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Nytt menighetsråd i et felles møte med staben 
i januar 2016



Et nytt råd med nye mennesker. 
Nye ideer skulle settes ut i livet. 

Vi stilte spørsmålet: 
Hva er du begeistret for? 



Vi gledet oss over: 

•Gudstjenestelivet:
•Salmesangen og kantoriets sang som 
løfter gudstjenesten.
•Forkynnelse. Fire prester i Birkeland som 
utfyller hverandre på en god måte. 
•Stor variasjon i utrykkformen i det 
musikalske uttrykket i gudstjenesten….



Og -Misjonsprosjektet i Estland 
OG - Ungdomsarbeid, nattkafeer og leir

OG 
Idrettsglede 
og trosglede



Flere gleder ble nevnt:
Informasjonsarbeidet

Profileringen av menighetens arbeid på nettside/Facebook og i 
brosjyrene. 

Mangfoldet
Menighetens generasjonsfelleskap 

Åpne felleskap med fokus på felleskap og tro. 

Samhold og omtanke 

Frivilligheten: Felleskapet og lagånden. Folk som stiller opp på fredagstaco 
og gjør en innsats. 

Tradisjon og nyskapning

Fin stab 

At alt henger sammen…… 



Så stilte vi spørsmålene: 

Hva savner du? 

Noe du ønsker 
mer av? 



Vi ønsket mer: 

Drivkraft 

Mer dugnadsånd der veldig mange deltar. 

Eierskap. Hva ville skje om vi fikk til mer av det? 

Flere til felleskapet

Nysgjerrighet - Mange tror at de ikke har en plass i 
menigheten 

Flere til gudstjeneste. 

Flere tar turen innom åpen kirke på fredager 

Flere givere og flere frivillige 

Kirkekaffe under tak



MR bestemte seg for tre satsningsområder

Vi vil 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 



Hva betyr det å ha et satsningsområde?

- Holde fokus på en sak vi ønsker å arbeide med over tid. 

- Lage langsiktig strategi for saker om stillingsstrukturer, 

økonomiske bevilgninger og innsamlingsmål. 

- Arbeide bevisst med hva vi ønsker at kirken skal bli 

gjenkjent som. 



Tilbygg til Birkeland kirke

Vi vil: 

• Sørge for god 
informasjon om 
prosjektet. 

• Samle inn midler for 
å ruste opp lokaler 
for ungdomsarbeidet. 



Ting tar tid i en byggesak: 

- Fasaden ble ikke godkjent og måtte tegnes på nytt. 
Bygget skal underordne seg kirkebygget og ikke 
rage høyere enn gesimsen på kirken

- En hul eik må i følge grønn etat bevares

- Ny søknad i retur, med krav om utredninger av 
veien og møter med trafikketaten og veivesenet



Byggeprosjekt: 
Tilbygg til Birkeland kirke

Er nå godkjent av kirkelige myndigheter

Ligger til behandling i kommunes byggesaksavdeling
Vi venter på godkjenning og håper på oppstart 
høsten 2019



Oversiktsbilde



1. Etasje med sal og kjøkken. 



2. Etasje Kontor og møtelokaler. 



Underetasje er disponibelt og skal blant annet bli ungdomslokaler



Innsamling tilbygg
• Komiteen har arrangert foredrag med Frode 

Thuen to år på rad. 
• Billettinntektene gikk uavkortet til 

ungdomslokaler i tilbygget
• Det ble en arena der vi kunne invitere 

konfirmantforeldre og det ble full kirke 



Tema var «Ikke bare lett å være ung». 



Ungdom 12-22
VI VIL: 

Sørge for at barne- og 
ungdomsarbeidet har 
tilstrekkelige økonomi. 

Utvide rammene for 
vekst og samtidig bevare 
nærheten vi har til 
ungdommene

Invitere ungdommene inn 
i gudstjenesten. 



Skape gode møteplasser for de unge. 

Birkeland har en 
ungdomsarbeider i 20 %. 

Nytt i år er at vi støtter 
en 3-årig prosjektstilling 
som ungdomsarbeider i 
Sædalen (100 %)

Vi arrangerer leir, har et 
ledertreningsprogram og 
aktiviteter som alle kan 
være med på. 

Amund og 
Andreas 

inviterer til 
nyttårsleir!



Flere givere til barne- og ungdomsarbeidet

Målet er en øke til kr 170.000 i 2019 

VI VIL:

Invitere til givertjeneste slik at flere får lov til å bidra

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



Vi spør frimodig



Vi vil fortsatt ha Nattkafe for ungdom



Kick-off tur for ungdomsledere



LED Bibelgrupper for ungdom



Veikryss 
Ungdomsleder-
konferanse for Bjørgvin 
Bispedømme.

Mange ungdomsledere 
fra Birkeland. 



Vi har startet tweensklubb



Trosopplæring med tilbud fra 0-18



Tilhørighet
VI VIL

arbeide for at mennesker som søker kirken skal oppleve seg 
sett og inkludert. 

Hva har vi fått til? 

- Er du ny her, spør klokkeren. Da kan du komme til meg 
etter gudstjenesten. 

- Vi vil ha kirkekaffe oftere slik at folk stopper opp. 

- Vi inviterer konfirmantforeldre 



Fredagstaco er for ALLE



Vi ønsker å ha kontakt på flere arenaer:

Nettside, Facebook, Instagram og Snap



Fortsatt satsning på diakoni 

Diakoni er:  

okirkens omsorgstjeneste

oevangeliet i handling .

onære møter, samtaler, sorggrupper, støtte og bønn.  

oåpen nabokafe og besøkstjeneste og et varmere Nesttun. 

oDiakoni er å ta vare på skaperverket, skape samhold og 
sørge for du blir sett. 

oDiakonien er en grunntone  i alle forhold i menigheten. 



Vi har blitt grønn menighet



Vi arbeider for giverglede og ønsker 
flere faste givere til diakoni

Givertjeneste per avdeling m 

formål

2018 2017 2016 2015 2014

50 % av diakonstillingen, 

informasjonsarbeid, 

menighetsarbeid generelt

305.664 231.770 248.190 229.990 236.440



Kirken møter mennesket

Kirkene i Bergen telte i uke 11. 

I Birkeland og i Sædalen var 1191 mennesker i kontakt med oss. 

Noen tall: 

- 268  i vielse og gudstjenester (Også en dåpsgudstjeneste)

- 356 i begravelse

- 139 i barne-aktiviteter

- 95 i ungdomsarbeid

- 85 voksensamlinger

- 20 i diakonale samlinger

- Mange henvendte seg til menighetskontoret



Ansettelser i perioden

Vi har jobbet for å øke 
kantorressursen og har 
vedtatt en kirkemusikalsk 
plan. 

I 2016 ble Carsten 
Dyngeland ansatt i 30 % 
for å drive barnekor og 
familiearbeid



Korglede og prosjektkoret Kor e DU

Han er en drivkraft 
i «Konsert for et 
varmere Nesttun» 
hver høst

Har har skrevet 
musikken til

«Til Betlehem» 
som samler stor og 
små før jul





Sammen med Sædalen

Birkeland er nå et sokn med to menigheter

Det har vært viktig for menighetsrådet å 
etablere et godt samarbeid med Sædalen. 

Blant annet for å sikre stillinger i Sædalen. 



Vi har vært med i prosessen for 
ansettelser i perioden: 

Kjersti Gautestad Norheim: Sokneprest i 2017

William Skolt Grosaas: Kapellan i 2018

Amund Nyhammer Hosøy: Ungdomsarbeider i Sædalen 
og i Birkeland 2018 (50 % av stillingen er dekket av 
givertjeneste) 

Sigrid Trætteberg Fahlvik: økning av 
menighetspedagogstillingen i Sædalen

Asbjørn Snilstveit: Kantor 2019, med prøvespill og 
prøvedireksjon i 2018. 



Takk

Takk for alle som har bidratt med sin tid

Takk for alle gaver og for trofast givertjeneste

Takk for samarbeid med staben

Takk for det levende menighetsarbeidet i 
Sædalen, som nå er en del av vårt store sokn 


