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DEL 1: MENIGHETSRÅDET

Rapport fra Birkeland menighetsråd 2010
MR-sammensetning
De faste  representantene er:  Åse Madsen (leder),   Helge Flesland (nestleder),  Brigt  Bovim,  Brita  Tveit 
Seime,  Liv  Bente  Aurlien,  Anne  Berit  Helland,  Anne  Kari  H.  Aarstad,  Bjarte  Stølsbotn,  Svanhild  S. 
Wivestad, Frode Høyte og Ivar Braut (sokneprest).  Vararepresentantene er: Bente Tunsberg, Oddhild A. W. 
Godøy,  Kaspar Vejen, Johan H. Seland,  Eva Taule.  Leder,  nestleder,  sogneprest,  et  valg medlem (Brigt 
Bovim)  og menighetskonsulent har utgjort menighetsrådets arbeidsutvalg.
MR (valgperiode høsten 2009 – høsten 2011) har hatt et godt arbeidsår i 2010. De faste medlemmene og 
vararepresentantene  blir  innkaldt  til  MR-møtene  som  avholdes  en  gang  pr  måned.   Det  er  et  stort 
engasjement  fra  samtlige  representanter  i  saksbehandling på MR-møtene,  i  utvalg og komiteer  og i  det 
fellesskapsbyggende menighetsarbeidet.

Saker som MR spesielt har arbeidet med i 2010

1. Trosopplæring for alle generasjoner

Trosopplæringsplanen  for  aldersgruppen  0-18  år,  ”Sammen  om  skatten”.  (se  eget  kapitel  fra 
Trosopplæringsutvalget). 

Prestene og kateketene har også i år hatt skolegudstjenester før påske og før jul, og barnehagebarn 
har hatt kirkevandringer i forkant av de store høytidene.
Menigheten har frivillighetskoordinator i halv stilling. Hennes arbeidstid er spesielt knyttet opp mot 
barn og unge. Nattkafeen fredag kveld er blitt et viktig møtested for Tensing-arbeidet og KRIK. 
Bibeltimene en kveld i måneden har tradisjon i menigheten vår. Dette arbeidet ønsker MR skal være 
et satsingsområdet i tiden framover som trosopplæring for volsne.

2. Fellesskap

Gudstjenestelivet i Birkeland avspeiler to linjer i folkekirken

- Vi  når  ut  til  mennesker  som  ønsker  å  komme  til  kirken  og  gudstjenestene  med 
medmenneskelighet og et klart evangelium.

- Vi har et variert gudstjenesteliv for dem som har Birkeland menighet som sitt trosfelleskap.

Diakoniaspektet er integrert i menighetens arbeidsgrener gjennom 
- en generell diakonal holdning og handling der vi alle kan bidra med å se hverandre og la oss bli 

sett.

- gjennom det spesielle diakonioppdraget knyttet til tjenester for mennesker som strever og bærer 
tunge byrder.

Frivillighetsarbeidet er styrket ved økt fokus på planlegging og organisering av det frivillige arbeid. 
Vi har fått utarbeidet en Frivillighetsplan som beskriver det frivillige arbeidet og som ivaretar den 
enkelte frivillige medarbeider. Vi har tro på at dette vil  
- gi økt glede og tilhørighet i menigheten.
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- øke antall frivillige som ønsker å gi av sin tid og sine ressurser inn i menighetsfellesskapet.

3. Kirketun

Det har i en årrekke vært arbeidet med å få bygge egnete menighetslokaler i tilknytning til Birkeland 
kirke.  I  2010  har  MR  sammen  med  BKF  intensivert  dette  arbeidet.  I  2010  har  vi  beveget 
kirketunarbeidet fra visjoner og samtaler til konkretiseringer i bygge-  og i økonomiplaner. Vi ser 
konturene av et Kirketun som mulig realiserbart  i 2014 – 2016.

Birkeland menighetsråd har opplevd et aktivt arbeidsår, og vi vil fortsette å styrke de tre satsningsområdene i 
året som ligger foran fram mot nytt valg høsten 2011. Vi takker for tilliten fra dere som har valgt oss inn i 
rådet. Vi takker spesielt for godt arbeidsfelleskap med våre gode medarbeidere i staben/alle de ansatte. Vi 
ber om Guds velsignelse over menighetsarbeidet i tiden framover.

Åse Madsen, leder i 2010

Medarbeiderutvalget
På våren ble medarbeiderutvalget opprettet igjen. Det nye utvalget har i 2010 bestått av Reidar Kanestrøm og 
Eva Taule, sammen med Tone Totland, Eli Heggdal og Sissel Gjesteland Brønstad (leder, vikar for Hilde 
Wolter) fra staben i Birkeland menighet. Utvalget hadde sitt første møte i april. Der ble utvalget konstituert 
og det ble laget en plan for hvilke saker som skulle prioriteres i 2010. Frivillighet har vært fokusområdet 
også dette året. 

Arbeidet  startet  med å lage vår egen  arbeidsbeskrivelse for  utvalget.  Deretter  fortsatte vi med ”Plan for 
oppfølging av frivillige medarbeidere” fra 2009. Etter et års arbeid med hyppig møtevirksomhet sitter vi 
igjen med flere resultat. Vi har systematisert et årshjul over hvordan frivillige medarbeidere skal bli fulgt 
opp. Dette er en oversikt som skal sikre oppfølgingen og som skal være gjennomførbar i praksis. Videre 
utarbeidet vi en mal for arbeidsbeskrivelse for andre utvalg. Denne og arbeidet med oppfølging av frivillige 
presenterte vi for diakoniutvalget.  Medarbeiderutvalget ønsker å fortsette å inspirere og veilede de andre 
utvalgene i menigheten til å følge opp sine frivillige medarbeidere. 

29. oktober arrangerte utvalget medarbeiderfest på menighetshuset.  Nærmere 100 frivillige medarbeidere 
møtte til dekket bord med tapas på menyen.  Dette var en kveld for å vise hvor takknemlig vi er for alle 
frivillige  medarbeidere  som gir  av  sin  tid  til  Birkeland  menighet.  Vi  har  bestemt  at  en  slik  fest  skal 
gjennomføres  hvert  partallsår framover.  Årets arbeid avsluttet  med en ny oppgave fra menighetsrådet;  å 
rekruttere frivillige medarbeidere til alle arrangementer som menigheten skal ha i 2011. Det innbar blant 
annet  å  etablere  kirkekaffegrupper  og  tefestkomité,  slik  av  vi  er  sikre  på  at  disse  arrangementene  blir 
gjennomført  i  året som kommer.  Dette arbeidet vil  medarbeiderutvalget  fortsette med og legge fram for 
menighetsrådet i 2011.

Sissel Gjesteland Brønstad. 

Årsstatistikk – nøkkeltall og kommentarer

131 i snitt ved vanlige gudstjenester
Snitt frammøte ved alle hovedgudstjenester( i alt 66) har vært 177 (179 - 192 – 190; fjorårets tall alltid nevnt 
først i parentesen og deretter årene videre talt bakover). Da er også konfirmasjoner og julaften tatt med. 
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Regner vi også her med dåpsgudstjenestene er snittet 204 (211-216-217). Samlet antall til stede ved alle 
gudstjenester er 17840 ( 18450 - 18100 - 19150) fordelt på i alt 143 gudstjenester.

Snitt frammøte ved 49 ”vanlige” gudstjenester (julaften og konfirmasjoner ikke tatt med) var 131 (135- 146 
– 139). Som vanlig er det stor forskjell på frammøtet fra søndag til søndag. Av totalt 49 vanlige gudstjenester 
søndag kl.11 hadde 17 gudstjenester mer enn 150 deltakere og 7 under 60. 
Ved 14 dåpsgudstjenester søndager kl.13 var 1720 tilstede.  Om en regner frammøtet her som del av vanlige 
gudstjenester ville snitt frammøte vært 166 (175 -178 - 172 ), ikke 131.
Gjennomgående ser vi en mindre nedgang. 

Sædalen i tillegg
Gledelig  er  det  at  det  nye  menighetsarbeidet  i  Sædalen  samlet  i  alt  vel  1200  til  gudstjenester   (blir 
kirkebokført i Slettebakken fordi gudstjenesterommet  er på Nattland skole, fra høsten 2010 nye Sædalen 
skole)  i  tillegg til  flere store barnekor,  speider,  KRIK og voksenarbeid.  Menighetsarbeidet  i  Sædalen er 
viktig nyplanting for at kirken skal være der folket bor.

74 til nattverd på en gjennomsnittlig søndag
Antall nattverdgjester var 74 i snitt (82- 89-77-77). Det var like mange til nattverd som i fjor, men fordelt på 
flere gudstjenester, hele 39 av 49. Deltakelsen varierer sterkt: 10 ganger færre enn 50, 5 ganger over 100. Det 
er bare å minne om det til oppmuntring: Det betyr mye med hver enkelt som kommer til gudstjeneste og 
nattverd så ofte som en kan.

Kirkelige handlinger: 186 dåpsbarn
Antallet døpte bosatt i soknet er stadig høyt, og dåpsprosenten antatt å være rundt 80. 186 av de bosatte i 
soknet ble døpt i 2010, av disse 103 i Birkeland kirke, men i tillegg ble 33 fra andre sokn døpt her.
Konfirmasjonstallet er høyt:  224 (199 -199- 231- 233). Kateketer og andre gjør et solid og gjennomtenkt 
arbeid som gjør at så mange melder seg og trives. Antallet gravferder var noe lavere enn de siste to årene: 
102. Vigselstallet er 22, dvs. antall vielser i Birkeland kirke. 

Sterk skolekontakt, gledelig ungdomsarbeid, solid kirkemusikk
Tallene for skolekontakt er stadig stigende. Over 1000 skolebarn fra 1.-7.klasse var på besøk i kirken eller 
hadde besøk i klassen, alt innen rammen av skolens RLE-fag. Nå ser vi effekten av det som begynte som 
prosjektmidler fra bispedømmet og nå er del av samlet kateketarbeid. 

Skolegudstjenestene gir møtepunkt med 3000 elever og lærere hvert år, mest til jul, men også 4 gudstjenester 
før påske.  Overfor barnehagene har mange i staben også i dette året  gjort en gedigen innsats med bl.a. 24 
julevandringer i tillegg til to store barnehagegudstjenester. 

Trosopplæringen er i  innføringsfasen og begynner å ta form med lokale planer (”0 til 18 – sammen om 
skatten”) og tiltak for enkelte årsgrupper.

Det kontinuerlige arbeidet for barn er bl.a. søndagsskole knyttet til gudstjenesten. Det er en viktig del av 
gudstjenesteliv og tilbud for barn. Korene og speidergruppene møtes på hverdager.  Ungdomsarbeidet har 
aktive grupper i Tensing og KRIK. Tensing er i en god periode og er sterkere enn på lenge. KRIK er fortsatt i 
godt gjenge med bra oppmøte. Det er gledelig når  lokale ungdommer blir dyktige og trofaste ledere både i 
Tensing og KRIK, og de fortjener støtte. Frivillighetskoordinator for ungdomsarbeid organiserer og bidrar 
selv til slik oppfølging på en meget god måte.

Kirkemusikken er viktig med i alt fire kor og en bred kontaktflate i tillegg til kantors avgjørende bidrag i 
gudstjenestelivet. Og vi sier det igjen: Guttekor er fortsatt et ønske og kommer nok! Kantor har også ledet 
arbeidet med fem større konserter og musikkandakter med til dels meget godt frammøte (over 900 totalt). 
Videre er  det  betydningsfullt  for  gudstjenestene at  Kantoriet  deltar  i  stor  grad som forsangere.  Dette er 
menighetsbygging i praksis!
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Diakonien  er  stadig  omfattende,  når  vidt  ut  og  engasjerer  godt  over  50  medarbeidere.  Det  er  godt  at 
diakonien makter å arbeide så praktisk i en på mange måter krevende tid. Sosial nød viser stadig nye ansikter 
som utfordrer diakonal oppfinnsomhet, respekt og innsatsvilje. Diakonien arbeider bevisst tverrfaglig også  i 
kontakt med offentlige instanser. 

19 100 innbyggere 
Birkeland  menighet  har  de  siste  årene  fått  styrket  bemanningen,  blant  annet  som  følge  av 
trosopplæringsreformen. I fjor skrev vi: Behovet framover er knyttet til presteressurser og til et taktskifte i 
forhold til å få et nytt og tjenlig bygg ved kirken: Et nytt kirketun til glede for alle aldre. 
I 2011 vil vi gledelig nok få rett nivå på presteressursen, og det er rimelig å se prestetjenesten for Birkeland 
og Sædalen i sammenheng.  Kirketun må være neste brikke som faller på plass!

Folketallet er 19100. Medlemstallet er etter et realistisk anslag 15700. Betydelig utbygging vil skje de neste 
årene etter noen år med stabilt folketall.

En ivrig, trofast og samhandlende stab av ansatte er vesentlig for menigheten. Minst like viktig er likevel 220 
frivillige medarbeidere. 
Vi er glad i å arbeide i Birkeland menighet – og vi takker Gud som gir oss en menighet å tilhøre til styrke for 
troen og livet. 

Ivar Braut, sokneprest

Økonomi
Innledning
Menighetens totale regnskap er delt inn i 13 avdelingsregnskap. Antallet sier noe om at det er en menighet 
med stor aktivitet. Et viktig prinsipp har vært at aktivitetene har egne regnskap og selv lager budsjett. Dette 
innebærer også at de ulike aktivitetene får ansvar for å søke ekstern støtte. For de fleste avdelinger er dette 
helt nødvendig ettersom offentlige tilskudd ikke er tilstrekkelig for å opprettholde ønsket aktivitetsnivå. Det 
er slik økonomien er i norske menigheter. 

Gaver og givertjeneste 

I 2010 kom givertjenesten for første gang over 200.000. Menigheten har etablert avtalegiro, men har også 
givere som gir mer eller mindre sporadisk. Alle faste givere får årsoppgave fra menigheten slik at de kan få 
skattefradrag for gaver på mellom 500 og 12.1000. I tillegg må det rettes en stor takk til de som har gitt 
gaver: Til sammen er det registret103.306 i gaver.  Av disse er  22.000 til menighetsrådet. De fleste gavene 
går til diakoniarbeidet (til diakonale tiltak). En ser at gode, konkrete tiltak for eldre og utviklingshemmede 
lettere får midler enn et menighetsråd som skilter med at de administrasjon og lønnsutgifter. Dette er tanker 
det er viktig å ta med seg når en skal arbeide for givertjenesten. 

Givertjenesten er helt nødvendig for å dekke lønnsutgifter menighetsrådet allerede har. Ser vi for oss større 
aktivitet i ungdomsarbeid og trosopplæring vil det være bruk for friske midler fra nye givere som kan tenke 
seg å støtte driften. 

Fond og øremerkede tilskudd

Birkeland  har  noen  reservemidler  som  er  nødvendige  buffere.  Spesielt  viktig  er  vedlikeholdsfond  for 
menighetshuset, lønnsreserve for diakonstillingen og noe opparbeidet egenkapital. Dette er satt av til de ulike 
avdelingene.  Bruken av disse midlene må  ikke erstatte givertjeneste  eller  andre  inntektskilder.  Så lenge 
menigheten har lønnsforpliktelser er det viktig å ha lønnsreserve. 

Menigheten har også fond med statutter som binder avkastningen til eldre og trengende i menigheten. Dette 
gjelder Sæterdalsfondet, Johannesens legat og Saakvitnefondet. Menighetsrådet har oppnevnt et fondsstyre, 
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men det er ikke tatt stilling til bruk av rentene for 2010. 

MENIGHETSRÅDETS REGNSKAP 
Inntekt: 769.021 Utgift:757.638 Resultat inkl renter: 28.285
Menighetsrådets  regnskap  omfatter  utgifter  som kontordrift  og  administrasjon,  utgifter  til  gudstjeneste, 
søndagsskole, menighetsblad, oppfølging av frivillige, utgifter til aktiviteter og ikke minst lønnsmidler. På 
inntektssiden nevnes: givertjeneste, gaver og offer til egen virksomhet. 

Vanligvis  er  det  interessant  å  sammenligne  med  regnskapet  året  før,  men  det  har  i  2010  verken  vært 
kirkevalg, eller menighetsweekend. Derimot er Menighetsbladet – helg i Birkeland tatt inn i menighetsrådets 
regnskap. Årsaken til dette var at menighetsbladet var et underskuddprosjekt som etter flere år hadde brukt 
opp sin oppsparte egenkapital.  Litt  overraskende og oppmuntrende har det  kommet  inn ”bladpenger” på 
82.300 i 2010. Noe som gjør at dette  under-regnskapet går i null. At vi har hatt 3 giroer for bladpenger i 
menighetsbladet har nok vært med på å synliggjøre kostnadene. 

Andre nye trekk ved regnskapet: Det har i 2010 kommet flere ansatte, arbeidet med trosopplæring er i gang 
både i Birkeland og Sædalen. Sistnevnte som har kontorplass i Birkeland. At det produseres mer ser vi på 
kontorutgiftene.  På  den  andre  siden  er  økt  aktivitet  med  på  å  synliggjøre  kirken  i  nærmiljøet.  Vi  ser 
resultatene av dette i givertjenesten som øker sakte og i alle smågavene som strømmer inn. 

MENIGHETSHUSET 
Inntekt: 335.676 Utgift: 408.334. Resultat: -72.658. 
Spesielt for Birkeland i forhold til menigheter med arbeidskirke er det økonomiske ansvar for hele driften av 
menighetshuset. Menighetshuset i Øvsttunveien 29 eies og drives av Birkeland menighetsråd. Takket være 
stor innsats fra frivillige er huset i såpass god stand at det kan leies ut, noe som er helt nødvendig. 

Driftskostnadene har vært store i 2010 med langt høyere utgifter til strøm og brøyting enn budsjettert. Bare 
strøm  var  på  105.000.  Menigheten  inngått  en  avtale  med  BKF  om  kjøp  av  renholdstjenester.  MAU 
(menighetshuset  arbeidsutvalg)  som  er  nedsatt  av  menighetsrådet  planlegger  vedlikehold,  organiserer 
dugnader og er  trofaste deltagere  på disse.  Andre investeringer  som bør  nevnes:  Inventar  og utstyr  (kr. 
63.022):  Nytt  lys  til  scenen,  nytt  kjøleskap,  nye  arbeidsbenk  og  fornyelse  av  kjøkkenutstyr  og  fire 
skinnsofaer i hallen. I tillegg er det kjøpt inn nye taklamper og byttet en del eldre elektrisk utstyr. 

Menigheten mottar  kr.  26.000 i  støtte  fra Bergen kirkelig fellesråd.  Leieinntektene var 156.350.  Bergen 
kommune  gav  etter  søknad  et  tilskudd  på  kr.  70.0000  fra  Bergen  kommune  til  ”ikke  kommunale 
kulturbygg”. Det er gjort noen nødvendige oppgraderinger og investeringer slik at huset kan være til glede 
for menigheten og for at økt husleie kan forsvares. 

Menighetshusets underskudd må dekkes av vedlikeholdsfond, men etter to år med underskudd bør det i 2011 
arbeides for overskudd. 

ANDRE AVDELINGER 
Trosopplæring ble etablert i 2009 da Fana prosti ble tildelt trosopplæringsmidler. Bruken av disse midlene 
bør forklares: 

Birkeland disponerer 954.000 per år. Det meste av disse midlene er bundet opp i lønn og dette regnskapet 
føres i et felles regnskap i Fana prosti. Sædalen ble opprettet som egen trosopplæringsenhet i 2009, men det 
har likevel ikke blitt skilt ut egne midler til dem. Birkeland menighetsråd har valgt å dele sine midler med 
Sædalen.  Av  Birkeland  sine  totale  midler  dekkes  100%  kateketstilling  i  Birkeland  og  30%  til 
menighetspedagog i Sædalen. (KFUK-M dekker de resterende 20%). 
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Det  regnskap for trosopplæringen som legges fra  her  er  altså kun driftsmidlene til  Birkeland.  Sædalens 
regnskap føres innenfor Slettebakken menighets regnskap. 

Trosopplæringen har hatt  sitt  første hele år  og kan se tilbake på vellykket  LYS-VÅKEN arrangement  i 
kirken. Mange av aktivitetene har ikke kommet helt i gang og driftstilskuddet ble brukt til innkjøp av utstyr 
og permer og lignende. Det er nå handlet inn mye utstyr som kan brukes i årene framover. Det er dessuten 
brukt midler på å lage logo for trosopplæringen som skal prege trykksakene. 

Konfirmantregnskapet har underskudd. Dette regnskapet er avgrenset til konfirmantarbeidet og det er et 
mål at egenbetalingen skal være lav og at dette regnskapet skal gå i balanse. Inntektene vil variere etter hvor 
mange konfirmanter som melder seg. Utgiftene er bibel og undervisningsutstyr og hjelpelærere til KRIK og 
Tensing. Konfirmantarbeidet har opparbeidet et overskudd fra tidligere år som kan dekke underskuddet. 

KRIK-Nesttun, og Bobla tensing har også egne regnskap.

Både KRIK og Bobla Tensing har egne styrer  med kasserere.  Begge avdelingene har overskudd og har 
dessuten egenkapital fra tidligere år.  De oppfordres til å lage egne budsjett  og søke om tilskudd til eget 
arbeid, men får altså hjelp til regnskap av menighetskonsulenten. 

Ungdomsarbeid er  et  regnskap som ble  opprettet  da  frivillighetskoordinator  Hilde  Wolter  begynte  sitt 
arbeid.  Innenfor  dette  regnskapet  har  vi  før  alt  som har  med  nattkafé,  ledertrening  og  hennes  øvrige 
virksomhet å gjøre. Ungdomsarbeid har ikke fått tilskudd i 2010, men har likevel gjort noen innkjøp og har 
derfor et underskudd. Dette bør dekkes inn av tidligere års overskudd. Det er dessuten en stor sum i balansen 
som er satt av til ungdomsarbeidet, nemlig tildelingen fra Solli lærehjems legat. Dersom en ønsker å satse på 
ungdomsarbeidet i årene som kommer bør det lage gode planer og budsjett der en kan benytte midler som 
dette – og arbeide for givertjeneste til ungdomsarbeidet.  

Diakoniutvalget har fått store gaver til sitt arbeid i 2010. Kjernen i diakoniarbeidet er arbeid for mennesker i 
vårt nærmiljø, sett av få, men likevel så viktig for de som opplever støtte. Den aller største delen av utgiftene 
går  til  slike  velferdsformål,  særlig  til  matkurvene  som  deles  ut  før  jul.  Diakoniutvalget  opplever  økt 
forespørsel  og  må  søke  nye  inntektskilder  for  å  dekke  behovet.  I  året  som  har  gått  har  det  vært  en 
utgiftsdeling  med  nabomenigheter  fordi  etterspørsel  ikke  alltid  kan  gå  etter  menighetsgrensene. 
Diakoniutvalget regnskap går så vidt med overskudd også i 2010. 

Klubben og Nabokafeen er to flotte diakonale prosjekter med enkle regnskap. Engasjerte frivillige er med 
på å gjøre dette til et rimelige sosiale tiltak. Nabokafeen har et minimalt underskudd, men det har ikek vært 
noe poeng at dette skal være innbringende. Klubben, derimot kan glede seg over store gaver. Kiwanis gav for 
eksempel kr. 29.000 til klubben som dermed har et godt overskudd. 

Birkeland Kantori har hadde overskudd i 2010. Menighetens tilskudd til kantoriet er tildeling av takkoffer, 
derav offer ved konfirmasjonsgudstjeneste. Ved siden av konserter stiller kormedlemmene som forsangere på 
alle gudstjenester. Medlemmene betaler kontingent og søker om kommunal støtte. 

Barnekor omfatter to kor: KORgøyt og KORkult. Barnekor får kommunal støtte og frifondmidler og har 
derfor en god økonomi. I 2010 har er det betalt honorar til to dyktige dirigenter. Det har vært viktig å bruke 
midler  til  dette  sentrale  barnearbeidet  i  menigheten.   Andre  utgifter  er  sammenleggbare  kortrapper. 
Barnekorene har en stor egenkapital etter flere års overskudd. 

For  alle  avdelinger  burde  frivilligheten  fått  en  egen  post  i  regnskapet.  I  2010  ble  dette  synliggjort  i 
budsjettposter  for  velferd og kurs.  Takket  være betydelig  innsats fra enkeltmennesker  har  vi  et  levende 
diakoniarbeid  i  menigheten,  vi  har  barnekor,  ungdomsarbeid  og  et  menighetshus  som  rommer  mange 
aktiviteter.   

Regnskapet legges ikke ved denne rapporten. De som ønsker innsyn kan henvende seg til menighetskontoret. 

Eli Heggdal, menighetskonsulent. 
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MENIGHETSBLADET OG INFORMASJONSARBEID
I den lokale redaksjonen i Helg i Birkeland er disse med: Martin A. E. Andersen, Astrid Dalehaug Norheim, 
Frode Høyte og Ivar Braut. Videre har Frode Høyte også møtt i styret for hele fellesprosjektet. 
Vi har ikke mangel på stoff og ideer, men innsendt stoff og tips er alltid velkommen. Prosjektet med felles 
menighetsblad  fungerer  for  det  aller  meste  godt  og  har  flere  gevinster.  Men  vi  er  oppmerksomme  så 
lokalpreget for Birkeland alltid er tydelig. Blant annet bør forsida alltid ha Birkeland-profil.

I  Birkeland menighet  arbeides  det  for  bedre informasjon.  Hjemmesiden  www.kirken.bergen.no/birkeland 
oppdateres  kontinuerlig  med  oversikt  over  gudstjenester  og  andre  aktiviteter.  Her  skal  en  også  finne 
nødvendig skjema for dåp og semesterplaner for konfirmantundervisning. Birkeland menighet har også sin 
egen e-posttjeneste for de som ønsker informasjon. De som ønsker slik informasjon kan sende e-post til 
birkeland.menighet@bkf.no 

Eli Heggdal

DEL 2: AKTIVITETER I MENIGHETSARBEIDET

Gudstjenester – skole-kirke -  undervisning- bibeltimer 

Gudstjenester 
Involvering i gudstjenestelivet er viktig for et levende og engasjerende liv i kirken.
Mange er engasjert med ulike former for deltakelse, og særlig gjelder dette barn.
Vi beregner at det er vel 30 (statistikken sier 32!) medarbeidere som har faste oppgaver i gudstjenesten:
Klokkere (6)
Kirkeverter ( ca.20)
Ledere i søndagsskolen (5)
I tillegg er kantoriet oftest engasjert med forsangere.
I ny gudstjenesteordning er involvering og medliturger viktige begrep.
Se også pkt. årsstatistikk og nøkkeltall for omtale av gudstjenestelivet.

Birkeland søndagsskole
I vårsemesteret hadde søndagsskolen tre ledere som fordelte oppgavene mellom seg.
To flyttet ved semesterslutt, og det utløste akutt behov for nye ledere.
I tillegg til Randi Vangen som fortsatte fra vårsemesteret, har derfor søndagsskolelederne i høst 
vært Bjørg Sveinall Øgaard og Kristin Jordheim Bovim .
Tre ungdommer fra Bobla tensing er også med som praktiske ledere.
Søndagsskolen drives i utmerkede lokaler i det gule huset, på Sesam, det er kort vei fra kirken, gode 
lekearealer der barna nyter godt av leker som brukes i Sesams åpne barnehage, samt tilgang til 
kjøkken.
Antall barn som er med på søndagsskolen er svært varierende. I alt er ca 30 barn innskrevet, og de 
har deltatt alt fra bare en gang til nesten alltid. Barna er i alderen 2 til 11 år, og dette representerer 
naturligvis en stor utfordring for lederne. Vi burde absolutt dele gruppen for at de eldste skal få noe 
ut av å være med.  Med få ledere som heller ikke har anledning til å møte hver gang, og varierende 
fremmøte av barn, har det imidlertid vært noe vanskelig å planlegge.
Det er søndagsskole hver søndag, bortsett fra de dagene det er gudstjeneste for små og store, og i 
ferier.
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Søndagsskolen setter pris på å få presentere seg for menigheten før vi forlater gudstjenesten, og 
synes også det er fint å få delta aktivt i gudstjeneste for små og store av og til. Det er også fint å 
invitere til kirkekaffe i det gule huset, noe som kunne vært gjort oftere hvis vi fikk praktisk hjelp av 
noen flere voksne.
Den store utfordringen slik vi ser det, er å sikre noe større stabilitet i fremmøtet, og foreldre som 
etter hvert melder seg til å være med å ta ansvar dersom de ønsker at søndagsskolen fortsatt skal 
eksistere. 
Unge barnefamilier trenger å føle tilhørighet til menigheten, bl.a. ved å treffe andre med barn i 
samme alder og samme behov. Søndagsskolen kan være en fin inngangsport til dette.

Kristin Jordheim Bovim. 
 

Skole – kirke  
Birkeland kirke og skolene i nærmiljøet (Midtun skole, Ulsmåg skole, Kringlebotn skole, Riple skule og 
Sædalen skole) har et godt samarbeid – og flere møtepunkt i løpet av året.
Det samarbeides i forhold til skolegudstjenester før jul og påske, hvor elever og lærere i samarbeid med prest 
er involvert i planlegging og gjennomføring av disse.

Kateket II organiserer ellers skole-kirke planen som gjennomføres innenfor rammen av 
RLE faget i skolen. I forhold til denne planen ble det:
VÅREN 2010:
* Holdt 5 ”Vandring gjennom Bibelen kurs ” for 5.trinn – ca 110 elever fikk

4 timers undervisning i GT og NT.
* Påskevandringer i kirken for 2.trinn med ca 200 elever.
* 3.trinns  opplegg  mht  ”Hvordan  dele  jordens  ressurser?  Miljøvinkling  på  rettferd,  likeverd  og 

forvalting.” Skolebesøk til 8 klasser, ca 180 elever.
HØSTEN 2010:
* 1.trinn på omvisning i kirken: 8 klasser med ca 170 elever.
* 4.trinn ”På liv og død – vandringen” opplegg mht barn og sorg. 8 klasser, ca 175 barn.
* 6.trinn om ”Kirkens interiør og arkitektur”. Tegner også fra kirkerommet – slik at vi lager en liten 

utstilling av kunstverkene i etterkant. 8.klasser, ca 185 elever.

I kalenderåret 2010 møtt ca 1020 elever – på ca 50 ”møtepunkt” (klasse – eller kirkebesøk)
- selv om 7.trinn gikk ut pga streik…

Carina Østensen Søfteland 
Kateket II

Bibeltimer
Bibelen og tekster derfra er sentrale i alle gudstjenester og oppbyggelige kristne møter. Bibeltekster står i en 
sammenheng og er ofte så dype og rike at ikke alle sider kan komme fram i en gudstjeneste. Derfor er det 
mange,  inkludert  menighetens prester,  som ser på bibeltimene  som et  viktig supplement.   Regelmessige 
bibeltimer er en tradisjon som har vart i mer enn 20 år i Birkeland.

Bibeltimene holdes i menighetshuset den siste tirsdagskvelden i måneden, 4 om våren og 4 om høsten. Alle 
timene i 2010 tok for seg tekster fra Johannes evangeliet.  Innholdet i timene ble ofte antydet ved korte 
overskrifter  som  f.  eks.   ”  Å  kjenne  Gud  gjennom  Kristus”,  ”Hva  er  det  å  være  disippel”,  ”En 
sannhetssøkende Nikodemus”. Flere timer handlet om at Jesus omtalte seg selv ved å si ”Jeg er” : livets brød, 
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verdens lys, den gode hyrde, vintreet, veien, sannheten og livet.  Sogneprest Ivar Braut hadde en time hvert 
semester. Resten av timene var ved 4 teologer og 2 lekfolk; den ene var diakon Tone Totland fra Birkeland. 

Etter innledningen er det alltid en pause med te og kjeks, så samtale om temaet. Frammøtet er mellom 20 og 
30 personer. Ansvarskomiteen består av Ivar Braut, Marit og Hermund Aadland, Dagny H. Ekberg, Torgunn 
og Lars Haarr.

Lars Haarr
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Trosopplæring

Trosopplæringsreformen
Trosopplæringsutvalget som ble oppnevnt av Menighetsrådet høsten 2009, har gjennom 2010 arbeidet med 
forslag til en lokal plan for en systematisk og sammenhengende trosopplæring for aldersgruppen 0-18 år. 
Forslaget skal legges fram for menighetsrådet for godkjenning og vedtak våren 2011 og leveres biskopen i 
juni 2011.

Planen skal inneholde såkalte breddetiltak for trosopplæring for alle døpte i menigheten fra 0-18 år.  I tillegg 
til  det  viktige  kontinuerlige  trosopplæringsarbeidet  som  drives  i  alt  fra  søndagsskole  til  nattkafé,  skal 
tiltakene i planen søke å nå videst mulig ut blant våre døpte på bakgrunn av invitasjon til alle medlemmer 
innenfor en aldergruppe.

Trosopplæringsutvalget består  av  Anne  Berit  Helland  (leder),  Liv  Bente  Aurlien,  Olav  Hundvin  og 
Oddveig Klakegg i tillegg til stabens faste medlemmer:  Kateket I: Ingunn Myklebust og kateket II: Carina 
Østensen Søfteland.   Sokneprest  Ivar Braut  og frivillighetskoordinator/  trosopplæringsmedarbeider Sissel 
Gjesteland Brønstad (vikar for Hilde M. Wolter) er også tilknyttet utvalget, men deltar ikke fast på møtene.  
Utvalget har hatt 9 møter i 2010.  På to av møtene har Birkelands mentor for trosopplæring deltatt, kateket 
Marit Sofie Teistedal Vikre.  2 av medlemmene sitter i Menighetsrådet (Anne Berit og Liv Bente).  Utvalget 
har hatt møte med menighetsrådet og deltatt på kurs- og inspirasjonssamling om trosopplæring i prostiet.  

Trosopplæringen i Birkeland menighet har fått navnet 018 – Sammen om skatten.
Trosopplæringsreformen var tema på menighetens årsmøte i 2010, og utvalget fikk verdifulle innspill.  For å 
lære mer om dåpsforeldrenes tanker om trosopplæringen, har utvalget laget et enkelt lite spørreskjema som 
dåpsforeldre kan krysse av på etter dåpssamtalen.  Utvalget har invitert til og fått gode innspill fra noen 
ungdommer i menigheten, og invitert Barne- og ungdomsutvalget til felles møte i januar 2011.  

Trosopplæring er et fellesanliggende for hele menigheten og selvfølgelig også for hele kirkestaben.  Men 3 
ansatte er særlig knyttet opp mot dette:  kateket I og II; henholdsvis Ingunn Myklebust og Carina Østensen 
Søfteland, og frivillighetskoordinator Hilde Wolter / vikar Sissel Gjesteland Brønstad. 
SÆDALEN ble fra november 2009 egen trosopplæringsenhet, og har sitt eget trosopplærings-utvalg, med 
representanter fra Birkeland og Slettebakken.  Anne Berit Helland er Birkelands representant der. (Se egne 
sider om Sædalen lenger bak).  De 2 enhetene samarbeider om noen av breddetiltakene, og vi nyter godt av å 
kunne jobbe nært sammen  med Sædalens menighetspedagog Sigrid Trætteberg Fahlvik og prest Leidulf Øy, 
som begge har kontor i Birkeland.   

Breddetiltak som ble gjennomført i 2010 var: 
- Dåpssamtale /dåpsmøte (0 år)
- Brosjyre/påminnelse om dåpen (pr post) med tips og aktivitetstilbud (2 år) 
- 4 års-bok utdeling m/kirkevandring etterpå 
- ”Lys Våken”  (11 år)  
- Konfirmasjonstiden (14 år)  
- (Tårnagentene for 8-åringer januar 2011)

KONFIRMANTARBEIDET 
Våren 2010 ble 224 unge konfirmert i Birkeland.  Inneværende år har vi 205 konfirmanter med litt færre i 
årskullet.  Prosenten holder seg derfor ganske pent på vel 75 %.   
Årets konfirmanter fordeler seg på 3 Vanlige grupper, 2 Diakoni-, 5 KRIK-,  Forming-, Bobla-, Orgel- og 
KonSing-gruppe. I tillegg har vi i år en gruppe for utviklingshemmete konfirmanter (UK-gruppen).  
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Vi er fortsatt  svært takknemlige for  å kunne spille  på flere frivillige i  tillegg til  store deler  av staben i  
konfirmant-undervisningen.  Spesielt Konfirmant-KRIK (vår største konf.kategori), Forming og Diakoni drar 
stor nytte av frivillig medvirkning.  Vi setter store krefter inn fra stabens side også. -9 av 10 ansatte er mer 
eller mindre direkte involvert i undervisningen!  Og det blir mange timer og samvær: I 2010 hadde vi 275 
konfirmant-samvær  og  det  hele  omfattet  607  timer.   Vi  fortsetter  med  fokus  på  Kristuskransen  som 
pedagogisk grunnlag for undervisningen, og får ofte positive tilbakemeldinger fra konfirmantene på dette. 
Meditasjons-stunder i kirkebenkene er for mange timens høydepunkt!           
 
Hvert  år  bidrar  konfirmantene  til  gjennomføringen  av 2 store  innsamlingsaksjoner:   ”SKRIK”-aksjonen 
(Strømmestiftelsen) og Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.  Samlet  kommer beløpet opp i ca.100 000 kr årlig.  
 
Bobla og KRIK Nesttun er flotte arenaer for ungdommene våre, og vi er svært takknemlig for at  disse, 
sammen med Nattkafeen representerer trygge og gode møteplasser der kristen tro blir praktisert og forkynt 
også etter konfirmasjons-alderen. Vi er i gang med å knytte disse kontinuerlige ungdoms-tilbudene nærmere 
breddetiltaket konfirmasjon, ved å legge en av de obligatoriske konfirmanttimene til nattkafeen.  Dette bidrar 
til å senke terskelen for å droppe innom i fortsettelsen, noe vi allerede ser eksempler på.  KRIK-konfirmanter 
blir oppfordret til å få med seg en KRIK Nesttun-trening om de har gått glipp av konfirmant-treningen, og 
treffer der menighetens flotte ungdommer som tør å snakke om sin tro samtidig som de er sporty og ”kule”.
 
Konfirmanttiden er viktig både for den unge og familien.  Vi legger derfor stor vekt på å ha en så lav terskel 
som mulig for å ta kontakt, og er daglig i samtale pr telefon eller mail med konfirmantforeldre.  Det har 
derfor også vært kjempefint å kunne invitere dem til  for eksempel ”Foreldreforum” i regi av Barne- og 
Ungdomsutvalget.  -Takk til BBU for dette tiltaket!
Og fortsatt vil vi oppfordre hverandre:  Be for konfirmantene og familiene deres!
  
 
Konfirmant-ledere/ansvarlige for gruppene som hadde oppstart høsten 2010:  
 
Kateket Ingunn Myklebust:…………… Diakonigruppe 1 og 2 (m/Tone),  KRIK1 og KRIK2, UK-gr. 
Kateket Carina Østensen Søfteland:…  Vanlig gr.3,  Formingsgr. og KonSing
Diakon Tone Totland:…………………Diakonigruppe1 og 2 (m/ Ingunn) UK-gruppen
Kapellan Leidulf Øy:…………………  KRIK3,  KRIK4, KRIK-Sædalen og Bobla-konfirmanter 
Kantor Harald Jakob Holtet:………… Orgelkonfirmant  og UK-gruppen
Frivillighetskoordinator for ungd.arbeidet (vikar) Sissel Gjesteland Brønstad: Vanlig gr.1, 2 + Bobla
Sokneprest Ivar Braut:…………………Koordinator for KRIK-gruppene, UK-gruppen
Seniorprest Rune Kysnes……………………………………UK-gruppen  
Kirketjener Margrete Andreassen………………………...UK-gruppen 
KRIK-trenere:……………………………Kathrine Høviskeland Gravem og Trond Gravem  
KonSing-dirigent:……………………………Nora Oleanne Sårheim 

 Ingunn Myklebust, kateket I

                   

Sang og musikkarbeidet 
Gudstjenesten  er  pulsslaget  i  menighetens  sang-  og  musikkliv;  det  er  i  første  rekke  der  sang-  og 
musikkreftene i menigheten kan være med og oppfylle Bjørgvin bispedømmes visjon, som sier: ”Saman vil 
vi ære Den treeinige Gud.” At de som er involvert i en eller annen musikkaktivitet har denne forståelsen for 
hensikten med den tjenesten de står i, er avgjørende for at deres bidrag kan være med å bygge menigheten.

At dette er hovedfokus i Birkeland kantori, merker de som kommer til gudstjeneste, idet kantoriet er med for 
å understøtte og løfte forsamlingen i salmesangen og tilbedelsen, og ikke er der for kun å bidra med innslag i 
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gudstjenesten. Ut fra tilbakemeldingene tyder det på at kantoriets medvirkning er en stor berikelse i den 
allerede gode menighetssangen i Birkeland.

I året 2010 har så godt som et fulltallig kantori medvirket ved alle de store høytidsdagene, påske, pinse og 
jul! Onsdag 17. mars var kantoriet med under en fastegudstjeneste,  som var utvidet med et større antall 
håndplukkede – både gamle og nye – salmer for fastetiden.

Søndag 25. april hadde vi gleden av å høre Turid Bakke Braut formidle i både ord og toner et program med 
tittelen ”Guds visdom”. Dette var et program med stor spennvidde; en blanding av skriftlesning, folketoner 
og større verker fra klaverlitteraturen og fra ulike musikkepoker, der alt ble sammenfattet på en særdeles fin 
og dyktig måte av Turid B. Braut. Birkeland kantori medvirket, akkompagnert av Turid B. Braut på flygelet.

Kantoriet hadde i  2010 en helgetur til  Rosendal med konsert i Kvinnherad kyrkje lørdag kveld 12. juni. 
Programmet for konserten var først og fremst viet engelsk romantisk kormusikk. Gjermund Mildestveit var 
med  som  akkompagnatør  på  orgel  og  piano.  Lørdag  formiddag  var  hele  kantoriet  invitert  til  en 
uforglemmelig middag i vakre Uskedalen, på landstedet til familien Myklebust. Først og fremst en stor takk 
til  Aud  og  Arne  Myklebust  for  alt  forarbeidet  til  denne  middagen.  Kantoriet  medvirket  for  øvrig  ved 
formiddagsgudstjeneste  i  Kvinnherad  kyrkje  søndag  13.  juni.  Etter  gudstjenesten  var  hele  kantoriet  før 
hjemreise innbudt på kirkekaffe til Åse Madsen, på hennes flotte landsted i Rosendal. 

20. juni fikk Birkeland kirke hyggelig besøk av Ames Children’s Choir fra Ames i staten Iowa, USA. De 
deltok med sang under søndagens gudstjeneste.

Birkeland kantori medvirket tradisjonelt ved gudstjenesten Allehelgensdag.
En tradisjon kan man nærmest si  kantoriets julekonsert med Fana kammerorkester også er blitt.  I år var 
orkesteret utvidet med tre trompetstudenter fra Griegakademiet og to oboister foruten menighetens ”egen” 
paukist, Rolf Seldal. Kantor i Radøy menighet, John William Kay, sørget for fremragende akkompagnement 
på orgel og cembalo. 
Orkesteret fikk fornyet repertoaret med friske rytmer i John Rutters ”Shepherd’s Pipe Carol”. Ellers gjorde 
kantoriet et første bekjentskap med den amerikanske komponisten Carl Schalk i hans vakre julesang ”Before 
the marvel of this night”. Kronen på programmet ved denne konserten var dog Gloria-satsen fra Bachs Messe 
i  h-moll.  En fullsatt  Birkeland kirke deltok for øvrig med i  flere store julesalmer,  sammen med kor og 
orkester. 

Harald Jacob Holtet

Barnekorene i Birkeland kirke
Barnekorarbeidet, med korene KORgøyt og KORkult, har helt frem til sommeren 2010 vært drevet 
av de tre søstrene Karina Hestad Skeie, Jorunn Hestad Riise og Ingvild Hestad. Ved korenes 
sommerkonsert 5. juni, ble Jorunn og Ingvild takket av for innsatsen de har lagt ned i dette arbeidet. 
Ettersom Karina ble stående igjen alene som leder for barnekorene, var det nødvendig å finne nye 
medarbeidere. Vi var en stund nervøse for fortsettelsen for barnekorene. Rett før oppstarten på 
høsten var imidlertid de nye medarbeiderne på plass: Anne Kari Kvarstein og Kirsti Skogestad Næs. 
Det er alltid forfriskende med barnekorenes innslag i gudstjenestene. I det menighetsbyggende 
arbeid er barnekorene er viktig del av det totale barnearbeidet i menigheten. Nok en gang takk til 
Jorunn Hestad Riise og Ingvild Hestad for den tid de har lagt ned i barnekorene, og takk til Karina 
Hestad Skeie, som fortsetter sammen med de to nye medarbeiderne i barnekorene. 
H.J. Holtet
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Diakoniarbeidet 

Birkeland Diakoniutvalg

Medlemmer  ved  utgangen  av  2010:,  Gerd  Alice  Duus,(leder)  ,   Astrid  von  Krogh,  Bente 
Tunsberg( Representant for menighetsråd) , Anne Kari Hersvik Aarstad ( representant for menighetsråd) og 
Tone Totland,( diakon og sekretær.) Diakoniutvalget administrer det diakonale arbeidet i samarbeid med 
diakon og  følger  lokal  plan   for  diakoni  vedtatt  i  Birkeland  Menighetsråd  2010.  Planen  er  inndelt  i  4 
virksomhetsområder, og innholdet i årsmeldingen følger disse. Noen av tiltakene går i et jevnt og godt spor 
som tidligere år, mens noen er i endring / nye, og vil bli gitt spesiell oppmerksomhet i årsmeldingen. 

NESTEKJÆRLIGHET
Bønnetjenesten
Har lang tradisjon og administreres av en frivillig i DU. Det er 17 personer med i denne tjenesten som får 
tilsendt et bønnebrev  ca hver annen måned med bønn for  virksomheten i Birkeland Menighet. De som er 
med i bønnetjenesten ber hver for seg, men blir invitert til medarbeiderfester og andre felles arrangementer 
for frivillige i menigheten. Dette er en stillferdig men grunnleggende viktig tjeneste. Det er ønsket at flere 
kan være med i denne tjenesten.

Samvær for eldre.
Andakter  og sangstunder  på Sykehjem ,   Eldretreff  på  Sandalskollen ,  hovedsakelig drevet  av frivillige 
medarbeidere i samarbeid med diakon. Diakonatets venner har samling to ganger i året og  er et tilbud til 
dem som tidligere  var  med  i   Birkeland Diakonat.  Ellers  er  det  mange  gode tilbud for  eldre  i  Nesttun 
området, på blant annet SESAM og Nesttun Bedehus. Diakoniutvalget har derfor valgt å opplyse om disse 
tilbudene fremfor å starte egne arrangement.

Sorgarbeid
Sorglys til etterlatte bosatt i Birkeland menighet, der de som er nærmeste pårørende og  ønsker får besøk 
med en lys hilsen. En frivillig og diakon deler på denne tjenesten, den frivillige har flest besøk. 
Sorg samtaler / oppfølging av lengre varighet.  Diakon har noen samtaler over lengre tid etter dødsfall 
gjerne som en oppfølging av sorglys besøk. Sorgseminar i prostiet. Det er hvert halvår lørdagsseminar om 
sorg.  Seminaret  er  en  åpen  samling  med  diakoner  og  prest  son  faglig  ansvarlig.  Sorgseminaret  er  et 
selvstendig tilbud, men de fleste som melder seg til sorggruppe har vært på seminaret før de melder seg til 
gruppe. Sorggrupper i prostiet. Det er etter hvert blitt et godt utbygd sorgarbeid, siste året er det kommet 6 
nye  frivillige  som gruppeledere,det  er  nå  totalt  10  gruppeledere,   disse  er  rekruttert  fra  hele  prostiet. 
Gruppelederne  har  gått  kurs,  og  er  sammen  med  erfarne  gruppeledere  når  de  skal  lede  første  gruppe. 
Diakonene i prostiet er faglig ansvarlig for tilbudet og  det er veiledning for gruppelederne ca 6 ganger årlig. 
Veileder  er  en  frivillig  med  veilederutdannelse  og  erfaring.  Det  var  i  2010   3   sorggrupper  i  gang. 
Tilbakemeldingene fra de som møter både på seminar og i gruppe er at tilbudet skulle vært bedre kjent, og de 
fleste gir uttrykk for at det er en hjelp på veien.  Besøk i bofellesskap ved dødsfall.  Det har i 2010 vært 
besøk ved diakon i noen bofellesskap i forbindelse med dødsfall. 

Blomster  til  Påske.  Det  gis  blomster  til  bofellesskap  og  institusjoner  til  påske  ved  leder  for  Klubben 
optimisten og diakon.  Besøkstjeneste. Diakoniutvalget har i 2010 diskutert hvordan det kan opprettes en 
organisert kontakt / besøkstjeneste i menigheten. Det er 3 som har en slik tjeneste nå. I tillegg til dette har 
diakonen samtaler både i hjem og på kontoret.
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INKLUDERENDE FELLESSKAP
Kirkens bord
Diakonen sitter stort sett hver mandag kl 11-12 på Baker brun på Nesttun senter. 
Allehelgens dag
Minnegudstjeneste i  Øvsttun kapell  er  årlig og er  et  samarbeid mellom kirkens prester  og diakon.  Etter 
Gudstjenesten  har  diakoniutvalget  åpent  på  Menighetshuset  der  det  er  enkel  servering  og  mulighet  for 
samtale.
Det var det også i 2010.

Diakoniens dag
Årlig  arrangement med varierende innhold .
I 2010 var det gudstjeneste i kirken med kirkesuppe i Nesttun eldresenter sine lokaler etterpå 
Spesielt dette året var den gode sammensetningen av barn, unge og eldre både under gudstjenesten og på 
arrangementet etterpå.
Nabokafe.
Nabokafeen har vært og er en prioritert oppgave for diakoniutvalget og er det fortsatt.
Kafeen som er åpen hver tirsdag kl. 12-14  er blitt et viktig møtepunkt for flere, både kafeens gjester og de 
som inviterer. Antallet i kafeen har vært  jevnt .
Undringsstund
Våren  2010  startet  vi  opp  med  å  tilby  en  samling  på  en  halvtime  i  Menighetshuset  mot  slutten  av 
Nabokafèens åpningstid en gang i måneden . Vi inviterte til en innledning med tema fra ”Hverdagen med 
Gud”, deretter samtale, felles undring, deling av troserfaring eller mulighet til å være tilhører. 
Våren gav noen gode samlinger, men også et tydelig ønske om å samles oftere og med lengre tid hver gang.
Høsten 2010 holdt vi Undringsstund hver 14.dag av en times varighet. Menighetens prester er oftest brukt 
som innledere, en fra Diakoniutvalget er tilstede og fremmøtet  ellers varierer. Mange spiser først lunsj i 
kafeen,  og  noen  møter  direkte  til  samlingen..  Temaene  engasjerer  og  vi  har  hatt  mange  gode  stunder 
sammen. 
Diakonikonfirmanter
Det er i 2010 29  diakonikonfirmanter fordelt på to grupper som har forskjellige tjenesteoppgaver blant eldre, 
utviklingshemmede  og  i  barnehage.  Dette  er  et  samarbeid  med  kateket,  diakon,  SESAM,  Skjold 
Menighetsbarnehage  og det har i år vært faste samtaler med en av de eldre i Birkeland menighet med fokus 
på tradisjoner, holdninger, kirkelige ritualer og kontakt mellom generasjonene.

VERN OM SKAPERVERKET / KAMP FOR RETTFERDIGHET
Klubben Opimisten
Klubben tilrettelagt  for  utviklingshemmede  har  eksistert  i  ca  10 år  og er  et  samarbeid  mellom Nesttun 
Bedehus og Birkeland Menighet. Det er et høyt besøkstall, på julefesten var det ca 100 tilstede, og virker 
som det er et  sted der det er godt å være både for de utviklingshemmede og deres ledsagere. Det er mange 
tilbud til utviklingsghemmede , men ikke så mange med en klar kristen profil og tydelig forkynnelse satt inn 
i en ramme som gir trygt og godt fellesskap.
Barnevakter
4 av fjorårets diakonikonfirmanter har hatt barnevakt oppdrag hos familier med lite familie i nærmiljøet.
Matkurver
Dette  er  fortsatt  et  omfattende  tiltak  og  et  krevende  løft  for  diakoniutvalget   både  økonomisk  og  med 
bemanning .Diakonen administrerer arbeidet,  men pakking og utkjøring utføres av frivillige,  i  år  var 17 
engasjert.
Det er også enkeltpersoner som bidrar med pengegaver, i år ble det gitt  leker og hjemmestrikkede sokker .i 
2010 ble det delt ut 130   matkurver, der en stor andel av disse var barnefamilier. ( 100 barn)
Det  er  fortsatt  et  godt  samarbeid  med  kommunens  Helse  og  sosialtjeneste,  barnevernstjenesten  , 
helsestasjoner og Sesam som gjør at vi når mennesker i forskjellige livssituasjoner .
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Diakoniutvalget  har   i  stor  grad opprett  holdt  det  som er  planlagt  i  lokalplanen  og  arbeidet  i  de  ulike 
arbeidsgrenene er preget av engasjement og innsatsvilje. For videre satsing i 2011 henvises til Lokal Plan for 
diakoni.

Gerd Alice Duus Tone Totland
Leder Birkeland diakoniutvalg diakon/sekretær

Barn og ungdom
Barne- og ungdomsutvalget består av (pr januar 2011) Kristin J. Bovim (leder), Tor Inge Tunsberg, 
Laila Høviskeland, Oddhild Godøy (representant fra menighetsrådet) og Sissel Gjesteland Brønstad 
(representant fra stab, vikar for Hilde Wolter). Randi Vangen har hatt permisjon i 2010.
Utvalget har 2-3 møter pr semester.
Birkeland barne- og ungdomsutvalg (BBU) har oppmerksomheten på de kontinuerlige tiltakene for 
barn og unge i menigheten. Utvalget har også en støttefunksjon overfor lederne i disse 
arbeidsgrenene, og har til dels hatt medarbeideransvar overfor dem. Dette har vært fulgt opp ved at 
hver av medlemmene i BBU har oppfølgingsansvar for hver sine ledere. Utvalget er usikker på om 
dette er en tjenlig arbeidsform da vi har inntrykk av at disse medarbeiderne kunne ha ønsket en 
nærere kontakt med menighetens stab. 
I mai arrangerte utvalget den årlige vårfesten for barne- og ungdomslederne i menigheten. Det var 
god oppslutning og det ble en fin kveld sammen med lederne. På høsten arrangerte BBU et nytt 
ForeldreForum med tema ”Ungdom og tro”. Kapellan Sindre Skeie, fra Søreide menighet, holdt et 
inspirerende foredrag for foreldre (inkludert mange konfirmantforeldre) som møtte denne kvelden. 

BBU har hatt søndagsskolen og barnefamilier som fokusområdet i høst. Utvalget ønsker at flere 
barnefamilier skal få tilknytning til menigheten. 
I 2011 fortsetter BBU å følge opp barnekorene og dirigentene deres. Utvalget skal arrangere 
Hverdagsmiddager for barnekorfamilier før korøvelsene i KorKult og KorGøyt to ganger denne 
våren som et forsøksprosjekt.
Ellers er BBU bekymret for den lave rekrutteringen av unge barnefamilier til menigheten og 
oppfordrer alle til å sette dette på dagsorden i bønn og konkrete forslag til tiltak.

Sissel Gjesteland Brønstad. 
Kristin Jordheim Bovim

Ungdomsarbeidet i Birkeland
Birkeland menighet har mange flotte ungdommer som har vært med og preget menighetslivet i året som har 
gått. Ungdomsarbeidet fordeler seg på KRIK-Nesttun, Bobla Ten Sing, speideren (disse tre har utfyllende 
informasjon i egen melding), Nattkafé for ungdom, lederkurs og enkelte arrangementer. 

En  fellesarena  for  alle  ungdomsaktivitetene  i  menigheten  er  Nattkafé  for  ungdom.  Dette  er  et  rusfritt 
lavterskeltilbud for ungdommer fra 8. klasse og oppover. Hovedmålsetningen for Nattkafeen er å skape en 
varm og samlende arena for ungdom i Birkeland menighet. Nattkafeen er et sted hvor ungdom kan samles og 
drive med ulike aktiviteter, som blant annet brettspill, bordtennis ellers playsation, samtidig som de får bedre 
kjennskap til den kristne tro. 
Nattkafé for ungdom har holdt åpent annen hver fredag i Birkeland menighetshus. Kafeen har hatt jevt besøk 
av ca 20 ungdommer hver gang, i tillegg til at noen konfirmantgrupper har blitt invitert enkelte ganger og økt 
besøkstallet. 
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I 2010 ble Nattkafeen styrt  av ungdomslederne Hanne Skeie, Gunnhild Hodnekvam, Tonje Boge, Sindre 
Meek og Kristine Duus Molven sammen med frivillighetskoordinator for ungdom Sissel Gjesteland Brønstad 
(vikar for Hilde Wolter). 

I  høst  startet  to  ungdomsledere  på  LIV-kurs  (Ledere  i  vekst),  et  eksternt  lederkurs.  Det  er  Gunnhild 
Hodnekvam,  som  er  leder  i  KRIK  Nesttun  og  Nattkafé  for  ungdom,  og  Marius  Andre  Blytt,  som  er 
danseleder i Bobla Ten Sing. I tillegg har menigheten en fjorårskonfirmant på MILK-kurs (MiniLederKurs). 
Det er Stine Marie Christiansen som er styremedlem i Bobla Ten Sing. 

En  søndagskveld  i  november  ble  det  arrangert  ungdomsgudstjeneste i  Birkeland  kirke.  Omtrent  200 
forventningsfulle ungdommer fylte opp kirkebenkene, her i blant flere ungdommer fra årets konfirmantkull. 
Innholdet  var  stort  sett  som i  andre  gudstjenester  i  Birkeland,  men  formen  var  annerledes,  den  var  på 
ungdommenes premisser. Det var ungdommene selv som hadde planlagt gudstjenesten og som stod bak den 
sammen med prest Leidulf Øy. Etterpå samlet ungdommene seg til kirkekaffe med quiz i menighetshuset. 

Sissel Gjesteland Brønstad, frivillighetskoordinator for ungdom (vikar for Hilde Wolter). 

KRIK Nesttun
KRIK har som formål ”å bevare, inspirer og vinne idrettsfolk til kristent liv både i idrettslag og menighet”. 
Dette er noe vi prøver å gjøre så godt vi kan i KRIK Nesttun. For tiden er det Kristian Aurlien, Gunnhild 
Hodnekvam, Ida Husevåg, Kjetil Svanes Madland og Tarjei Svanes Madland som er ledere i KRIK Nesttun. 
Det er to stykker som leder treningene hver gang, hvorav en av dem holder en kort andakt i pausen. På 
vårparten i 2010 holdt vi treningene i gymsalen på Midttun skole og i området utenfor skolen de dagene det 
var vær til det. Skoleplassen og området rundt skolen er nylig blitt bygget ut og oppgradert med fotball- og 
volleyballbane,  løpebane  og  diverse  lekestativer  i  vår,  så  her  hadde  vi  mye  moro  i  all  slags  vær.  Fra 
sommeren  av  begynte  renoveringen  av  gymsalen  på  Midttun,  så  fra  høsten  av  har  vi  hatt  treningene  i 
gymsalen  til  Smørås  skole.  Nå  i  vinter  er  treningstidene  blitt  flyttet  til  19-21  grunnet  stor  pågang  fra 
fotballag, men når de begynner på igjen med utetreninger, satser vi på å gå tilbake til de gamle treningstidene 
våre 18-20. De gangene det er nattcafé for ungdom på menighetshuset,  pleier vi å avslutte treningen litt 
tidligere og gå eller kjøre ned dit sammen.

Kjetil Madland

Drift og frivillighet i Birkeland menighetshus 
Arbeidsutvalget for menighetshuset har i 2010 bestått av: Kaspar Vejen, Arnar Øgaard, Lise Strøm Nilssen 
og Bjarte Stølsbotn 

Menighetshuset er til stor glede for mange grupper i menigheten. Ikke minst ungdomsgruppene som har fast 
tilholdssted her. Det å drifte menighetshuset er likevel et stort løft, som krever mye av frivillige. Men det er 
også kostbart. Birkeland menighet har her ansvar for drift som andre menigheter ikke har. 

Administrering  av  menighetshuset  som  regnskap,  utleie  og  faktureringsrutiner  blir  utført  av 
menighetskonsulent. Det samme gjelder rutiner for inn og utlevering av nøkler og møte med leietakere. Dette 
er en forutsetning for at den daglige driften av menighetshuset skal fungere og helt nødvendig for å skaffe 
inntekter til huset. 

Ukevaktordningen  fungerer  fint  og  er  til  stor  hjelp.  All  honnør  til  alle  dem  som  stiller  opp  for 
menighetshuset! Høsten 2010 ble leiligheten i kjelleren vannskadet og leietager måtte flytte ut. Det vil si at 
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menigheten i denne perioden heller ikke har hatt tilsynsvakt. Leiligheten er snart ferdig pusset opp og det må 
snarest komme inn en ny leietager som kan ta tilsynsoppgavene. 

Arbeid som er utført i menighetshuset er generell vedlikehold som har inngått i diverse dugnader. Viktig 
oppjustering av huset har vært: ny himling og lamper i småsalen og på kjøkkenet, samt maling av kjøkkenet. 
Menighetshuset har dermed blitt mye lysere og hyggeligere! Birkeland Y’s Men´s Club bidrar med innkjøp 
av forbruksartikler for bygget. Sammen med alle de andre oppgavene de utfører, er dette til svært stor hjelp 
for den daglige driften av menighetshuset. Arbeidsutvalg benytter anledningen til å takke alle som har bidratt 
med frivillig dugnadsinnsats i løpet av året som har gått.

For menighetshusets arbeidsutvalg: Bjarte Stølsbotn 

Menighetsarbeidet i Sædalen

PROSJEKTGRUPPEN
Disse har vært medlemmer i prosjektgruppen i 2010: 
Frem til sommeren. Bjørn Dahl, Mette Bøe Lyngstad, Astrid Dalehaug Norheim, Margrethe Øy, 
Leidulf Øy, Dagfinn Koppang 
Høsten: Pål Ove Vadset (leder), Atle Rotevatn (økonomiansvarlig), Yngvild Sørebø Danielsen 
(sekretær), Linda Beate Havmøller (Informarsjonsansvarlig), Dagfinn Koppang (tekniske/praktisk 
ansvarlig), Bjørn Dahl (leder trosopplærinsgutvalget), Leidulf Øy (prest/prosjektleder. 
 
- Vi har hatt 10 møter og 61 saker. Saker som har vært til behandling har blant annet vært: 
Programarbeid, informasjonstiltak, økonomi og regnskap, kirkebygg og tomtespørsmålet, 
årsmøte/årsrapport, trosopplæring, organisering av gudstjenester og aktiviteter. Vi har også startet et 
strategiarbeid som skal munne ut i et strategidokument i løpet av 2011.       

-  Med tanke på mandat og organisering av prosjektgruppen er det noe uavklart hvilket mandat 
gruppen har i forhold til økonomi og budsjett.  Det er også stilt spørsmål ved at gruppen er 
selvsupplerende. Det var et signal fra biskopen på hans visitas i Birkeland januar 2011 at det vil bli 
satt i gang en prosess for å avklare forholdet mellom Sædalen menighet og modermenighetene. Her 
vil det være naturlig å få en avklaring på blant annet disse forholdene. 

PROGRAM
Gudstjenester og søndagsskole 
- Det har vært 12 gudstjenester i 2010. Det er èn mer enn året før, siden vi hadde to gudstjenester i 
november. 

- Oversikt gudstjenestene: 
3.januar 74 Nattverd
7.februar 116 Familiegudstjeneste med barnekorene
7.mars 107 1 dåp
5.april 69 Friluftsgudstjenste ovenfor Helgesæter
11.april 102 Nattverd
2.mai 88 Høymesse uten nattverd
6.juni 79 Friluftsgudstjeneste Indre Sædal. Samarbeid med speideren
5.september 220 Familiegudstjeneste Nattland og Sædalen-dagen m/barnekorene
3.oktober 160 1 dåp
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7.nov. 120 1 dåp. Trosopplæringstiltak: treåringer invitert til søndagsskole
21.nov. 210 Trosopplæringstiltak: Fireårsbok. Barnekorene deltok
5.desember 103 Nattverd

- Det har vært søndagsskole på alle gudstjenester bortsett fra friluftsgudstjenester og 
familiegudstjenester. På det meste har det vært 60 barn på søndagsskole. Vanligvis er det rundt 40-
50. 

- Fra høsten 2010 har vi hatt gudstjenestene på Sædalen skole. Vi er takknemlig og glad for det 
gode samarbeidet som har vært med Nattland skole og for at dette gode samarbeidet har fortsatt på 
Sædalen skole. Rektor og ansatte ved Sædalen skole har vist stor velvilje og lagt til rette for at vi 
har kunnet arrangere gudstjenester og annet menighetsarbeid på den nye skolen.  
 
-  Vi vil fortsette å satse på søndagen og gudstjenestelivet. Det er samlingsdag på tvers av aktiviteter 
og alder og er pulsslaget i menighetens liv. 

o Vi øker antall gudstjenester i 2011 og har to gudstjenester i  februar og mars. Vil 
også øke antallet  høsten 2011 i forhold til høsten 2010, men gudstjenestelisten er 
ikke ennå fastlagt. Målet er å ha gudstjenester hver 14.dag. 

o Søndagsskolen er en viktig satsing. Vi ønsker å dele opp i flere grupper. En 
utfordring den kommende tiden er å lage et opplegg som gjør at eldre barn får lyst å 
komme på søndagsskole. Det må jobbes med rekruttering av søndagsskoleledere og 
lage en god organisering og tilrettelegging rundt dette arbeidet. Et approps er at vi 
ikke har noen mannlige søndagsskoleledere. Det må være en konkret målsetting å ha 
minst en mannlig søndagskoleleder for høsten 2011.  

Familiesøndagsskole
Det har vært en samling i måneden. Det er to hjem som er vertskap hver måned. Det har vært 3-6 
familier på samlingene. Vi arbeider med å organisere dette på en ny måte fra våren 2011. 

Barnekor
- Tre kor: Knøttemusikken fra 1 år, Minigospel fra 3 år, Barngospel fra 1.klasse.
- 65 innrapporterte medlemer høsten 2010. Det har vært en viss nedgang siden året før. 
- Dirigenter: 

-  Knøttemusikken: Vår: Anne Marte Ytrearne / Høst Ingrid Trætteberg 
-  Minigospel: Gunn og Eivind Waage Austad
-  Barnegospel: Sigrun Dahl og Margrethe - Styret: 
-  Vår: Laila Eide Hovstad (Leder), Anne Marte Ytrearne (vår), Roar Tveit (vår), Vibeke 
Kyrkjebø, Renate Krossøy 

- Korene har sunget på tre gudstjenster i Sædalen menighet  
- Barnegospel var med på Korfestival i Knarvik med over 2000 barn i mars

-  Årest store prosjekt var julespillet 3.søndag i advent. Alle barnekor og flere foreldre var involvert. 
En vakker forestilling som rørte de rundt 300 fremmøtte på Sædalen skole. Det vurderes å gjøre 
julespillet ennå større neste år. Vi har søkt om midler til blant annet å utarbeide et spill. Et julespill 
vil kunne kombineres med et trosopplæringstiltak ved at et trinn blir invitert til å være med. Målet 
er at store deler av nærmiljøet skal samles til et årlig julespill.  

KRIK Sædalen
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-  Samling hver onsdag på Nattland skole i vår. Høsten gikk vi ned til samlinger hver 14. dag på 
grunn av at vi ikke fikk med ledere fra KRIK-Hordaland. Vi har fått med en leder gjennom Ulriken 
KFUK/M som vi har samarbeidsavtale med. Det er en ettåring,  Christina Kaltenbach fra Tyskland 
som er med på et utvekslingsprogram som Ulriken KFUK/M er med på.

- Det er fortsatt en stabil gruppe som har vært med fra starten og som nå går i 8.klasse.

 - En av KRIK- konfirmantgruppene i Birkeland som har fått sin undervisning på Sædalen skole 
skal delta på noen av disse treningene i løpet av året. Det gjør at det har vært flere på trening denne 
høsten enn tidligere. 

- Styret: 
-  Vår 10: Bjørn Dahl, Leidulf Øy, Lina Maridal (Student KRIK), Eirik Helvig (Student-KRIK), 
Lars Eivind Kvarstein
-  Høst 10. Bjørn Dahl, Leidulf Øy, Christina Kaltenbach

Familiespeiding: 
- Det har vært 9 samlinger i 2010, inkludert en overnattingstur. 
- Medlemmer: 5 familier. 23 personer. 
- I snitt tre familier hver gang.  
- Gruppen er innmeldt i KFUK/M sitt speiderforbund. De som er med betaler familiemedlemskap. 
- Ledere: Liv Kjersti Skartland og Martin Morvik

Kompisklubben 1.-4.klasse
Månedlige samlinger i Rambjøra barnehage. Oppstart høsten 2010. Det var vært rundt 15 barn på 
samlingene. Gruppen er innmeldt i KFUK/M.

Smågrupper
- Det er fire smågrupper. En mannsgruppe og tre kvinnegrupper. 
- Gruppene er åpne og det kommer jevnlig inn nye i gruppene. 
- Gruppene har praktisk ansvar for gudstjenestene etter tur. 
- Ledere: 

Mannsgruppe: Egill Danielsen
Kvinnegruppe: Sylvi Merete Haaland
Kvinnegruppe: Sissel Gerritsen
Kvinnegruppe: Reidun Helle-Johnsen

 
Kulturkafé
Det har vært arrangert to kulturkafèer med konserten av høy kvalitet. Utfordringen har vært 
fremmøte. Vi har fortsatt tro på opplegget som en brobygger mellom kirke og nærmiljø. 

Menighetsweekend 
-  5.-7. juni Sætervika ved Samnangerfjorden
- 20 familier. 80 deltagere. 
- Komite: Jens Ivar Jørdre, Kjersti Espeland, Leidulf Øy

Nattland-Sædalen dagen
-  En nærmiljødag for Nattland og Sædalen som ble gjennomført for tredje gang. 
-  Nytt av året var at stedet var flyttet til Sædalen skole og at skolen var med som arrangør.  
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-  Samarbeid mellom velforening, kirke, idrettslag, korps, skole og flere andre organisasjoner og lag 
i nærmiljøet. 

Sounds like us
- Kor for voksne som er et samarbeidsprosjekt med Slettebakken skole. 

TROSOPPLÆRING
-  Sigrid Trætteberg Fahlvik ble ansatt i stillingen som trosopplæringsmedarbeider august 2010. 
30% av stillingen er trosopplæringsmidler fra Birkeland og 20% er midler fra Ulriken KFUK/M. 

-  Det er inngått en samarbeidsavtale med Ulriken KFUK/M i forhold til det administrative 
samarbeidet(med prostileder i Fana) og i forhold til samarbeid i det menighetsbyggende arbeidet 
(med prosjektgruppen for Sædalen menighet). Sædalen menighet er representert i Ulriken KFUK/M 
sitt styre og Ulriken KFUK/M er representert i trosopplæringsutvalget i Sædalen. 

-  Trosopplæringsutvalget består av: Bjørn Dahl (leder), Mette Bøe Lyngstad, Laila Eide Hovstad, 
Jan Frode Sandvik (Ulriken KFUK/M), Kristin Trætteberg (Slettebakken), Anne Berit Helland 
(Birkeland), Sigrid Trætteberg (Trosopplæringsmedarbeider), Leidulf Øy (prest) 

- Nedenfor følger en oversikt over trosopplæringstiltak høsten 2010: 

Dåpmøter/Informasjonsmøte om trosopplæring
For de som tilhører Birkeland sokn innenfor trosopplæringsenheten i Sædalen har det vært 
dåpssamtaler ved prest i Sædalen. Disse har vært i form av dåpsmøter. For de som tilhører 
Slettebakken sokn har dåpssamtalene vært med prestene i Slettebakken, mens de har blitt invitert til 
dåpsmøtene i Sædalen for å få informasjon om trosopplæringen i menigheten. 

Babysang
Vi har hatt ukentlige samlinger med babysang i aktivitetshuset på Kringlebotn ( 11 samlinger). I 
tillegg deltok babysang på en gudstjeneste. Det har vært rundt 20 babyer på samlingene.

3-årssamling
I oktober ble alle 3- åringer invitert til en gudstjeneste der de fikk utdelt en CD. De var invitert 
spesielt til å være med på søndagsskolen denne søndagen. 17  3- åringer deltok, og 108 var invitert.

Fireårsbok
I november var det en hverdagssamling for 4- åringene, samt utdeling av 4- årsbok på den 
påfølgende søndagen. 75 barn var invitert. På hverdagssamlingen møtte 17 stykker og på søndagen 
møtte 27 barn.

Mammakveld
I november arrangerte vi også en mammakveld der mammaer i Sædalen var invitert til en sosial 
kveld med mat, underholdning og informasjon om trosopplæringstilbudet i Sædalen. 27 damer 
møtte opp denne kvelden.

-  For våren 2011 vil det være tiltak for hvert trinn på barneskolen. 
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KIRKEBYGG
-  Kirkekomitèen består av: 
Terje Faanes (leder), Nina Solberg Nygaard, Sverre Melvær Øgaard, Egill Danielsen, Kjersti 
Espeland og Leidulf Øy. Fra BKF stiller Bjarne Lien og Paul Marhaug

- Det har vært tre møter dette året og 18 saker. Det er tomtespørsmålet som har vært hovedsaken 
dette året.  Det var planer om å starte utredning av tomt til Olav Øgaard for å vurdere den som 
kirketomt og bruke 250.000 som var bevliget fra kommunene til dette arbeidet. Men på grunn av 
ulike signaler fra kommunalt hold og tomteselskapet i forhold til tomt til henholdsvis kirke, 
idrettslag  og velforening gikk en sammen lokalt og dannet en nærmiljøgruppe som kunne 
samordne planer og informasjon lokalt. Denne består av representanter fra Nattland og Sædalen 
velforening, Sædalen idrettslag, Sædalen menighet og  FAU på Sædalen og Nattland skoler. Denne 
gruppen har kommet frem til en omforent løsning med tanke på å sikre tomt til alle formålene kirke, 
idrett og velforening. Gruppen henvendte seg samlet  seg til kommunen med et ønske om en løsning 
som gir tomt til kirke, velforening og idrettslag og et forslag til hvordan det kan løses. Kommunen 
har svart med å imøtekomme ønsket om tomt til alle tre og har satt i gang et reguleringsarbeid for 
Sædalen med dette i tankene. Kommunen har satt ned en prosjektgruppe og styringsgruppe for dette 
arbeidet og nærmiljøgruppen vil være en referansegruppe i den videre prosessen. 
Reguleringsarbeidet vil ta 2-3 år fra høsten 2010.

-  På grunn av denne prosessen har vi ikke brukt det bevilgede beløpet på 250.000. Dette beløpet er 
overført til BKF og vil bli overført i første omgang til 2011.  

Annet
Frivillighet
- Vi har 68 frivillige medarbeidere i medarbeideroversikten vår.  
- Det ble arrangert medarbeiderfest i februar 2010 

Informasjon
-  Hjemmeside: www.sedalenmenighet.no. Dette er en viktig informasjonskanal. I høst ble det 
registrert stor bruk av hjemmesiden. 
- Det ble delt ut  flyers for høst 2010 i alle postkassene fra Nedre Nattland til Kringlebotn. For 
våren ble det laget en informasjonsflyers som ble delt ut på gudstjenester og andre sammenhenger i 
menigheten. 
-  Det har også vært artikler i menighetsblad og i media.  

For prosjektgruppen
Leidulf Øy
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Andre lag og foreninger i menigheten

Birkeland 1. KFUK

1. Øvsttun speidergruppe

Birkeland Y´s Men´s Club

St. Georgs Gilde
Årsmelding: 

Vi  har  hatt  et  godt  og  aktivt  år.  Temaene  på  våre  møter  har  vært  maling/dekorering  av  påskeegg  og 
tradisjoner rundt dette, «Fint og varmt i Fana før siste istid» med mye bilder fra utgravingene på Fjøsanger i 
1975-1976, fengselsundervisningen og på Fellowshipdagen, som vi arrangerte for alle tre gildene var temaet 
”Vulkans aske over Norge”.

25. mai hadde gildet dugnad på speiderhytten på Totland.

24.  mai  arrangerte  vi  familiegudstjeneste  på  Totland  sammen  med  speidergruppene  som  har  lokaler  i 
menighetshuset. Helgen 5. og 6. juni hadde vi vårtur til Karmøy med besøk i St. Olavskirken, gruvene på 
Visnes og vi besøkte Skudenes. 

Vi deltok på feiringen av St. Georgsdag i Bønes kirke. Vi har nok en gang, 5. oktober, arrangert syng med 
oss for gildene i Bergen. Visene vi sang i år var skrevet av Margrete Munthe og Alf Prøisen.

Ti av medlemmene i gildet var med på Bergensgildenes fellestur til Sveits hvor vi blant annet besøkte de to 
internasjonale speidersentrene, Kandersteg og Our Chalet i Adelboden.

5.desember deltok vi, sammen med speiderne, på lysmesse i Birkeland kirke. 

I juli 2010 avsluttet vi vårt prosjekt med å samle inn penger til en leirskole i India. Vi hadde i løpet av de 
siste to og et halvt årene samlet inn ca. kr. 22.000,-. Et resultat vi er fornøyet med. Fra i sommer 2010 har vi 
startet opp et nytt prosjekt – Haiti. Vi sendte kr. 5.000,- til dette prosjektet like før jul. Prosjektet fortsetter 
også i 2011.

5. Bergen St. Georgs Gilde har 34 medlemmer og gildemester i 2010 og 2011 er Jan Helge Støve.

Jan Helge Støve, gildemester

Misjonsforeninger
Nesttun mannsforening for Det Norske Misjonsselskap

Foreningen ble stiftet i 1964. Den har nå 10 medlemmer. Møtene er på kveldstid  rundt i hjemmene, 4 om 
våren og 4 om høsten. På hvert møte er det innledning om et tema som har relasjon til kirke og misjon, så 
samtale.  Et måltid og misjonsoffer hører alltid med.  Foreningen tar gjerne imot nye medlemmer!

Lars Haarr
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