 

44.750 

 

Det å drive med innsamling er et stort arbeid. Givertjeneste er konfidensielt og personopplysninger skal 

oppbevares forsvarlig. Det skal også være et system som sikrer at det er lett å gi, samtidig som det skal være 

lett å håndtere administrativt og regnskapsmessig. En kan melde seg som fast giver via nettsiden med å bruke 

bank-ID. Det har aldri vært så enkelt, men det viser seg at personlig kontakt er den beste måten å få nye givere 

på. Det ser vi fruktene av i Sædalen.  

Givertjeneste handler om å skape prosjekter og satse på noe. Det er å profilere arbeidet for å skape 

oppmerksomhet og det handler om å engasjere den enkelte til å gi et bidrag. Et godt informasjonsarbeid ligger 

i bunnen. Vi ser en gledelig økning i tallene de siste fem årene. Ikke minst ser vi at det har vokst fram en flott 

givertjeneste til barne- og ungdomsarbeidet. Målet her er å øke givertjenesten med kr. 70.000 per år. Også 

givertjenesten til menigheten generelt og til diakonstillingen er et mål som menighetsrådet vil arbeide for i 2019.  

Eli Heggdal, administrasjonsleder og økonomiansvarlig for Birkeland og Sædalen.     
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Møteplasser langs veien 

Det var på veien det skjedde: Møtet som skulle forandre alt. To menn gikk og snakket sammen. De var preget 

av alvor og sorg. Så kom en fremmed. Han slo følge med dem og spurte hva de snakket om. De fortalte ham 

om alt som hadde skjedd: Om det gode og om det som gjorde vondt. Sviket. Tapet. Sorgen. Mannen lyttet til 

dem, og så tegnet han opp for dem et større bilde og gav dem med det en ny ramme for deres liv. Når de kom 

hjem til huset hvor de bodde, bad de ham bli med inn: Bli hos oss, sa de. Han ble med inn, og de satte seg til 

bords. Da tok mannen brødet, bad takkebønnen og brøt det. I ett øyeblikk ble øynene deres åpnet, og de fikk se 

hvem han var. De fikk et glimt av Jesus. Et glimt som forandret alt. Da Jesus igjen ble usynlig for øyene deres, 

brøt de to mennene opp og løp tilbake til Jerusalem for å dele det gode budskap med vennene sine. 

 Fortellingen om de to disiplene som var på vei fra Jerusalem til Emmaus er fortellingen om hva en gudstjeneste 

er. Et møte med Gud hvor vi - på samme måte som Emmausvandrerne - får komme med våre liv, våre gleder, 

bekymringer og sorger til Jesus. Et møte hvor vi - i lys av den store fortellingen - får sette våre liv inn i en større 

sammenheng, i Guds fortelling. Så samles vi rundt bordet. Leser takkebønnen og bryter brødet i bønn om at 

våre øyne skal åpnes slik at vi får et glimt av den oppstandne Kristus som har gitt seg selv for oss.  

I 2018 har det i Birkeland sokn vært feiret 135 gudstjenester. De fleste har vært på søndager og andre 

helligdager, men det har også vært feiret hverdagsmesser. Det har vært gudstjenester i Birkeland kirke, på skolen 

i Sædalen, på leirsteder, i kapeller og i friluft, og til sammen har over 20.000 mennesker deltatt på disse 

møteplassene. 

Gjennom de drøye ti årene det har vært feiret gudstjenester på fast basis i Sædalen, har det som begynte som et 

menighetsplanteprosjekt vokst til en livskraftig menighet. Tidligere lå Sædalen menighet delt mellom Birkeland 

og Slettebakken sokn, og siden skolen hvor gudstjenestene feires lå i Slettebakken sokn ble statistikken naturlig 

nok også ført der. Fra 01.01.2018 ble imidlertid Birkeland sokn utvidet slik at vi ble ett sokn med to menigheter: 

Birkeland menighet og Sædalen menighet. Dette skal vi forsøke å tydeliggjøre også i gjennomgangen av årets 

nøkkeltall. 

          

Gudstjenester 

Av totalt 135 gudstjenester i soknet, ble 96 avholdt i Birkeland, 23 på Sædalen skole, 8 på institusjoner i soknet 

og 11 på leirsted eller i friluft. Det totale tallet på gudstjenestedeltakere er 20.364 hvorav 16.613 har vært i 

Birkeland kirke og/eller friluft, institusjoner og leirsteder (2017:16.127 – 2016:15.668 – 2015:16.067), mens 

3.751 har deltatt på gudstjenester på Sædalen skole (fordi dette tidligere har vært rapportert i Slettebakken kirke, 

har vi ikke tilgang på tidligere statistikk). 

Når vi samles rundt Ord og sakrament, feirer vi gudstjeneste. I dette møtet kan alle finne sin plass. Og det er 

fantastisk å oppleve at vi søndag etter søndag – både i Birkeland og Sædalen – er et stort mannskap med frivillige  
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medarbeidere av mange slag: Det er kirkeverter, klokkere, barn og unge som deltar som medliturger, 

familieorkester, musikere, forsangere, kantoriet, søndagsskoleledere, tekstlesere, forbedere, de som 

tilrettelegger for praktiske ting som lys, lyd, kakebakere og kaffekokere, de som støtter arbeidet økonomisk, de 

som ber, de som synger og mange andre. På den måten blir det synliggjøres det mangfoldige fellesskapet. Det 

er en takknemlig oppgave å være prester i menigheter med så stort engasjement. 

Dette engasjementet speiler seg også i gudstjenestetallene, og i en tid hvor gudstjenestedeltakelsen mange steder 

er synkende, er vi velsignet med gode, stabile tall. Gjennomsnittet på gudstjenestedeltakelsen totalt er i Sædalen 

154, mens det i Birkeland ligger på 144. Det gir stor grunn for takknemlighet. Samtidig bor det mange 

mennesker i Birkeland sokn, og vi har fortsatt plass til stadig flere i gudstjenestene våre. Ellers har det vært 

vanlig i årsmeldingene å også se litt på tallene knyttet til de mer regulære gudstjenestene, og dersom vi tar bort 

julaften, konfirmasjoner og skolegudstjenester ligger gjennomsnittet for Sædalen på 136, mens det i Birkeland 

er 129.   

Barnas gudstjenestefeiring 

Søndagsskolen i Birkeland menighet kalles for barnas gudstjenestefeiring. De møtes på gudstjenester hver 

søndag utenom skoleferier og når det er familiegudstjenester. Oppmøtet varierer mellom 4 og 12 barn hver 

gang. Samlingene er primært for aldersgruppen 3-9 år og det er Søndagsskoleforbundet sitt Sprell Levende-

opplegg som brukes i samlingene. Det er også en liten lek hver gang. Søndagsskolen samler inn penger til 

menighetens misjonsprosjekt i Estland. Før jul avsluttes året med å invitere hele familien på en koselig 

adventsfrokost på menighetshuset, der julespillet øves inn. Dette fremføres rett over nyttår på menighetens 

juletrefest. Ledere i søndagsskolen i 2018 har vært: Kristin Bovim, Hilde Enes og Gyrid Cecilie Nygaard. 

Søndagsskolen i Sædalen menighet er delt inn i fire grupper: 3-5 år, 1.-7. klasse(formingsgruppe), 1.-7. 

klasse(gymsalsgruppe) i tillegg til en gruppe for ungdommer fra 8.klasse og oppover. I alle gruppene er 

formidlingen av dagens bibelhistorie det sentrale, og det er bønn, samtale og ulike aktiviteter. Alle starter 

sammen i kirken og kommer inn igjen når det er nattverd. Det er god oppslutning om søndagsskolen. På en 

vanlig søndag kan det være 40-80 barn på søndagsskolen. Vi synes det er spesielt fint å kunne ha en egen 

ungdomsgruppe, og konfirmanter som kommer på gudstjenesten deltar ofte i denne gruppen. Lederne på 

søndagsskolen i Sædalen i 2018 var: Elin Hovda, Sigrun Norhagen, Augusta Nelson, Mia Alida Sørbø, Pål Ove 

Vadset, Amund Hosøy og Bjarte Karlsen. 

I forbindelse med gudstjenestearbeidet er det også på sin plass å nevne at vi har et godt samarbeid med skolene 

i soknet som deltar på gudstjenester til jul og påske. 

Til gudstjenestene hører også gudstjenstlige handlinger (kasualia) med: 

Dåp 

I fjor ble det totalt registrert 193 dåp i Birkeland sokn (2017:155 – 2016:158). Dåp utført i Birkeland kirke er 

116 (2017:100 – 2016:126). 9 ble døpt på Sædalen skole. Etter en nedgang i antall dåp i Birkeland kirke i fjor, 

kan vi se en økning i år. Det kan skyldes mange ting som for eksempel naturlige endringer i årskull, men det 

kan også være et resultat av at vi har åpnet for dåp i flere gudstjenester. Vi har også i 2018 gitt tilbud om 

lørdagsdåp en gang i semesteret, og vi ser at dette tilbudet er veldig populært.  

Konfirmasjon  

Konfirmantkullet i Birkeland sokn i 2018 var stort. 217 ungdommer ble konfirmert (217:169). Tallet for 2019 

er lavere, men konfirmasjonsprosenten i Birkeland sokn er økende og ser i 2019 ut til å gå fra 80%-82%. Mye 

av grunnen for dette er knyttet til et godt og solid konfirmantarbeid som er sterkt knyttet til et stadig økende 

barne- og ungdomsarbeid i begge menighetene. 
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Vielser 

I Birkeland sokn var det i 2018 26 vielser (2017:19 – 2016:14 – 2015:19 – 2014:21) 

Gravferd 

Det ble i 2018 utført 123 gravferder i soknet: (2017:116 – 2016:114 – 2015:102 – 2014:131). 

Birkeland kantori 

2018 har vært et godt arbeidsår for Birkeland kantori som er en trofast gjeng på 22 sangere som har ukentlige 

onsdagsøvelser i Birkeland kirke. Styret har bestått av: Sissel Skår Sæterdal(leder), Tor Inge Tunsberg 

(sekretær), Audhild Kysnes (styremedlem) og Ottar E. Arnestad(dirigent). 

Den årlige korfesten ble holdt i «Murhuset» onsdag 7.februar, og vårsemesteret ble avsluttet med vårkonsert 

den 30. mai og deretter med bevertning hjemme hos Kristin og Brigt Bovim ute i det fine været. Ellers har koret 

i løpet av 2018 deltatt ved en rekke arrangement i og utenfor menigheten.  

 11.02: Deltok på gudstjeneste i Ytrebygda kirke 

 14.02: Askeonsdag kl. 19.00. Etter gudstjenesten hadde vi årsmøte 

 11.03: Deltok på gudstjenesten. Innsettelse av ny sogneprest 

 18.03: Palmen med barnekor og koret Kor é du 

 04.04: Dvorak Messe i D-dur i Fana kirke med Fana kirkekor 

 30.05: Vårkonsert 

 09.09: Deltok på gudstjenesten. Innsettelse av ny kapellan 

 25.09: Konsert for et varmere Nesttun 

 21.10: Konsert Birkeland kirke 

 04.11. Allehelgensdag 

 16.12: Musikalen til Betlehem med barnekor og koret Kor é du 

 19.12: Nine Lessons and Carols 

 25.12: 1. juledags høytidsgudstjeneste 

‘ 

Koret har i løpet av høsten hatt gleden av å ha både Ottar E. Arnestad og Carsten Dyngeland tilstede under de 

fleste øvelsene i 2018. Det gode samarbeidet mellom de to har i høy grad bidratt til å inspirere korets medlemmer 

til jevn og god innsats. Begge er habile musikere og har tydelige kunstneriske visjoner med koret. Det skaper 

trygghet for oss kormedlemmer. Vi får stadige tilbakemeldinger på at koret er til nytte og velsignelse for 

Birkeland menighet. Dette gjelder både de gangene koret opptrer alene og når vi deltar i salmesangen på 

galleriet. Det håper vi å kunne fortsette med. Kantor Ottar Erling Arnestad gikk inn i pensjonistenes rekker fra 

1.1.2019. 

Birkeland Kantori ønsker å takke han for uvurderlig innsats med å lede koret og ønsker han lykke til videre. 

Konserter 

Musikkarbeidet i Birkeland kirke hadde et stort løft i 2018. Kantor Carsten Dyngeland har hatt 50 % stilling 

hele året. Ved siden å drive barnekor har han hatt to prosjekter med Kor e du (prosjektkor). Det ene var Palmen 

som settes opp til Påske. Det andre var Til Betlehem som settes opp til jul. Vi har registrert til sammen 48 egne 

konserter og musikkandakter. 20 av dem var i regi av diakonien. Våre kantorer har ellers stått for orgelkonserter 

vår og høst og Kveldstoner en gang i måneden. I sommer var det Sommerkonsert i åpen kirke hver søndag. Det 

er lovende året etter at menighetsrådet har godkjent en kirkemusikalsk plan.  

Kirkekaffe 

Kirkekaffen er et av de viktigste møtepunktene for menigheten i Sædalen. Det er kirkekaffe hver gang det er  
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gudstjeneste i menigheten. Vi har en kirkekaffegruppe som baker og gjør det praktiske arbeidet i for- og 

etterkant. 

I Birkeland har vi vært preget av at vi mangler gode lokaler for kirkekaffe. Derfor ble det for noen år siden 

startet opp kirketrapp-kaffe etter alle gudstjenester med trosopplæringstiltak. Da steller kirkekaffegrupper i 

stand kaffe, bakere leverer kake og alt står klart når menigheten kommer ut etter gudstjenesten. Det hører med 

at vi ber om godt vær. I motsatt fall kan kirkekaffen inntas inne i kirken. Det er et stort ønske fra mange at 

kirkekaffen er et sted der en kan slå av en prat og gjerne hilse på nye. I høst har vi forsøkt med en enkel 

kirkekaffe, ofte i barnekroken, etter flere av gudstjenestene. Det krever litt tilrettelegging, men kanskje er dette 

et av de stedene vi kan la oss inspirere av Sædalen, slik at også Birkeland menighet kan ha kirkekaffe etter hver 

gudstjeneste.  

Åpen Kirke 

Hver fredag fra kl. 15-17 er det åpen kirke med unntak av skoleferier. I åpen kirke kan man sitte i stillhet, tenne 

lys, be, lese eller bare være tilstede. Sammen med diakonen bidrar 6 frivillige. 2018 holdt frivillige kirkeverter 

åpen kirke med tente lys hele 42 fredager. I gjennomsnittet er det relativt få som benytter seg av tilbudet, men 

for dem som kommer oppleves det som særdeles meningsfylt å kunne benytte kirkerommet i stillhet til bønn, 

meditasjon eller det man ønsker.     

Andre møteplasser for voksne i Birkeland. I 2018 har vi også kunnet glede oss over mange andre gode 

møteplasser for voksne i Birkeland sokn. Mye av dette kan leses om under andre overskrifter i denne 

årsmeldingen, men her nevnes noen: 

Bibeltimer 

Bibeltimene i Birkeland er en møteplass hvor det tilbys grovbrød for troen. Bibeltimene avholdes siste tirsdag i 

måneden i peisestuen på menighetshuset. Komiteen har i år bestått av Ingebjørg Mannsåker, Marit E. Aadland, 

Hermund Aadland, Bjørg Sveinall Øgaard og sokneprest Kjersti G. Norheim. Lars Haarr, Torgunn H. Haarr ble 

våren 2018 takket av for lang og tro tjeneste i bibeltimekomiteen. Tema for bibeltimene våren 2018 var den 

gammeltestamentlige bakgrunnen for påskefortellingen gjennom Jesajaprofetier og den jødiske påskefesten. 

Høsten gikk vi gjennom Efeserbrevet.  

Nye kveldsåpent 

Nye kveldsåpent hadde tre samlingen våren 2018: 16/1 snakket Eiel Holten over temaet: «Et gladere år», 16/2 

var Britt Moene Kuven invitert for å snakke om åndelig omsorg og 20/3 var Halvor Nordhaug invitert til et 

foredrag over temaet: Hvordan bygge menighet? Komiteen bestod av Kari og Kåre Julshamn, Hildegard og 

Reidar Kanestrøm, Berit og Gunnar Risøy. 

Foreninger og lag  

Det er ulike foreninger i menigheten som er gode støttespillere til arbeidet. Birkeland Y´s Men Club har en 

lang historie i menigheten. De er en del av en verdensomspennende støtteorganisasjon for KFUM. I Birkeland 

er det 23 medlemmer som holder sine møter i Birkeland menighetshus. De samler inn midler og har støttet 

Klubben optimisten og Birkeland 1. KFUK speiderne. Mange av medlemmene er i dag med på å distribuere 

menighetsbladet.  

5. Bergen St. Georgs gilde er en egen organisasjon som har speideridealene som sitt motto. I Birkeland er det 

35 medlemmer som har sine møter på menighetshuset. De arbeider for å støtte speidergruppene med praktisk 

arbeid. De er med i friluftsgudstjenesten på Kirkebirkeland og lysmessen før jul.  
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Kirke-skole 

Våren 2018 gjennomførte Carina Ø. Søfteland: Vandring gjennom Bibelen både på Kringlebotn, Midtun og 

Ulsmåg. Det medførte 10 besøk i 10 klasser. I tillegg hadde hun to besøk i kirken fra 2 klasser på 2. trinn på 

Midtun skole.   

Høsten 2018 var 1.trinn på Ulsmåg skole på besøk i kirken hvor de fikk høre om kirkens historie, utforske 

inventar og kirkeskatter, og være med på et spennende mini-kurs om orgelet. Dette ble holdt av organistene 

Ottar Arnestad og Carsten Dyngeland. Kateket Ingunn ledet samlingene. I alt 70 elever og 9 lærere deltok.  

Kontakten mellom kirke og skole har i 2018 vært preget av endringer i stab. På grunn av sykemelding og 

permisjon har vi dette året ikke fått til samme brede kontakt som tidligere. Vi jobber videre med dette og håper 

å kunne tilby enda flere besøk fra oss i året som kommer. 

Frivillige medarbeidere 

2018 har medarbeiderutvalget bestått av frivillighetskoordinator Hilde K Wolter, administrasjonsleder Eli 

Heggdal, diakon Linda Bårdsen og Gerd Alice Duus som er frivillig medarbeider. Det at stab og frivillige 

arbeider sammen har vært en grunnleggende tanke i Birkeland.  

Hovedoppgavene til utvalget er å sørge for at vi har fokus på frivillige medarbeidere. En viktig sak er å lage 

lister med kontaktinformasjon slik at vi kan sende hilsener, og takke dem som slutter i tjenesten. Vi ønsker å 

være oppmerksomme dersom noen blir syke og sender også jevnlig ut informasjon på epost om det som skjer i 

menigheten.  

 

Høsten 2018 inviterte medarbeiderutvalget i samarbeid med Hordaland teater til forestillingen «Babettes 

gjestebod». Skuespiller Ragnhild Gudbrandsen leverte en fremragende tolkning av novellen. I en fullsatt kirke 

fikk både frivillige medarbeidere og andre besøkende en uforglemmelig opplevelse. I etterkant av forestillingen 

var alle frivillige invitert på et lite «gjestebud» i det Gule huset. Her ble det servert fingermat, kaffe og sjokolade. 

80 frivillige medarbeidere deltok på denne samlingen.  

 

Samarbeidet mellom frivillige og ansatte trekkes til stadighet fram som en stor glede for begge parter og 

medarbeiderutvalget etterstreber å legge til rette for samarbeid ved å bistå med semesterplaner, lister og 

møtepunkter mellom ansatte og frivillige. I utvalgene som menighetsrådet oppnevner for to år om gangen skal 

frivillige, folkevalgte (menighetsråd) og ansatte være representert. Hvert utvalg har tilsyn med en rekke 

aktiviteter der det også skapes møteplasser for alle aldersgrupper.  

 

 

For Birkeland sokn, 

Kjersti G Norheim (sokneprest) 
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Trosopplæring 

 «Fin intro til kirken og en kjempeflott førjulsstund! –Ukens høydepunkt for 2-åringen»  

«Tusen takk for ei fin helg som tårnagent!! Dere gjør en fantastisk jobb med ungene!!» 

BTU – Birkeland Trosopplæringsutvalg: Medlemmer: Jonas Gjedrem Lunde (leder), Kristine Øgaard-Heimli 

og kateketene Carina Østensen Søfteland og Ingunn Myklebust. Gyrid Cecilie Nygaard er for tiden inne som 

vikar for Carina. 2018 har vært et år viet trosopplærings-planen vår og grundig gjennomgang av denne.  Men 

planer og fine ord har ingen verdi om de ikke får sin gjenklang i en praksis som fungerer.  Tilbakemeldinger 

som de over (fra to mødre) er en sentral del av drivkraften i arbeidet, og også en viktig pekepinn på hva som 

fungerer eller ikke!   

Saker vi har jobbet med i 2018 

Planen vår; 0-18 Sammen om Skatten (godkjent 2012) har fungert i menigheten de siste 6 år og var i full drift 

fra 2014. Det er anbefalt at utvalg og menighetsråd tar en grundigere gjennomgang en gang i løpet av hver MR-

periode, og hoved-beskjeftigelsen til utvalget dreide seg derfor i 2018 om å evaluere og forberede planen for 

gjennomgang i menighetsrådet på slutten av året. Vi hadde fire møter i utvalget; deriblant et fellesmøte sammen 

med Barne- og ungdomsutvalget der planen ble grundig luftet og diskutert.  Vi ønsker særlig å sikre at 

trosopplæringen kan henge naturlig sammen med menighetens kontinuerlige barne- og ungdomsarbeid og ikke 

bare fungere som noe på siden av dette.  Forslagene vi tok med til MR om endringer/nye tiltak i planen hang 

derfor i stor grad sammen med denne tenkningen:   

 3-åringer med familie inviteres til en fredags-taco  

 8-åringer møter speiderne på utegudstjeneste med kirke-piknik   

 12-åringer knyttes opp mot tweens-leiren (for Birkeland og Sædalen) og  

 16-18-åringer skal inviteres til våre ungdomsgudstjenester fremover   

Allerede etablerte tiltak bærer også preg av samarbeid; bl.a. 13 års-tiltaket som mønstrer alle grener av 

ungdomsarbeidet, og konfirmanttiden som knyttes opp mot gudstjenester, tensing, nattkafe og lederkurs, i 

tillegg til diakonal praksis i nærmiljøet (se også eget avsnitt under). 

Noe vi er takknemlige for 

 Antall deltagere på trosopplæringen 2018 i Birkeland: 933 

 Våre frivillige medhjelpere er fantastiske bidragsytere. Uten deres hjelp hadde vi ikke klart å drive dette 

arbeidet! STOR TAKK til dere.  

Babysang er som trosopplæringstiltak i en særstilling, siden dette tilbys annenhver uke året rundt, og derfor har 

form som et kontinuerlig tiltak. 0 års-tiltaket vårt; Dåpsmøtet, fungerer som en rekrutterings-arena for 

babysangen, og babysangen rekrutterer igjen til familietilbudet Fredags-taco.  På 2 års-tiltaket har majoriteten 

av de påmeldte deltatt på babysangen vår; så disse fruktene av arbeidet gjør oss svært takknemlige. Ingen som 

ser møtet mellom babyer og de eldre forblir uberørt når babysangen besøker Øvsttunheimen. Dette er store 

øyeblikk.     

Hvis et tiltak har fått lav oppslutning i en aldersgruppe, men likevel gir oss fantastiske tilbakemeldinger fra 

brukerne og gjerne hele familien i tillegg, ser vi heldigvis at tall kan lyve …    
 

Hva tenker vi å arbeide med i året som kommer?  

Vi er jo ett sokn med to menigheter nå, men Birkeland og Sædalen har hver sine trosopplæringsplaner og til 

dels forskjellige tilbud til aldersgruppene. Vi vil fortsette å ivareta lokale tilbud samtidig som vi samarbeider på 

flere, men skal se på hvordan vi i rapport til bispedømme/Kirkeråd kan samordne tallene for oppslutning for 

hele soknet, slik at de gir et riktigere bilde.   
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Den nye personvernloven (GDPR) forhindrer oss i å bruke fødselsmeldinger som grunnlag for dåpsinvitasjoner, 

så vi må bruke kløkt og oppfinnsomhet for å nå ut med 0 års-tilbudet DÅP.  Det er allerede satt inn tiltak 

gjennom annonse i menighetsblad og på nettsiden, og babysangen sprer info og invitasjonsbrosjyrer.  Vi vil 

jobbe videre med å nå ut.  

En egen layout-gruppe ser nærmere på hvordan vi kan oppdatere invitasjonene våre og presentere oss på best 

mulig måte. Trosopplæringsplaner skal være levende og kan derfor være i stadig utvikling; ivaretatt av MR og 

utvalg. Vi tror årets grundige gjennomgang har sikret en plan som i hvert fall fungerer pr i dag.  Slik ser den ut:  

0-18 SAMMEN OM SKATTEN: 

ALDER   TROSOPPLÆRINGSTILTAK 

0 DÅPSSKATTEN       Dåpssamtale / Dåpsmøte 

1 SANGSKATTEN      Babysang («Sangskatten») 

2 JULESKATTEN      Krybbevandring for 2-åringer m/foresatte 

3   FELLESSKAPSSKATTEN / 3-åringer m/familier inviteres til en Fredags-taco 

4 JEG – EN SKATT!   4-årsbok med kirkevandring   

5   SKATTEN I KRYBBEN     Adventsfrokost; møte med søndagsskolen + julespill 

6 SKATTER FOR HVERANDRE / «Helt førsteklasses» -Bibel til skolestarterne 

7 PÅSKESKATTEN    Påskevandring + påskeverksted. (Musikkdramaet PALMEN)  

 KIRKESKATTEN -vandring på gammel kirkeveg med skattejakt/ute-gudstjeneste/  

kirke-piknik  

9 SKJULTE SKATTER Tårnagenthelg» – fokus på misjon og diakoni 

10  (+12) BIBELSKATTEN   Camp Sædalen 

11 NYTTÅRSSKATTEN / «Lys Våken» Kirkens nyttår med overnatting i kirken 

12  (+10) BIBELSKATTEN  Camp Sædalen (Passivt: «Bønneskatten» - Pilegrimsveg mot Fana 

kirke) 

12 BIBELSKATTEN Tweens-leir 

13 SKATTEKARTET   - Ungdomsarbeidet presenteres for ungdomsskole-startere 

14 KONFIRMANTSKATTEN Info-møte for nye konfirmanter 

14 KONFIRMANTSKATTEN    Konfirmantforeldre-møte  

15 KONFIRMANTSKATTEN    Konfirmasjonstid 

15 TROSSKATTEN    Lederkurs for fjorårskonfirmanter 

16-18 VARIGE SKATTER   Inviteres til våre ungdomsgudstjenester 

 Rødt = nøkkeltiltak; års-grupper og tiltak det jobbes ekstra bevisst med utad og innad i menigheten, og som i 

særlig grad sikres ressursmessig.  Grønt = Nye tiltak 
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Visjonen vår er: Vi ønsker å formidle Guds kjærlighet i Jesus Kristus, slik at våre barn og unge 

erfarer at de lever under Guds himmel og midt i Guds hjerte. 

        

                

Babysang på Øvsttunheimen, juni 2018  

 

 

Konfirmantarbeidet                     
217 unge ble våren 2018 konfirmert i Birkeland.  2018/19-kullet er på 176 konfirmanter, men prosentandelen 

holder seg likevel på vel 80.   

Vi tilbyr følgende grupper inneværende konfirmantår:  

Bobla tensing (v/ Andreas Weltzien) 

2 Diakoni-grupper (v/ Linda Bårdsen og Ingunn Myklebust)  

Godt og blandet (v/ Jonas Gjedrem Lunde) 

Orgel (v/ Carsten Dyngeland) 

Høstleir (v/ Kjersti Gautestad Norheim og Jonas Gjedrem Lunde)  

Vinterleir (v/ William Grosås og Amund Nyhammer Hosøy)  

Sædalen leir (v/Leidulf Øy, Sigrid Trætteberg Fahlvik og Amund Nyhammer Hosøy)    

Mange ønsker å reise på leir (105 i Birkeland og 29 i Sædalen); derfor er det supert å kunne spille på en stor 

flokk unge ledere som har fulgt menighetens lederopplæring fra året etter konfirmasjonen sin. Vi er også veldig 

glad for å kunne tilby Nattkafe, KRIK og tensing som åpne tilbud; her får konfirmantene anledning til å treffe 

menighetens unge og bli kjent med det flotte ungdomsarbeidet de kan ta del i, også etter konfirmasjonstiden.    

Diakonigruppene har sin praksis tilknyttet Skjold menighetsbarnehage; klubben Optimisten; Øvsttunheimen; 

Seniordans på eldresenteret og Stemmelia bofellesskap.      

Internasjonal diakoni markeres ved den årlige KN-aksjonen (Kirkens nødhjelps fasteaksjon).  

I 2018 fikk konfirmant-foreldrene et flott tilbud i tillegg til vårt store foreldremøte der hele staben stiller; Frode 

Thuen gjestet oss med temaet: Ikke alltid lett å være ung. –Dette får vi heldigvis anledning til å gjenta i 2019 

(og det er åpent for alle).  Overskuddet går til nytt tilbygg til kirken og ungdomslokalene der.    

Til slutt: TAKK til deg som ber for trosopplæringen og alt arbeid blant barn og unge!    

Ingunn Myklebust, kateket.   
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Barne- og ungdomsarbeidet  

Birkeland barne- og ungdomsutvalg (BBU) har i 2018 hatt følgende medlemmer: Gjermund Øgaard-Heimli 

som er leder og representant fra menighetsrådet, ungdomsarbeider Andreas Weltzien, Gyrid Cecilie Nygaard, 

Grethe-Kristin Eckhoff og Monika Skjold. Fra staben sitter sokneprest Kjersti Gautestad Norheim og 

frivillighetskoordinator Hilde K Wolter.  

Høsten 2018 publiserte kirken.no følgende historie fra en av Birkelands ungdomsleder. 

Andrea opplevde å bli sett – derfor er hun nå en av dem som ser.  

Etter konfirmasjonstiden ble Andrea med på lederkurs i menigheten. Hun hadde vært en 

av de litt mer forsiktige konfirmantene. Ikke snakket hun høyest, og hun tok heller ikke 

mest plass. Det var faktisk bare så vidt vi hadde hørt henne snakke. Men Andrea stilte 

trofast opp på alle samlinger og arrangement i ungdomsarbeidet. 

På konfirmantleiren året etter var en gruppe ungdommer fra lederkurs med som ledere. 

Sammen med mer erfarne ungdomsledere deltok de på undervisning og i smågrupper, de 

ledet leker og hadde ansvar for kveldskosen. Den siste dagen på leir var alle 

konfirmantene samlet. Den store salen var full, og stemningen var høy. Ungdommene fra 

lederkurs ble bedt om å komme frem. De stilte seg opp på en lang rekke og ble takket for 

innsatsen. De ett år yngre konfirmantene hoiet og klappet. Så fikk lederkursdeltakerne en 

utfordring: De som ønsket det kunne ta ordet og fortelle en ting om lederkurs, om hvorfor 

de selv var med, og om hvorfor lederkurs var noe også dette årets konfirmanter burde melde seg på. Det ble helt 

stille. Ingen sa noe.  

Så tok Andrea mikrofonen: «Jeg har alltid vært en ikke-person,» sa hun. «Det er som om jeg hele livet har vært 

usynlig, som et slags spøkelse. Da jeg kom inn i ungdomsarbeidet her i menigheten opplevde jeg å bli sett. Og 

jeg vil ikke gå tilbake til å være et spøkelse igjen. Derfor er jeg her.»  

I dag har Andrea ansvar i ten-sing, på nattkafe og ikke minst på konfirmantleirene hvor hun leder grupper og 

hjelper nye lederkursdeltakere til å finne sin plass. Hun opplevde å bli sett, derfor er hun nå blitt en som ser.  

 

Ungdomsarbeid er ferskvare og BBU fortsetter å holde fokus på ledersituasjonen i barne- og ungdomsarbeidet 

i tillegg til at utvalget jobber målrettet med å se helheten i arbeidet. Antall ledere varierer naturlig fra år til år, 

men BBU kan med glede se at flere og flere ledere blir i arbeidet over lengre perioder nå enn tidligere. 

Knutepunkt som fredagstaco, nattkafe og lederforum har blitt sentrale i arbeidet.  

Fredagstaco er et lavterskel treffpunkt for barnefamilier og andre i menigheten, nå også med et voksende antall 

ungdommer (stabilt antall på rundt 80 taco-entusiaster, noen ganger enda flere)! Fra staben er det Kjersti G 

Norheim og Hilde Wolter som har stått ansvarlige. I tillegg møter representant for diakoniutvalget, Randi 

Bolstad på hver tacosamling og så har vi også i år hatt utrolig stor glede av en kjøkkenstab av frivillige som 

hjelper til med oppvask og rydding under og i etterkant av samlingen. 

Nattkaféen åpner etter fredagstaco og feiret 10-års jubileum høsten 2018. Flere og flere av ungdommene tar 

turen innom for å spise taco før de har gått videre til nattkafe. Ved å samkjøre tilbud får vi en fin effekt der ulike 

aldersgrupper møtes i overgangene mellom aktivitetene, og fellesskap og tilhørighet blir styrket. Nattkafeen har 

i 2018 hatt økende oppmøte, ca. 40 i snitt, ikke sjelden opp mot 70 deltakere. Det ble i 2018 også foretatt noen 

endringer i form, spesielt når det gjelder samlingen. Vi har et godt og solid lederteam, og får årlig med nye 

ledere fra lederkurset. Ungdomslederne gjør en fantastisk jobb for å skape et trygt, inkluderende og 

relasjonsbyggende fellesskap.  
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Dette bringer oss videre til ULF- UngdomsLederForum. Her møtes ledere i alle grupper og aktiviteter til mat, 

prat og bibellesning. Tilbakemeldinger fra ungdommene selv er at dette er et utrolig viktig treffpunkt. Det 

bygger relasjoner, styrker samhold og gir et bærekraftig arbeid. Her meldes det inn dersom det er behov for 

hjelp, aktiviteter og leirer planlegges og det er tid og rom for å dele gleder og sorger. Gjennomsnittlig oppmøte 

har økt til nærmere 30, og vi ser at det etter hvert vil bli behov for bedre plass. Vi har gode ungdomsledere i 

Birkeland – og det trengs, særlig nå som vi har utvidet både ungdomsarbeid og ikke minst konfirmantarbeidet. 

Etterspørselen etter konfirmantleir er stor, og vi utvidet i 2018 til to leirer for Birkeland-konfirmanter i tillegg 

til en leir for Sædalen. Med mange engasjerte ungdomsledere og lederkursdeltakere kan vi få dette til. 

Sommerfesten er og blir et høydepunkt og ble holdt i Friggs vei 19, hos Kjersti og Bård Norheim. Fokuset er 

som alltid på medarbeideroppfølging av ledere i alle undergrupper og er en god anledning for ledere i de ulike 

grenene til å mingle og bli bedre kjent. De siste årene har Birkeland fått en mye større ledergruppe, spesielt 

unge ledere, og det kommer omtrent 40 stykker på sommerfesten. For en velsignelse! 

Vi har de siste årene sett at vi i ungdomsarbeidet i Birkeland er blitt velsignet med en god del ungdomsledere 

over 20. Mange av disse deltar også på ULF, men for å gi tilbud om et eget forum for disse, startet vi VULF 

(Voksent UngdomsLederForum). Samlingene er her sjeldnere – 1-2 ganger pr semester. VULF møtes samme 

sted som ULF, men vi har et fordypet bibelstudium og mer tid til å snakke om de overordnede planene for 

ungdomsarbeidet. Høsten 2018 har det i VULF også vært et fokus på økt gudstjenestedeltakelse for unge voksne. 

De 15-20 som er tilknyttet VULF er alle over 19 år (ferdig med videregående). Å ha en slik gruppe voksne 

ungdommer i et ungdomsarbeid er uvurderlig. Det gir en stabilitet og styrke til arbeidet.  

To speidergrupper er knyttet til menigheten: Birkeland KFUK-speidere og 1. Øvsttun NSF speidere. Begge 

grupper har base i kjelleren på menighetshuset og driver aktivt arbeid for barn og ungdom i nærmiljøet. Ved 

ulike anledninger bidrar gruppene inn i gudstjenesten, og da spesielt i lysmessen i desember. (For utfyllende 

årsmelding fra KFUK-speiderne – se vedlagt beretning.) Videre følger et kort utdrag fra arbeidet i noen 

undergrupper til barne- og ungdomsutvalget (KRIK Nesttun, Bobla ten-sing, Birkeland barnekor, og 

søndagsskolen. 

Birkeland Barnekor 

Barnekoret er i vekst! I løpet av 2018 har det kommet til flere nye sangglade jenter, og koret har nå 15 faste 

medlemmer. Foreløpig et rent jentekor, men døren er åpen for gutter også. Carsten Dyngeland dirigerer og har 

høsten 2018 hatt med seg NLA-student Ingvild Egeland. I løpet av året har koret deltatt på flere arrangementer. 

Først «Palmen» til påske, deretter «Syng med oss» sammen med de andre korene i menigheten. På høsten deltok 

barnekoret i konserten for et «varmere Nesttun» der dirigent Carsten Dyngeland har en sentral rolle. I 

forbindelse med NLA sitt 50-års jubileum deltok barnekoret på konsert i Grieghallen i høst. Semesteret ble 

rundet av med deltakelse i musikkspillet «Til Betlehem». Fremført i gudstjenesten 16 desember. Dette er en 

fremførelse der både prosjektkoret «Kor e du» og Kantoriet også deltar. 

For Birkeland barnekor, Hilde Wolter. 

Søndagsskolen 

Ledere i 2018: Kristin Bovim, Hilde Enes og Gyrid Cecilie Nygaard. Søndagsskolen møtes på gudstjeneste hver 

søndag utenom skoleferier og når det er familiegudstjenester. Det er mellom 4 og 12 barn hver gang, og 

Søndagsskoleforbundet sitt Sprell Levende-opplegg brukes i samlingene. Vi prøver også å få til en lek hver 

gang. Vi samler inn penger til menighetens misjonsprosjekt i Estland. Før jul avsluttes året med å invitere hele 

familien på en koselig adventsfrokost på menighetshuset, der julespillet øves inn. Dette fremføres rett over 

nyttår på menighetens juletrefest.  

For søndagsskolen, Gyrid Cecilie Nygaard. 
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Tweensklubben 

Onsdagsklubb for barn i alderen 9-13 år med ulike aktiverer som hobbyverksted, turer, karneval og andakt. 

Møtes første onsdag hver måned og drives av ungdomsarbeider Andreas Hatlevik Weltzien, sammen med 

frivillige foreldre. Det har vært litt varierende oppmøte, men utover høsten 2018 har antallet vært svakt 

stigende – så lederne er positive til å opprettholde tilbudet videre.  

 

KRIK Nesttun 

KRIK Nesttun sitt styre har i første halvdel av 2018 bestått av styreleder Erlend Vangen, Elias Eckhoff, Torstein 

Grimen og Andrea Epure Johannessen. Det var en betydelig nedgang i deltagere på KRIK på starten av 2018, 

men det var fortsatt kontinuerlige treninger annenhver fredag som regel når det ikke var nattkafé. 

Fra høsten av fortsatte det samme styret som var første halvdel av 2018. Det siste året har gått greit med trening 

annenhver fredag i gymsalen på Midtun skole. Det er noenlunde de samme som møter. Semesterplanen er lagt 

opp slik at det er KRIK treninger på de fredagene det ikke er nattkafe. 

For KRIK, Ungdomsarbeider Andreas Hatlevik Weltzien 

Bobla ten-sing  

Bobla ten-sing møtes til øvelser hver torsdag i menighetens menighetshus. Styret har i første halvdel av 2018 

bestått av styreleder Hanna Gautestad Norheim, Andreas Weltzien, Dirigent 1: Aurora Hjartøy, Dirigent 2: 

Isabel Narum, Lars Skår Johannesen, Martin Hopland Dyngeland og Mathilde Iden. 

Fra høsten av ble følgende styre valgt inn: Styreleder Hanna Gautestad Norheim, Andreas Weltzien, Dirigent 

1: Isabel Narum, Dirigent 2: Andrea Buder, Martha Gulbrandsen, Torstein Grimen, Elias Eckhoff, Mathilde 

Iden. 

Vinterfestivalen på Voss der Bobla samarbeidet med Asking ten-sing (Askøy) og Lukas Tensing (Sotra) var 

vinterens høydepunkt. For de som var konfirmanter og ikke hadde vært med før var det ekstra stas.  

Vårkonserten ble som alltid gjennomført med stor suksess. Temaet for 2018 var «Alle sammen, sammen» og 

ble aktivt brukt i andakter og ved valg av sanger, drama og dans.  

Høsten startet rolig og vi begynte fort med julesanger som forberedelse til julekonserten i desember. Dette er 

høstens store høydepunkt hvor vi synger først en del sanger og har dans og drama etterfulgt av en rolig 

kveldsmesse med andakt og nattverd.  

Medlemstallet i Bobla var på våren 2018 ca. 30. Det har holdt seg noenlunde stabilt og vi er nå i slutten av 2018 

på mellom 25 og 30 medlemmer i Bobla 

For Bobla, ungdomsarbeider Andreas Hatlevik Weltzien. 

LED – Grupper 

Høsten 2018 startet vi opp med Bibelgrupper for ungdom på Videregående. Det ble opprettet to grupper. En 

guttegruppe og en jentegruppe. Lederne for Guttegruppen er Andreas Hatlevik Weltzien og Amund Hosøy og 

lederne for jentegruppen er Maria Renså og Maria Grosås. Det er ca. 4 gutter i guttegruppen og ca. 6 jenter i 

jentegruppen. Samlingene handler om Bibel, Bønn og Brorskap hvor vi spiser sammen, leser bibelen og ber. Vi 

følger også ungdomsarbeidet sin bibelleseplan.  

Noen tall fra regnskapet.  

I menighetens regnskap er det en egen avdeling for barne- og ungdomsarbeid. Her føres givertjeneste til 

ungdomsarbeiderstillingen, Fredagstaco, nattkafe og ledertrening. I 2018 er det overskudd.  Inntektene har økt 

fra 2017 når det gjelder egenbetaling for Taco, nattkafe, og offer til egen virksomhet. Vi mottok også kr 5000 
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fra Opplysningsvesenets fond til Fredagstaco. Takkoffer til barne- og ungdomsarbeidet føres her (54.596 i 

2018). Givertjenesten har økt 88.900 i 2018. Dette sikrer ungdomsarbeiderstillingen, men det er fremdeles 

behov for driftsmidler.  

Gjermund Øgaard-Heimli, leder og Hilde Wolter, sekretær for barne- og ungdomsutvalget.  

 

Diakoniarbeidet  

En vis lege sa: 

«Den beste medisin for  

mennesker er; 

omsorg og kjærlighet. 

Noen spurte: 

Hva om det ikke virker? 

Legen smilte og svarte:  

Øk dosen.» 

(Sitat fått fra Sesam) 

Medlemmer i 2018 

Bente V. Tunsberg (leder), Randi Bolstad, Mona Boge, Astrid Haugestad (fram til sommeren), Oddveig 

Klakegg og Linda Bårdsen (diakon og sekretær).  

Diakoni, kirkens omsorgstjeneste, er ikke en sektor for spesielt interesserte, men noe som skal kjennetegne alt 

arbeidet i menigheten – slik det også er nedfelt i Plan for diakoni i Den norske kirke. I vår lokale diakoniplan, 

har vi nedfelt det organiserte, diakonale arbeidet i menigheten som DU har ansvar for, i samarbeid med 

diakonen. 

I 2018 møttes utvalget til 5 møter og behandlet 31 saker, og møtte i menighetsrådet én gang (leder og diakon). 

Saker DU har jobbet med i 2018 

Holdt oss jevnlig oppdatert på de faste tiltakene som går gjennom hele året 

Grønn menighet – grønn arbeidsgruppe har jobbet med å profilere Birkeland som grønn menighet, bl.a. med 

Grønt hjørne i menighetsbladet og på nettsidene, fått på plass søppelsortering på menighetshuset og sykkelstativ 

utenfor – dette i samarbeid med MAU, og planlagt sykkel dag i april 2019 

For et varmere Nesttun – dette samarbeidet med Sesam, Fana og Ytrebygda kulturkontor og MO-senteret 

(mottaks- og oppfølgingssenter for rusavhengige) fortsatte for fullt i 2018. Dette inkluderte konsert 25/9 med 

mange lokale aktører i Birkeland kirke, et ønsketre utenfor kulturhuset i mai/juni og utstilling av lappene fra 

treet i kulturhuset i desember/januar, utdeling av adventssuppe utenfor Sesam fire fredager før jul. Det nye i 

2018 var pilegrimsvandring i juni fra Nødtvedt (Smøråsen) til Fana kirke, med over 30 deltakere – i samarbeid 

med Sesam.  

Besøkstjenesten – her har vi fått på plass en egen besøksleder med et team rundt, bestående av to andre og 

diakon. Det har vært avholdt en lokal besøksvennsamling, og en åpen temakveld om besøkstjenesten høsten 

2018  

Diakoniens dag 23/9 – gudstjeneste med presentasjon av diakonikonfirmanter og servering av kirkelunsj på 

Sesam 

Utdeling av matkurver til jul – i samarbeid med frivillige i menigheten og offentlige instanser 
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Hva er vi takknemlige for, og hva har vi lyst til å jobbe videre med/satse mer på framover? 

Vi er grunnleggende takknemlige for: 

Alle de som bidrar i det diakonale arbeidet i Birkeland! Noen er med på faste aktiviteter hver uke eller hver 

måned, noen er med på spredte arrangementer, og noen står på ringevikarlista vår. Noen har vært med i en 

mannsalder, andre er ganske nye. Vi er avhengige av hver enkelt!  

Den brede kontaktflaten vi som menighet får gjennom arbeidet med utdeling av matkurver til jul. Der bidrar vi 

som kirke rett inn i enkeltpersoners og familiers liv med konkret støtte. Vi er også glade for at dette arbeidet gir 

oss en god og bred kontaktflate inn mot offentlige instanser i nærmiljøet vårt 

Sorgarbeidet som vi er felles om i Fana/Bergensdalen prostier. Her når vi ut til mennesker med støtte til å klare 

seg gjennom noen av de tyngste tidene i deres liv 

Samarbeidet med våre gode naboer på Sesam, MO-senteret, kulturkontoret og biblioteket om Sammen for et 

varmere Nesttun – med konsert i kirka, ønsketre utenfor kulturkontoret, adventssuppe utenfor Sesam og 

pilegrimsvandring 

At Birkeland nå er Grønn menighet, og at vi ser tydelige spor av det arbeidet grønn arbeidsgruppe gjør, både på 

menighetshuset (i samarbeid med MAU) og i profilering i menighetsbladet og på nettsidene 

Vi ønsker å jobbe videre med og satse på 

 Det jevne diakonale arbeidet 

 Besøkstjenesten  

Sorgarbeidet 

Grønn menighet 

 Samarbeidet om et varmere Nesttun 

Dette er i tråd med satsingsområder som også er nedfelt i vår lokale diakoniplan for 2014-2018, og som blir 

videreført i revidert diakoniplan fra 2019. 

Noen ord og tall om det faste arbeidet: 

Bønnetjenesten: 20 personer har fått tilsendt bønneliste fem ganger i året, pluss at listene kommer i 

menighetsbladet, på nettsiden og deles ut i kirken. 

Diakoniens dag: Gudstjeneste med diakonalt preg og presentasjon av diakonikonfirmantene – siste søndag i 

september (23/9 2018). Smørelunsj etterpå – ca 30 stk tilstede på lunsjen i 2018. 

Nabokaféen: Hver tirsdag på menighetshuset fra kl. 12-14, med 12-30 gjester. Drives av fire frivillige og 

diakonen, pluss ringevikarer. Her kan vi trenge flere ringevikarer 

Undringsstund: Åpen samtalegruppe annenhver tirsdag på menighetshuset. Ledet av en frivillige og diakonen i 

2018, og menighetens prester bytter på å ha innledning til samtale. Mellom 9 og 22 deltakere hver gang i 2018. 

Samvær for eldre: andakt hver 14. dag v/prestene og frivillig pianist på Øvsttunheimen sykehjem og i Odins 

vei. Sangstund én gang i måneden de samme stedene v/diakon og to frivillige som spiller. 

Klubben Optimisten: første onsdag hver måned på Nesttun bedehus, i samarbeid med bedehuset. Drives av syv 

frivillige og diakon, pluss ringevikarer. Frammøte mellom 40 og 70 til vanlig, opp mot 80-90 på julefest og 

sommerfest. Diakonikonfirmanter er med hver gang. Se for øvrig egen årsmelding.  

Besøkstjenesten: samarbeid i prostiet om profilering av besøkstjenesten, pluss arrangering av felles 

inspirasjonssamling ca. hvert annet år. Sist år hadde Birkeland fire aktive besøkere.  
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Sjelesorg/hjemmebesøk: prestene og diakonen har vært disponible til samtaler både i hjem og på kontor, og til 

sykebesøk og soknebud. 

Kirkens bord: hos Baker Brun på Nesttun senter, hver torsdag fra 12-13 – utenom skolens ferier. Fra 0-2 

samtalepartnere, i spontane eller planlagte samtaler. 

Sorgarbeidet: i 2018 ble det delt ut 56 sorglys til etterlatte bosatt i menigheten. En frivillig deler ut de fleste, og 

diakon noen. Det ble arrangert to sorgseminar i prostiet, med til sammen 46 deltakere. Antall sorggrupper i 2018 

var 5, med 25 deltakere. Dette prostiarbeidet drives av 5 frivillige gruppeledere, en frivillig veileder og tre 

diakoner. Vi hadde felles veiledning 4 ganger i 2018. 

Minnegudstjeneste på Allehelgensdag gikk i år ut pga lite frammøte tidligere år. Det ble markert tydelig på 

gudstjenesten kl. 11 at dette også var en dag med mange følelser og minner, og på kvelden arrangerte kantorene 

en kveldsmeditasjon med orgel, flygel og sang. Til sammen ca 35 stk til stede, inkludert diakonen. 

For et varmere Nesttun: Under denne overskriften har vi et samarbeid med Sesam, kulturkontoret, MO-senteret 

og biblioteket: I 2018 bestod dette av et ønsketre utenfor kulturhuset i mai/juni, pilegrimsvandring 18. juni (fra 

Nødtvedt til Fana kirke), konsert tirsdag 25. september i kirken, utstillinga av lappene fra ønsketreet i kulturhuset 

i desember/januar, utdelinga av adventssuppe utenfor Sesam fire fredager før jul. 

Blomster til påske: til påske ble det gitt blomster til 20 bofellesskap og institusjoner. 

Diakonikonfirmanter: for skoleåret 2017/2018 var det to diakonigrupper med til sammen 23 konfirmanter, med 

forskjellige tjenesteoppgaver blant eldre, utviklingshemmede og i barnehage. For skoleåret 2018/2019 er det to 

diakongrupper med 29 konfirmanter til sammen, med samme tjenesteoppgaver som nevnt over. 

Matkurver: Det ble delt ut matkurver til 83 husstander før jul, og tre institusjoner fikk felleskurv. Markant 

økning de siste årene (fra 109 i 2013 til 165 i 2017), men i år en halvering. Dette mener vi i stor grad forklares 

ved at NAV dette året ikke kunne bistå med å spørre sine klienter. De har tidligere stått for opp mot halvparten 

av husstandene. Arbeidet drives av 20 frivillige og diakon, i samarbeid med givere i det lokale næringslivet 

(produkter og økonomisk støtte) og givere i menigheten. 

 

Noen tall fra regnskapet 

Diakoniutvalget har i 2018 mottatt til sammen 70.200. Birkeland Y´s Men´s Club har gitt 5000 og Nesttun 

senter har gitt 50.000 til utdeling av julemat. Sammen med takkoffer dekkes utgiftene til utdeling av julemat 

som i 2018 kostet 65.876. Det er mindre enn tidligere år. Oversikt: 2017: 93.340 2016: 90.060. 2015: 71.768. 

2014: 64.761. En årsak til at det var færre i 2018 kan være at de som ønsket julemat selv måtte ta kontakt med 

oss i stedet for å melde det inn via sosialtjenesten og NAV. Det ble derfor et overskudd i 2018 som settes av 

til diakoniarbeidet. Diakoniutvalget har beskjedne utgifter til andre aktiviteter.   

Bente V. Tunsberg, leder i diakoniutvalget        

Linda Bårdsen, diakon og sekretær diakoniutvalget 

 

Klubben” OPTIMISTEN”  

Optimisten er en klubb for psykisk utviklingshemmede. Vi har, som vanlig, hatt samlinger første onsdag i 

måneden. Nytt av året er at vi ikke lenger har klubbtreff i Kloppedalen, da det etter hvert ble litt for lite 

tilrettelagt for oss, men de som bor der kommer til Nesttun bedehus på klubbkveldene. Det er stort sett samme 

gjengen som kommer hver gang. Vi er ca. 60 personer på hver klubbkveld. Vi føler at det er godt å samles på 

Optimisten, og det ser ut som deltagerne koser seg og setter pris på klubbkveldene. Vi serverer kveldsmat, 

julegrøt, rømmegrøt og pizza med kaffe/te og kake/is. Hvert år arrangerer vi julefest i januar, gudstjeneste i 

Øvsttun kapell i mai, og sommerfest i juni. På sommerfesten har vi ekstra god middag og god underholdning. 



 

23 
 

 

 

Vi har andakt på hver samling av ulike andaktsholdere. På en del av samlingene gleder vi oss over flott sang og 

musikk av enkeltpersoner, kor eller orkester. Vi har også flere av deltakerne som er glad i å opptre med sang.  

Sang og musikk er høydepunkt på klubbkveldene.  Vi har ikke lykkes med å skaffe fast pianist, men får besøk 

av noen av og til. Det blir som oftest til at vi spiller sanger og musikk over egen høyttaler.  

Vi er heldige som har hatt faste medhjelpere gjennom mange år. Noen slutter og noen nye kommer til. 

Konfirmanter fra Birkeland menighet deltar på alle klubbkveldene. Det er flotte ungdommer som vi setter stor 

pris på.  

På alle samlingene er det viktig å få fram at vi er en klubb som vil fortelle og forkynne at alle er verdifulle og 

elsket av vår” Himmelske far”. Så vi driver klubben i takknemlighet til han som har skapt oss og gir oss krefter 

og nåde til å tjene han! 

Vi har ikke faste medlemmer og medlemsavgift. Deltagerne betaler kr. 50,- hver gang og kr. 100,- på julefesten 

og sommerfesten. I år har vi har fått kr. 5000,- i støtte fra Birkeland Ys mens club. Vi er helt avhengig av 

økonomisk støtte for å klare oss. Derfor er vi svært takknemlig for å ha klubbkveldene våre i Nesttun bedehus. 

I høst hadde vi samarbeidsmøte med leder i Nesttun bedehus. Det er viktig for oss å føle oss inkludert i arbeidet 

som bedehuset driver, noe vi opplever at vi er. 

For Optimisten, Hildur Småland 

 

Misjons 2018 

Medlemmer i misjonsutvalget: Dagny Helene Ekberg (leder), Eva Taule (sekretær), Kjersti Gautestad 

Norheim og Randi Ulveseth.  

Birkeland menighet har hatt avtale med Det norske misjonsselskap, NMS, om «støtte til arbeidet i Estland», 

siden 2013.  

Avtalen ble fornyet av menighetsrådet 6. februar 2018. Dette ble markert ved en familiegudstjeneste 21.oktober. 

Avtalen gjelder for perioden 2018 – 2022, og med et innsamlingsmål på 30 000 kr årlig. Det er fire ofringer til 

prosjektet, og i 2018 var to av disse lagt til innsettelsesgudstjenesten for Kjersti som sokneprest og til 

markeringen av ny avtale. Søndagsskolen, tefest/basar for menighetshuset og Nattkafeen har også gitt bidrag, 

så det i alt ble sendt 50 838 kr.  

Ved nyttårstider kom gladmeldingen om at kirkebyggingen i Mustamäe har fått ytterligere statlige tilskudd, noe 

som inspirer oss til å styrke innsatsen for disse to voksende menighetene, Maria Magdalena i Mustamäe og St. 

Thomas i Saku, med sitt store diakonale arbeid blant barn og familier.   

I 2019 planlegges en tur for unge og unge voksne fra Birkeland og Sædalen til Estland. 

Vi vil fortsatt bidra til informasjon, giverglede og forbønn for arbeidet i disse to menighetene.  

 

For misjonsutvalget, Dagny Ekberg 
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Menighetshuset 

Menighetshusets arbeidsutvalg har i 2018 bestått av; Hilde Wolter (sekretær), Lise Strøm Nilssen, Frode 

Høyte, Magne Stenersby og Eva Taule (leder).  Utvalget har gjennomført to dugnader, hvor vanlige renhold 

og rengjøringsoppgaver ble utført. Boning av alle gulv oppe og vindusvask er gjort slik vi pleier. Rydding og 

vekk-kjøring av avfall/gamle og ødelagte møbler har blitt utført. Utvalget har jevnlige møter.  

I løpet av 2018 har utvalget, i samråd med Grønn arbeidsgruppe, hatt fokus på miljøvennlig drift. Sykkelstativ 

har blitt montert på parkeringsplassen og containere for søppelsortering har kommet på plass innvending. Ved 

hjelp av tydelig oppmerking håper MAU at alle brukere og eksterne leietakere bidrar til grønn drift.  

Høsten 2018 gjennomførte Brannvesenet et utvidet tilsyn der det ble fokusert på eiers egne oversikter og 

protokoller for beredskap, brannvern og rutiner vedrørende trygg drift av huset. MAU har i etterkant av 

kontrollen utarbeidet en beredskapsplan som alle brukere har tilgang til på huset. 

Menighetshuset hadde et underskudd på 11.591.  Utgiftene i 2018 har med noen unntak vært som vanlig, men 

følgende bemerkes:  

Etter avlesning av vannmåler meldte Bergen kommune at det er betalt for lite vannavgift etter 2015 og økte 

faktura med nær 65.000.  

Av driftskostnader er strøm (65441) og renhold (70359) de største. Vi har en strømavtale med KNIF 

(Kristennorges innkjøpsfelleskap) og renholdsavtale med Akasia.  

Snøbrøyting (45100) er kun for tjenester kjøpt av Akasia fra januar til mars. Det var en snørik vinter.  

Inventar og utstyr (34270) er en del kjøkkenutstyr og nødvendig installasjon av alarmanlegg i underetasjen. Kr 

12.000 av disse er investering til ny avfallshåndtering. Birkeland er nå en grønn menighet og kildesortering på 

menighetshuset var et viktig tiltak.  

Planlagt vedlikehold er gjennomført med bytte av vinduer i underetasjen (29.500). Dette er i sin helhet dekket 

av menigheten.  

Til tross for at det er underskudd er det positivt at vi kan vise til gode leieinntekter. (265.166 i 2018 og 195.875 

i 2017). Andre viktige inntekter er Basar (63.039) og kompensasjon for manglende lokaler fra Bergen kirkelig 

fellesråd (28.513). Det er søkt støtte fra Bergen kommune for «ikke-kommunale kulturbygg», men denne ble 

avslått. Regnskapet viser med andre ord en drift uten offentlig støtte, men stor egeninnsats. Også egen aktiviteter 

betaler leie. Speidere, Bobla ten sing, nabokafe og nattkafe må bidra for å dekke drift av huset.   

I et normalt år og med stor frivillig innsats vil en kunne drive menighetshuset innenfor budsjett. Men med de 

utgiftene vi har hatt de siste årene trenger en også å bygge opp vedlikeholdsfondet. Det har ikke vært mulig i 

2018.  

Takket være mange frivillige blir huset hyppig brukt og er et samlingssted for alle generasjoner i menigheten. 

Det er også gledelig at det er stor etterspørsel etter huset. Det leies ukentlig ut til minnesamvær og i helgene er 

det ofte dåpsfester og jubileum som feires. De gode lokalene er utmerket til holde møter og fester i, og når 

rommene i tillegg er så presentable, så er det med stolthet vi leier ut! Uten all frivillig innsats ville det ikke vært 

mulig å drive huset. MAU ønsker derfor å TAKKE alle hjerteligst for innsats i 2018!  

Eva Taule, leder              

Hilde Wolter, sekretær              

Eli Heggdal, økonomiansvarlig 
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Sædalen menighet  

 

Flergenerasjonsfellesskap - med særlig 

fokus på ungdom og småbarnsfamilier.   

 

 

 

«Dokkar skulle vært her! Det e` helt utrolig her inne!» 

  

Sitatet er fra en jente som etter å ha vært noen få minutter på første juniorkonfirmantsamling åpnet vinduet på 

Sædalen skole og ropte til klassevenninne på skoleplassen. Juniorkonfirmantene hadde ikke fått mer enn en 

fruktbit og hilst på noen av de andre i gruppen. I sin forventning til og begeistring over det hun nå var med på 

ropte hun altså ut: Dokkar skulle vært her! Det e helt utrolig her inne! Måtte vi som menighetsfellesskap ta med 

oss den entusiasmen, stoltheten og frimodigheten. Vi håper mange har hatt øyeblikk der en har kjent på det, 

gjennom det som skjer i fellesskapet og i møte med evangeliet i Jesus Kristus. Sædalen menighet preges av at 

mange barn og unge er med. Skal kirken være levende må vi stadig gi evangeliet videre til nye generasjoner. 

Her vil vi særlig løfte frem de fire søndagsskolegruppene, med egen gruppe for ungdommer. Det gjør at 

søndagen virkelig blir menighetens samling for alle generasjoner. Oppbygging av ungdomsarbeidet har stort 

fokus. Det er nå mange møtesteder gjennom Ten-Sing, KRIK, Søndagsskole, Ten-klubb, konfirmantarbeid, 

lederkurs og leirer. Vi ser etter og ber om at vi gjennom dette skal nå bredere ut. En utfordring er å få med flere 

videre etter konfirmantåret.   

Gudstjenester  

Det har vært 21 gudstjenester på Sædalen skole med et gjennomsnittlig oppmøte på 156. Tar vi bort de to 

konfirmasjonsgudstjenestene er snittet på 19 gudstjenester 136.  Det er bare 3 gudstjenester med under 100 

tilstede. Det var nattverd på 13 av gudstjenestene med et snitt på 97 nattverdsgjester. Det var 6 gudstjenester 

med dåp med til sammen 8 dåpsbarn.  

Antall til gudstjeneste, nattverd og dåp har holdt seg relativt stabilt over flere år. Det er gledelig med alle som 

samles om søndagen. Særlig er vi glad for alle barn og ungdommer som er med i gudstjenestefellesskapet. Og 

så må vi fortsette å ha øyne og hjerter åpne for nye som kommer til gudstjeneste slik at flere kan finne sin plass 

og kjenne at de hører til her.  

Av andre gudstjenester har vi hatt en friluftsgudtjenste 2.påskedag (110 tilstede) og en på kulturfesten på 

Bergendal gård (93 tilstede). Det har vært skolegudstjeneste for elever og lærere på Sædalen skole før jul, den 

har vi hatt på skolen. Nattland skole hadde skolegudstjeneste i Slettebakken kirke og Kringlebotn skole hadde 

sin i Birkeland kirke.  

Søndagsskolen  

Søndagsskolen i Sædalen er delt i fire grupper: 3-5 år,1.-7. klasse (formingsgruppe), 1.-7. klasse 

(gymsalgruppe) og fra 8. klasse (ungdomsgruppe) 

I alle gruppene er formidlingen av dagens bibelhistorie det sentrale, og det er bønn, samtale og ulike aktiviteter 

tilpasset alderen. Alle starter sammen i kirken og kommer inn igjen når det er nattverd. Vi har god oppslutning 

om søndagsskolen. På en vanlig søndag kan det være 40-80 barn på søndagsskolen. Vi synes det er spesielt fint 

å kunne ha en egen ungdomsgruppe, og konfirmanter som kommer på gudstjenesten deltar ofte i denne gruppen. 

Lederne på søndagsskolen i 2018 var: Elin Hovda, Sigrun Norhagen, Augusta Nelson, Mia Alida Sørbø, Pål 

Ove Vadset, Amund Hosøy og Bjarte Karlsen. 
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Kirkekaffe  

Et av de viktigste treffpunktene i menigheten er kirkekaffe etter gudstjenesten. Det er kirkekaffe hver gang det 

er gudstjeneste i menigheten. Vi har en kirkekaffegruppe som baker og gjør det praktiske arbeidet i for- og 

etterkant. Marte Fortun Palmer har hatt ansvar for innkjøp, og Astri Helgesen har hatt ansvar for å organisere 

kirkekaffegruppen. 

Trosopplæring 

Trosopplæringen i Sædalen, kalt «Føtter på fjell», skal være et tilbud til alle barn fra 0-18 år. Barna skal bli 

invitert til en samling i menigheten minst èn gang i året. 

Sigrid Trætteberg Fahlvik har hatt hovedansvaret for trosopplæringsarbeidet i en 70% stilling som 

menighetspedagog som fra høsten 2018 ble økt til en 90 % stilling. Leidulf Øy er med på flere av TO-tiltakene, 

med hovedvekt på konfirmasjonsarbeidet og leirarbeidet og tiltak som er knyttet til gudstjenestene. Amund 

Hosøy er ungdomsarbeider i 20%, og fra høsten 2018 ble denne stillingen økt til 100 %. Han er med på 

konfirmantarbeid og leirer i TO, og har ansvar for å arrangere trosopplæringstiltaket «KRIK-multicup» der 8. 

klassinger blir invitert. Ellers er det noen frivillige medarbeidere og foreldre med på noen TO-tiltak, særlig 

leirene og tiltak som er knyttet til kontinuerlig arbeid. Trosopplæringsarbeidet er nært knyttet til gudstjenesten. 

 

Våren 2018 godkjente menighetsstyret i Sædalen en revidering av trosopplæringsplanen. (Vedlagt) 

Årskullene i Sædalen menighet ligger på rundt 100 barn (da er både døpte og tilhørende regnet med). Vi sender 

brev til både døpte og tilhørende, men oppmøtetallene er beregnet etter antall døpte. Siden vi har gjort en 

revidering av trosopplæringsplanen, som blant annet innebærer at noen tiltak er flyttet fra våren til høsten, vil 

det i 2018 være noen tiltak som er gjennomført to ganger. 

I 2018 har følgende tiltak blitt gjennomført: 

0-1år: Babysang, ukentlige samlinger. Oppmøte: 30 som har skrevet seg på listen (43%), men flere som har 

vært innom noen ganger, og alle på listen er der ikke hver gang. (ca 15-20 stk hver gang) 

2 år: Sansegudstjeneste med musikksamling. Oppmøte: 8 stk (10 %) 

2 år: Knøttesamling på knøttesang. Oppmøte: 37 stk alt i alt. Jeg fikk ikke oversikt over akkurat hvor mange 

som var i invitert alder. 

3 år: Søndagsskolesamling på gudstjenesten. Oppmøte: 10 stk (16 %) 

4 år: 4-årssamling+ gudstjeneste 

Oppmøte: 32 stk (37%)  

5 år: Påskevandring og påskepyntverksted 

Oppmøte: 12 stk (14%) 

6 år (1. klasse): Skolestarttur i skogen og skolestartgudstjeneste 

Oppmøte: 16 stk (21 %) 

7 år (2. klasse): Kompissamling (Samarbeid med kompisklubben) 

Oppmøte: Alt i alt 37 stk. 2.klassinger: 11 stk (12,5 %) 

8 år (3. klasse): Tårnagenter (Samarbeid med Birkeland)  

Oppmøte: 24 stk (24 %) 

9 år (4. klasse): Juniorkonfirmanter med 5 samlinger+gudstjeneste  

Oppmøte: 17 stk (17 %) 

10 år (5. klasse): Camp Sædalen (for 4.-7. klasse, men 5. klasse invitert gjennom TO) 

Oppmøte: 18 stk (17 %) 

11 år (6. klasse): LYS VÅKEN Overnatting i kirken (Samarbeid med Slettebakken) 

Oppmøte: 16 stk (16%) 

12/13 år: Tweensleir, vinter (For 5.-7. klasse, men 6. og 7. klasse er invitert gjennom TO. Samarbeid med 

Birkeland) Oppmøte: 6. og 7. klasse: 18 stk (19%) 

12/13 år: Tweensleir, høst (For 5.-7. klasse, men 6. og 7. klasse er invitert gjennom TO. Samarbeid med 
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Birkeland og Slettebakken) 

Oppmøte: 52 fra Sædalen alt i alt. 6. og 7. trinn: 28 stk (15%) 

13 år: KRIK- multicup 

14 år: Konfirmantgruppe (konfirmantleir, en undervisningsdag i mnd+deltakelse i ten-gruppe eller KRIK) 

35 stk (Ca 44 %). Tallene er litt misvisende på hvor mange som konfirmerer seg i området, for en del går til  

 

Slettebakken eller Birkeland kirke. 

15 år: Nyttårsleir  

(fra 8. klasse og oppover, men 15.-åringene blir invitert gjennom TO) Alt i alt 36 stk  

 

Damenes aften.  

En sosial kveld der vi inviterer damer i området og bl. annet informerer om trosopplæringen i menigheten. 

Oppmøte: ca 40 stk. 

På samlingene har vi fokus på fellesskap og på å gi de unge kjennskap til kirken, høytidene og den kristne tro 

og tradisjon. Hver samling har sitt «pensum» som blir formidlet ved bruk av ulike arbeidsmetoder. På flere av 

samlingene blir det også delt ut materiell (bøker, CDer ol) som skal oppfordre til trosopplæring i hjemmet. 

Fokuset fremover blir å jobbe videre med konfirmantalderen og oppover, og se hvordan TO i samarbeid med 

det kontinuerlige arbeidet kan legge til rette for at ungdommer vil søke mot kirken. Dette året har vi startet 

ledertrening av ungdommer som går på 1. videregående. Vi vil jobbe videre med å se om vi kan ha noe mer 

samarbeid med Birkeland eller Slettebakken på dette feltet. Til sommeren drar vi på ungdomstur til Estland for 

å bygge opp ungdomsarbeidet. Dette er i samarbeid med Birkeland menighet. 

Kor  

Mandager yrer det av sangglade barn og ungdom på Sædalen. Det er kor for alderen 1-18 år. I tillegg har vi kor 

for voksne, SoundsLikeUs, som har øvelser i Slettebakken kirke tirsdager.   

Sædalen barnegospel-og tweensing Barnekorene i Sædalen har ca 60 medlemmer, og har øvelser på Sædalen 

skole hver mandag. Koret har vært delt i fire grupper: 

Knøttesang Aldersgruppen er 1-3 år. Det er 10-15 barn med foreldre på hver samling.   

Leder: Martha Vadset  

Minigospel Aldersgruppen er 4 år – førskole.  Det er 10-15 barn med foreldre på samlingene. Leder:Sigrid 

Trætteberg Fahlvik  

 

Barnegospel Aldersgruppen er 1.-4.trinn. Det er 10-15 barn på øvelsene.   Dirigent: Frida Marie Bergquist 

(vår). Kjersti Torsvik / Gunn Waage Austad (høst).  

 

Tweensing Aldersgruppen er 5.-7.trinn. Det er 10-15 barn på øvelsene.  Dirigenter: Sigrun Skjælaaen Dahl og 

Margrethe Øy. 

Styret i koret har bestått av: Maria Sortevik Birkenes, Henriette Sæterdal, Glenn Henriksen, Linda Thue 

Lydersen. I tillegg er dirigentene med i styret. 

Opptredener i 2018: 

-Storkonsert i Grieghallen (barnegospel og tweensing) 

-Sang på Karnevalsgudstjeneste (alle korene) 

-Sang på Camp Sædalen-gudstjeneste (tweensing) 

-Sommerkonsert på Sædalen skole (alle korene) 

-Musikalhelg «Gloria, vi bærer lyset» i St. Jakob (barnegospel-og tweensing) 

-Sang på familiegudstjeneste høst 2018 (knøttesang, minigospel og barnegospel) 

-Sang  på Lys Våken-gudstjeneste i Slettebakken kirke (tweensing) 
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-Julekonsert på Nattland skole (alle korene) 

-Opptreden på julemøte hos seniorforeningen i Nattland-og Sædalen velforening (tweensing) 

-Opptreden på julemesse i Salem (barnegospel) 

Yolo Ten-sing 

Oppstart høst 2018.  6-10 jenter på øvelsene.  

Dirigent: Gunn Waage Austad. Pianist: Eivind Waage Austad. Styre: Marie 

Sofie Bjørsvik, Marie Elise Øy, Hanna Digranes. Voksenleder: Wiebke Kelsch.   

Opptredener høst 2018: Sang på gudstjeneste, opptreden på julekonsert på 

Nattland skole og opptreden på Lagunen.  

 

SoundsLikeUs  

Gjennom året 2018 har vi i snitt vært 15 betalende kormedlemmer, med en stabil kjernegruppe. I hele 2018 

har vi vært så heldig å få beholde Ingvill Espedal som dirigent. Gjennom våren 2018 hadde vi 18 øvinger, og 

koret var med på mange ulike opptredener: 

- Korkafe hos koret Bjørgvin Vokal 

- Nyttårskonsert i Domkirken sammen med flere andre kor  

- Misjonsdag  

- Gudstjeneste  

- I tillegg arrangerte vi vår egen korkafe i mai, sammen med to gjestekor, med stor suksess. I tillegg til å selge 

kaker og kaffe, holdt vi basar til inntekt for koret  

Høsten 2018 hadde vi 10 øvinger, og fortsatt et aktivt program: 

- Radiogudstjeneste  

- Menighetens julekonsert 

- I tillegg arrangerte vi egen korkafe med to gjestekor og basar til inntekt for koret  

Mange har vært innom på ulike øvinger gjennom høsten, og vi har fått tre nye faste medlemmer. Styret i 

SoundsLikeUs var i 2018:  

- Styreleder: Katrine H. Jonassen 

- Økonomiansvarlig: Synnøve J. Åslid, overlevert til Kristin A. Raa på slutten av året  

- VO-kontakt/Medlemsansvarlig: Eirik Ruud  

- PR-ansvarlig: Synnøve J. Åslid  

Noteutvalg var i 2018: Kristin Fehn, Synnøve J. Åslid og Ingvill Espedal  

Klubber  

Klubbene samles en gang i måneden. Her skapes relasjoner mellom barn og ungdom i menigheten ved 

formidling og samtale rundt kristen tro og liv. En styrke er at en kan være med i en klubb gjennom alle 

skoleårene.  

Kompisklubb 1.-4. trinn 

Kompisklubben er en klubb fra 1.-4. klasse som møtes den første tirsdagen i måneden i Kringlebotn 

aktivitetshus. Hver gang starter vi med en andakt, deretter er det ulike aktiviteter/leker før det er mat og en fast 

avslutningssang i ring. Kompisklubben samler 30-40 barn hver gang. Noen høydepunkter fra året er bålturer til 

området rundt Bergendal gård, trommesirkel med Trommelars og karnevalsfest. Lederne har i 2018 vært: Jorunn 

Eckhoff Færden, Tomas Sørbø, Vegard Løvby Solhaug og Sigrid Trætteberg Fahlvik. 

 

 



 

29 
 

 

Tweensklubb  5.-7. trinn  

Vi fortsetter å ha base i Kringlebotn Aktivitetshus, som vi deler med Kompisklubben. Gjennomsnittlig er vi 

mellom 20-25 tweens pluss voksne. Ledere: Amund Hosøy, Bergfinn Sørlie, Wiebke Kelsch, Leif Egil 

Bjørsvik, Kjartan Krossøy, Ingeborg Olsen, Maria Hosøy, Ingvild Singsaas. Tweensklubben er moro for 

voksne og barn, og vi har blant annet bowlet, skutt med bil og bue, grillet, kledd oss ut, og badet. I 

Tweensstyret tok Hanne-Marthe Bjørsvik og Johannes Helgøy over for Maria Krossøy og Erlend Fagerland. 

Vi har jobbet for at trivselen skal stå høyt, og Bergfinn har hatt jevnlige samtaler om «å bry seg». Vi håper på 

nye flotte lokaler i den nye kirken der det er plass til enda flere.  

Ten-klubb. Fra 8.trinn  

Ledere: Linda Havmøller, Bjarte Karlsen, Amund Hosøy, Leidulf Øy. 

Fra begynnelsen av Ten-klubbens historie har vi forberedt oss på tiden da det kom «for mange» på Ten-kubb. 

Siden vi er i hjemmene er det begrenset med stoler og plass. 2018 var året da vi virkelig fikk kjent på denne 

utfordringen. Det er i gjennomsnitt 15 ungdommer som kommer på Ten-klubben, der vi spiser, snakker om 

livet og leser Bibelen sammen. I tillegg er det en del lek og spill på samlingene. Veien videre er spennende, og 

kanskje deles gruppen i to i løpet av 2019. 

KRIK (Kristen idrettskontakt) 

Ledere: Amund Hosøy, Jon Anders Sollien. 2019 var året da KRIK Sædalen startet åpne KRIK-samlinger for 

ungdom. Til tross for varierende oppmøte var hver samling en fryd, og årets høydepunkt var KRIK-dagen 

sammen med KRIK Nesttun. Vi får være i gymsalen på Nattland Skole der de er veldig imøtekommende. 

Leirer 

Vinterleir for Tweens.  

Sætervika med 36 deltagere. Samarbeid mellom Birkeland, Slettebakken og Sædalen. For Sædalen er det 

trosopplæringstiltak for 6.-7.trinn.  

Camp Sædalen Bo-hjemmeleir på Sædalen skole.  

18 deltagere. Samarbeid Slettebakken, Birkeland og Sædalen. Trosopplæring i Sædalen for 5.trinn.  

Menighetsweekend i juni på Nordhordland folkehøgskole.  

146 deltagere. Egen ungdomscamp for første gang.  

Høstleir for Tweens  

Vi har flyttet vinterleiren til høst. Det gav resultat: Deltagerekord med 64 tweens. Konfirmantleir 

Sædalengruppen Sætervika med 28 deltagere  

Nyttårsleir for ungdom Helgatun i Myrkdalen 

 36 deltagere. Tema: Restart.  

Lederkurs 

Høsten 2018 startet vi opp med lederkurs for 16 åringer / 1.videregående. Det er tre deltagere som samles 

månedlig til ulike tema.  

Speider 

Menigheten samarbeider med speidergruppen 41.Bergen KFUK-KFUM.  Vi samkjører tid og sted for 

menighetsweekend og speiderleir.   

Misjonsprosjekt i Estland 

Avtale med NMS. Vi forplikter oss til 20.000 i året. Resultat 2018: 14500,-  Vi ber for menighetene på 

gudstjenester, gir noe informasjon på noen gudstjenester, misjonsfokus på Camp Sædalen. Ber for 

menighetene og hatt noe informasjon. 
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Smågrupper 

Det er uklar status på noen grupper. Vi ønsker å styrke nettverket av smågrupper i menigheten. Her er rapport 

fra pargruppene: «Vi har nå hatt en aktiv pargruppe i menigheten i flere år, og har hatt mellom fire og fem  

par med siden start. Opplegget har variert fra troshistorie, samtale rundt søndagens tekst og utvalgte kapitler fra 

studiebøker. Vi har også pleid å bruke en kort liturgi som ramme rundt dagens tema. Dette har vi kombinert 

med et enkelt måltid sammen. Høsten 18 ble gruppen delt, og nye par er som før hjertelig velkommen til å bli 

med. Interesserte kan henvende seg til Sigrun Jørdre på sigrunjordre@gmail.com / 92444841.» 

Frivillighet 

Et lite punkt i årsmeldingen, men det mest avgjørende for alt som skjer i menigheten! Det er i overkant av 100 

frivillige med definerte oppgaver. Seks av disse er ungdommer.  Det ble arrangert medarbeiderfest i februar og 

delt ut julehilsen.  

Kirkebygg 

Kirkekomitèen består av: Pål Ove Vadset (leder), Håkon Klepsvik, Mia Sørbø, Elin Hovda Hageberg (vår), 

Ingunn Fedøy Bjørsvik (høst), Leidulf Øy 

Det er jevnlig kontakt og møter med BKF ved Arne Tveit og andre involverte fra BKF. Det har vært høring på 

revidert reguleringsplan. Kirketomt er foreslått i krysset mellom Helldalslia og Sædalsvingene. Kirkekomitèen 

og BKF har sendt inn høringssvar med særlig fokus på:  

Løsninger for flom og avløp: Unngå rekkefølgekrav som kan forsinke prosjektet og unngå at kirken får for stort 

ansvar for kostnader knyttet til flomsikringen. En har også meldt inn en løsning for flomsikring som gjør at 

tomten i bakkant av kirken, ned mot elven, kan utnyttes på best mulig måte.  

Større tomt: En ønsker å regulere et større område til kirketomt, slik at en kan anlegge et parkområde i 

tilknytning til kirken.  

Menighetsstyret  

Menighetsstyret bestod i 2018 av: Ingunn Bjørsvik, Ingvill Meling Arnesen, Jens Ivar Jørdre, Trygve Eiken, 

Elin Hovda Hageberg og Egill Danielsen. Vegard Solhaug kom inn som nytt styremedlem i mars etter 

årsmøte, mens Elin Hovda Hageberg gikk ut av styret etter vår semesteret. Ingvill M. Arnesen hadde 

permisjon fra styret høsten 2018. 

Menighetsstyret har i 2018 hatt 8 møter, med 70 egne saker. Vi har hatt 2 fellesmøter med Birkeland menighet 

etter at Sædalen menighet og Birkeland menighet ble Birkeland sokn. I februar hadde vi en kjekk 

medarbeiderfest med 33 deltagere. Dette har blitt en fast fin tradisjon for å takke for innsatsen til de frivillige i 

menigheten. Noen saker som styre har jobbet med i 2018 er oppbygging av ny nettside til menigheten. Den vil 

i løpet av våren 2019 bli tatt i bruk, nytt menighetsblad for Birkeland sokn, givertjenesten og midler 

tilAmund/Sigrid sin stilling. 

 

Ansatte 

Leidulf Øy: prest i 100 % stilling i Sædalen og Birkeland.   

Sigrid Trætteberg Fahlvik: Vår 70 % og høst 90% stilling som 

menighetspedagog. Av disse er 30% trosopplæringsmidler fra Birkeland, 20 

% er støtte fra Ulriken -KFUM.  

Resten er innsamlede midler og midler fra BKF.   

Amund Hosøy: Vår: 20 % stilling som ungdomsarbeider. Høst 100 stilling 

med givermidler og prosjektmidler fra bispedømmet.  
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Noen tall fra regnskapet til Sædalen menighet  

Regnskapet til Sædalen menighet har i flere år vært en del av regnskapet i Birkeland sokn, men med egne 

avdelinger. En avdeling dekker menighetsarbeid, utgifter til gudstjeneste, stillinger og givertjeneste. Her har det 

vært store endringer i Sædalen siste år. Ungdomsarbeider gikk opp i full stilling fra august. Her dekker 

menigheten 50 % av lønnskostnadene, mens Bispedømmet finansierer resten. Menighetsstyret har også tatt på 

seg ansvar for 20 % av lønn til menighetspedagog og arbeidet aktivt med givertjeneste til dette formålet. De har 

dermed tatt på seg ansvar for å dekke kr. 300.000 i lønnsutgifter. Det var budsjettert med OVF-midler (70.000), 

givertjeneste (200.000) og at Birkeland skulle bidra med givertjeneste til ungdomsarbeiderstillingen. Dette ble 

imidlertid løst på en annen måte. Her kan vi se en fordel med å være ett sokn og dermed ha muligheten til å 

flytte ressurser. På grunn av vakanse i kateketressursen i Birkeland var det lønnsmidler til over som kunne 

brukes lokalt. Dette er trosopplæringsmidler som dermed kunne brukes til å dekke 20 % av 

menighetspedagogstillingen.   

Samtidig har Sædalen fått mange flere givere til dette. De midlene som er spart utgjør et overskudd som kan 

settes av til lønn til ungdomsarbeider, som er ansatt i et treårig prosjekt.  

Givertjenesten er økende. Dette er utviklingen de siste årene: 2018: 249.700 2017: 140.000 2016: 115.200. 

2015: 102.000. 2014: 44.750. Det viser et stort engasjement og en vilje til å satse. I Sædalen er det i dag 37 faste 

givere som har tegnet avtalegiro. I 2019 vil det gi en inntekt på kr. 281.400 til menighetsarbeidet.  

Sædalen har utgifter til gudstjeneste, medarbeideroppfølging, noe utstyr og menighetsweekend. Inntekter er 

offer til egen virksomhet, litt gaver, et driftstilskudd som skal dekke renhold på skolen og frifond til 

søndagsskole med mange medlemmer.  

Ellers har barnekoret, trosopplæringen og barne- og ungdomsarbeidet egne regnskap. I 2018 er det overskudd i 

alle avdelingene.  

Eli Heggdal, Administrasjonsleder Birkeland og Sædalen menigheter 

 

Årsmøte i Sædalen menighet 

Velkommen til årsmøte i Sædalen søndag 10. mars rett etter gudstjenesten på Sædalen skole.  
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VEDLEGG 1 

Innkalling til årsmøte 
 

 

Møtedag:  Søndag 24. mars 2018  

Kl: Etter gudstjenesten ca. 12.30 

Møtested:  Birkeland kirke 
 

 

Årsmøtet er et åpent møte for alle medlemmer i menigheten. Her vil menighetsrådet 

orientere om arbeidet og legge fram planer og visjoner for det neste året. Dette er det 

siste årsmøtet i denne menighetsrådsperioden og tid for å oppsummere arbeidet.  

Birkeland menighetsråd har valgt satsningsområder for perioden 2016-19:  

 Vi vil arbeide for at mennesker som søker kirken skal kjenne tilhørighet.  

 Vi vil skape gode møteplasser for barn og ungdom fra 12 til 22.  

 Vi vil fortsette arbeidet for nytt tilbygg til kirken.  

Dette blir tema for årets møte. Birkeland menighetsråd vil invitere til deltagelse og 

engasjement og ønsker velkommen til gode samtaler.  

Møtet vil finne sted i Birkeland kirke rett etter gudstjenesten.  

 

Hilsen Birkeland menighetsråd.  
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VEDLEGG 2 

Årsberetning for Birkeland KFUK-KFUM-speidergruppe 2018 

Styreleder og Gruppeleder: Lise Strøm Nilssen. 

Styremedlemmer: Grete Bjerk og Kari Ulsmåg. 

Møter og turer 

Gruppen har i 2018 hatt 20 medlemmer fordelt på en patrulje og et roverlag. Roverlaget er et samarbeid 

mellom Nordås og Steinsvik speidergrupper. 

I 2018 har vi fått nye patruljeførere i patruljen, som med oppfølging fra rovere og troppsleder gjennomfører 

våre ukentlige møter på Birkeland menighetshus. 

Årets store høydepunkt var KFUK-KFUM-speidernes landsleir som ble avholdt på Lånke i Trøndelag. Fra 

Birkeland reiste vi 8 speidere, tre rovere og to ledere, det ble en fantastisk uke med nye speidervennskap, 

utfordringer, kjekke aktiviteter og mye sol. 

Vi har som alltid deltatt på både by manøver og VM i speiding. På begge arrangementene deltok 7 speidere 

fra patruljen, og de nye patruljeførerne våre ledet dem gjennom utfordrende konkurranser. På by manøver ble 

vi nummer 20 av totalt 59 patruljer, og på VM nummer 29 av totalt 46 patruljer. I Birkeland er vi alltid mest 

opptatt av at alle skal få en god opplevelse og ha det gøy når vi deltar på konkurranser, og vi ser at speiderne 

tar godt vare på hverandre og får et godt samhold i patruljen gjennom deltakelse på disse arrangementene. 

Vi har også dratt på to gruppeturer i år. Den første gikk til 1. Skjold sin speiderhytte på Totland. Det var en 

skikkelig vintertur med tøffe forhold og tøffe speiderjenter. I august hadde vi en hengekøyetur på Fløyen, også 

her ble det tøffe værforhold og skikkelig Bergensregn, men jentene sto på og hadde en fantastisk tur. 

Kurs og andre nasjonale arrangementer 

I Birkeland er vi opptatt av å gi speiderne våre god kursing og kompetanse for å kunne utføre sine 

arbeidsoppgaver, og å bli motiverte og inspirerte for speiderarbeidet. 

Kurs 

Høsten 2018 sendte vi 6 deltakere på patruljeførerkurs 1 i regi av Bjørgvin krets. Her får speiderne lære det 

grunnleggende om å være patruljefører. 

I 2018 startet to av våre rovere på LIV-kurs arrangert av Bjørgvin KFUK-KFUM i samarbeid med Bjørgvin 

krets KFUK-KFUM-speidere. Dette er et omfattende og helhetlig lederkurs for unge ledere. 

En av våre rovere deltok i påsken på ekspedisjon vinter, et krevende og grundig kurs om turledelse i 

vinterfjellet, arrangert av Norges KFUK-KFUM-speidere. 

Tre rovere fra Birkeland har i 2018 deltatt på veilederkurs i regi av forbundet på vårt nasjonale leirsted 

Nordtangen. Dette er et kurs som har fokus på veiledning av yngre speidere, i kurssammenheng men også i 

speiderhverdagen.  

Arrangementer 

I februar ble det arrangert roverkongress i Kopervik. Dette er den viktigste speiderdemokratiske samlingen for 

rovere hvor man får mulighet til å si sin mening om ulike saker, og velge en ny Rovernemnd. Tre rovere fra 

Birkeland speidergruppe deltok. 

To av våre rovere deltok på nasjonal roverkontaktsamling på Hadeland i oktober. Dette er en samling for 

Rovernemnda og lederen av roverarbeidet i alle forbundets speiderkretser. Her blir de oppdatert på arbeidet 
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som gjøres nasjonalt, kurs og arrangementer, og får tid til å utvikle gode relasjoner og utveksle erfaringer 

mellom kretsene. 

Annen aktivitet 

I 2018 har vi hatt flere dugnader for å pusse opp speiderrommet vårt, med et flott resultat. Vi har fått montert 

et kjøkken med god oppbevaringsplass, og malt alle veggene. De nye patruljeførerne har tatt ansvar for 

organisering og rydding av alt utstyret vårt, og har gjort en imponerende jobb. Takk til Y’s Men i Birkeland 

som har gitt støtte til oppussing av speiderrommet vårt. 

Vi har en aktiv ledergruppe i Birkeland, som har jevnlige ledermøter. Da snakker vi om saker patruljeførerne 

er opptatt av, deler info fra krets og landsplan, samt planlegger og støtter opp om halvårsplaner som allerede 

ligger til grunn for arbeidet i patruljene. Vi planlegger turer, leirer og bestemmer hvilke kurs som er i vår 

målgruppe. Vi har fokus på egenutvikling, lederskap og trivsel. Vi ønsker at speideren skal være et godt sted 

for små og store. 

Verv 

Vi er stolte over at vi i Birkeland har aktive ledere og rovere, som tar ansvar både lokalt og nasjonalt.  

I 2018 har Sandra Ulsmåg ledet Rover Bjørgvin, som er kretsens utvalg for roverarbeid. Hun har også vært 

medlem i kretsstyret i Bjørgvin krets.  

Amalie Ulevik Bjerk var medlem i Rovernemnda, forbundets utvalg for nasjonalt roverarbeid, og hadde også 

en stabsrolle på landsleiren. I tillegg har hun vært en del av Bjørgvin krets sin valgkomite. 

Vårt styremedlem Grete Bjerk har i 2018 vært medlem i Torbjørg Hauge/Bergen senior 1s legat.  

Vi i Birkeland speidergruppe ønsker å fortsette vårt samarbeid med Birkeland menighet og delta aktivt i 

Gudstjenesten når det er ønskelig, samt på andre områder som er ønskelig. 

Lise Strøm Nilssen 

Gruppeleder Birkeland speidergruppe, 26.2.19. 

 

 

 

Årsrapport 2018 - 1. ØVSTTUN 

1. Øvsttun speidergruppe tilhører Hordaland krins og er medlem i Norges Speiderforbund. 

Aktivitetene i gruppen legges etter forbundets mål og retningslinjer. Vi har hovedbase i Birkeland 

menighetshus, men legger hovedvekten i våre aktiviteter på friluftsliv og tilbringer derfor mye tid ute.  

Småspeiderflokken har alle sine møter ute i gapahuken sin i Helldalskogen. Vi har hytte på Totland og eier 7 

Kanoer med hengere som er flittig i bruk. 

Gruppens arbeid drives i tre enheter.  Småspeiderflokken (8 - 9 år), Speidertroppen  

(10 - 16 år) og Roverlaget (over 16 år).  Dessuten har vi et aktivt foreldrelag. 

 

SMÅSPEIDERFLOKKEN 

VÅREN 2018 

Besto flokken av 16 småspeidere.  Ledere Rina M. Degnnæs. Flokkassistenter var: Anne Kristine Pujol, 

Guldborg Søvik, Erik Løe, Are Norhagen og Kristine Madsen 
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HØSTEN 2018.  

Besto flokken av 20 småspeidere.  Ledere Rina M. Degnnæs. Flokkassistenter var: Anne Kristine Pujol, Erlend 

Hjertnes, Marcin Sikora, Lovise Aalen og Knut Olav Nesset 

 

Det er behov for så mange assistenter da det er flere som bare deltar på noen møter.  

Det har vært allsidige aktiviteter i året som er gått: 

 

I tillegg til møtene hver uke, har småspeiderne deltatt i følgende: 

 

Jan.  Flaskeinnsamling 

 Juletrefest 

Feb.     Overnatting i gapahuken på Helldalskogen 

April  Fanos-manøver 

            Speideraksjonen på Nesttun 

Mai     Vestlandsmesterskapet på Herdla 

           17.mai prosesjon på Nesttun 

            Sommeravslutning 

Juni.    Helgetur til Marmorøyene 

Aug.    Gruppetur 

Okt.    Bymanøver 

Nov.   Grøtfest med opptakelse av nye speidere 

            Juleverksted på Totlandshytten, fredag til lørdag 

 

 
SPEIDERTROPPEN 

Troppen har i 2018 bestått av 45 speidere fordelt på 5 patruljer: Oter, Gaupe, Jerv, Bjørn og Mygg. 

Lars Wiik har vært troppsleder frem til sommeren. Assistenter; Olav Kvåle, Anfinn Nordås, Sunniva Hallås 

Stubseid, Sigurd T. Aas som assistenter. 

Alle patruljene har møter enten mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag, samt at det holdes troppsmøte en gang i  

måneden. Troppen holder til ved menighetshuset, dels i Helldalsskogen, Myrdalen og på Klokkerskogen. 

Dessuten samles førerpatruljen med jevne mellomrom for videre opplæring.   

Både patruljene og førerpatruljen drar på egne turer.  

Turer og andre arrangementer som troppen har deltatt i: 

Jan.      Juletrefest 

           Flaskeinnsamling 

Feb.     Troppsmøte 

 Øvsttuniaden på Solstølen 

Mars Troppsmøte 

April   Troppsmøte 

Fanosmanøver 
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           Speideraksjon på Nesttun 

            Vestlandsmesterskapet på Herdla 

Mai: Troppsmøte 

17. Mai tog 

     Pinseleir 

Flaskeinnsamling 

Juni      Sommeravslutning 

Aug.  Gruppetur 

 Oppstartsmøte for troppen, patruljefordeling. 

Sep.      Troppsmøte 

Okt.      Troppsmøte 

Bymanøver 

Nov.    Troppsmøte 

Des.      Juletur til Totlandshytten 

Troppsmøte 

            Lysmesse i Birkeland kirke 

            

ROVERLAGET 

Roverlaget har i år hatt 20 medlemmer. Og har hatt to møter i mnd. 

Roverlagets aktiviteter utenom møtene: 

Jan.       Flaskeinnsamling  

             Juletrefest 

             Roveropptakstur Totland  

Feb. Øvsttuniaden på Solstølen 

Mars RoverQuiz 

 Krinsens Årsmøte 

Gruppens Årsmøte 

Apr.      Fanosmanøver 

             Speideraksjonen      

             VM i speiding 

 RoverQuiz 

Mai:     Pinseleir 
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 17. mai tog 

 Fanosvårmøte 

 Flaskeinnsamling 

Juni      Speiderdagen 

Sommeravslutning Rover/Tropp 

Aug.  Gruppetur 

Sep.      Rover 5-kamp 

 RoverQuiz 

Okt.      Bymanøver 

             Rover Rebus Rally 

 RoverQuiz 

Nov.  Fanos høstmøte 

Førerpatruljetur 

Des.      Juletur 

             Lysmessen i Birkeland Kirke 

 

Leder har vært Daniel Rosvold.  

Joachim Holdhus som assistent. 

GRUPPEN 

- Gruppeleder har vært Cecilie Opdahl Hanseth, med Helge Hatlestad og Lars Wiik som assistenter.  

- Pr. 31.12.2017 hadde vi 86 medlemmer. 

- Gruppen har i år hatt årsmøte 11.06.18, og holdt 5 gruppeting. 

- Gruppen har hatt 4790 aktivitetsdager i 2018. (Aktivitetsdager er antall speidere ganger antall 

aktivitetsdager/kvelder.) 

- Gruppen har 3 rover/ledere som er medlem i Øyvokterne 

- Gruppen har 3 rover/ledere som er medlem i Rovernes Beredskapsgruppe Bergen 

- Cecilie O. Hanseth satt i Kretsstyret til Hordaland Krins fem til årsmøtet 2018. 

- Erling Nordås er utnevnt til beredskapssjef for kretsleir 2019, Cecilie Hanseth er utnevnt til 

Teknisksjef for kretsleir 2019 

 

FORELDRELAGET 

Foreldrelaget er ikke medlem i gruppen, men har møte- og talerett på gruppeting og Årsmøte. Det består av 6 

medlemmer med Kristin Aarvik som leder frem til sommeren, Høsten tok Ingrid Smørås Tuft over. De 

arrangerer den årlige juletrefesten for oss, og flaskeinnsamlingen i januar og mai, samt hjelper til med 

søknader om penger, noe som gir oss velkomne inntekter.  

TOTLANDSHYTTEN 

Hytten er flittig i bruk. Vi har fått litt inntekter ved utleie til andre grupper. Også i år har det blitt foretatt 

utbedringer, blant annet ny kledning og etterisolering av kortveggen ved kjøkkenet. Ansvarlig for utleie har 

vært Cecilie Hanseth. Joachim Holdhus er leder for Hyttekomiteen.  
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ØKONOMI 

Speidergruppen har tilfredsstillende økonomi takket være tilskudd fra Bergen kommune 

og med god støtte fra et aktivt foreldrelag. Økonomiansvarlig har vært Helge Hatlestad. 

 

Nesttun, 02.03.2019 

Cecilie Opdahl Hanseth, Gruppeleder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


