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1. Menighetsrådet - viktige arbeidsområder, statistikk og økonomi.  

• Menighetsrådet 2011  
• Menighetsrådets økonomi – litt om hva vi samler inn penger til.  
• Nytt menighetsråd 2011-15 
• Årsstatistikk og kommentar  

2. Gudstjenestelivet.  

• Gudstjenesteutvalg, bibeltimer og misjon.   
• Kirke-skole-samarbeid.  
• Musikkarbeidet og Birkeland kantori.  

3. Trosopplæringsutvalget.  

• Trosopplæring i Birkeland  
• Konfirmantarbeidet 

5. Diakoniutvalget.  

• Nestekjærlighet 
• Inkluderende felleskap 
• Vern om skaperverket / kamp for rettferdighet.  

6. Barne- og ungdomsutvalget  

• Barnekorarbeidet 
• Ungdomsarbeid/Nattkafé/lederkurs  
• Krik-Nesttun og Bobla Tensing 

7. Menighetshusets arbeidsutvalg.  

8. Menighetsarbeidet i Sædalen.  

• Gudstjenesteliv og trosopplæring  

9. Samarbeidspartnere.  

• Birkeland 1 KFUK: Lise Strøm Nilssen.  
• Birkeland Y´s Men´s Club: Reidar Kanestrøm  
• St. Georgs Gilde: Jan Helge Støve  

Vedlegg:  
Nøkkeltall fra årsregnskapet 2011 
Innkalling til årsmøte 11.3.2012.  
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1. Menighetsrådet–viktige arbeidsområder, statistikk og økonomi.  
 

MR-sammensetning 01.01. – 30.10.201 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 (sogneprest). Vararepresentanter er: Bente 
Tunsberg, Oddhild A. W. Godøy, Kaspar Vejen, Johan H. Seland, Eva Taule. Leder, nestleder, sogneprest, et 
valgt medlem (Brigt Bovim) og menighetskonsulent Eli Heggdal har utgjort menighetsrådets arbeidsutvalg. 

MR (valgperiode høsten 2009 – høsten 2011) har hatt er godt arbeidsår i 2011. De faste medlemmene og 
vararepresentantene blir innkalt til MR-møtene som avholdes en gang pr måned. Det er stort engasjement fra 
samtlige representanter i saksbehandling på MR-møtene, i utvalg og komiteer og i det fellesskapsbyggende 
arbeid. 

Året 2011 startet med at biskop Halvor Nordhaug hadde visitas i Birkeland menighet 12., 13. og 16. januar. 
Disse dagene var til inspirasjon for menighetsrådet, staben og alt frivillig arbeid i menigheten vår. Saker som 
hadde spesiell oppmerksomhet under visitasen og som menighetsrådet har arbeidet med gjennom året er: 

• Prosjekt Sædalen- snart egen menighet?                                                                        
• Trosopplæringsplanene både i Birkeland og i Sædalen 
• Trosopplæring for voksne med fokus på bibelundervisning og samtaler  
• Kirketun med tjenlige lokaliteter i tilknytning til kirkebygget 
• Gudstjenesteliv 
• Misjon 
• Givertjeneste 

Biskopen avsluttet sitt visitasforedrag med å gi oss tre utfordringer: 

• Gå til gudstjeneste for deres egen skyld og for Guds skyld 
• Finn gode strukturer og grenser for Sædalen og konsentrer dere om kirkebygg i Sædalen før Sædalen blir et 

offisielt sogn 
• Bygg ut givertjenesten. Sett dere store mål og forkynn dem fram. Dere har store menneskelige, sosiale og 

økonomiske ressurser. Den hellige ånd har mye å spille på i Birkeland. 

MR har i perioden arbeidet med:  

1. Medarbeiderskap. MR godkjente i oktober 2011 et plandokument utarbeidet av medarbeiderutvalget. 
Dette er både et visjonsdokument og et praktisk plandokument for å utvikle medarbeiderskap i Birkeland 
menighet. Medarbeiderutvalget har i 2011 bestått av Reidar Kanestrøm og Eva Taule, sammen med Tone 
Totland, Eli Heggdal og Sissel Gjesteland Brønstad (leder, vikar for Hilde Wolter til mars 2011) fra staben 
i Birkeland menighet. Utvalget har i 2011 jobbet mye med å etablere gode rutiner for menighetens ulike 
utvalg når det kommer til rekruttering og daglig drift. Menighetsrådet godkjente medarbeiderutvalgets 
forslag om at medlemmene i de ulike utvalgene skal sitte i to år og deretter velges på nytt eller avløses av et 
nytt medlem. Medarbeiderutvalget har også utarbeidet detaljerte arbeidsbeskrivelser for alle utvalg for at 
det skal være enkelt for nye medlemmer og menighetsrådsmedlemmer og sette seg inn i de ulike 
arbeidsfeltene og hva det innebærer å være med i et utvalg. I oktober inviterte medarbeiderutvalget og 
menigheten til forestillingen «Meir himmel- meir jord» med utgangspunkt i Kristuskransen. Dette var en 
gave til alle frivillige medarbeidere og andre i menigheten inkludert konfirmantforeldre. Det var bra 
oppmøte og nesten full kirke. 
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2. Givertjeneste. MR har nedsatt en givergledekomité med mandat til å utvikle givertjenesten i Birkeland 
menighet. 

 
3. Kirketun. Kirketunkomiteen består av Brigt Bovim, Brita Tveit Seime, Ketil Seime, og Kristian Bech. De 

arbeider sammen med BKF om å få realisert Kirketunet i tilknytning til Birkeland kirke i løpet av 2012 – 
2014. Det arbeides samtidig med å få skilt ut tomten som menighetshuset står på, slik at menighetshuset 
står på eiende grund. Dette vil kunne bidra til salg av menighetshuset når Kirketunet skal realiseres og 
finansieres. 

Nye medarbeidere.  

Prest Kjersti Gautestad Norheim ble av bispedømmerådet ansatt etter uttale fra MR, som kapellan i Birkeland 
menighet. Hennes stilling har spesielt fokus på barn, unge og småbarnsfamilier. Hun begynte i stillingen i mai 
2011.Kirketjener Larissa G. Ustad ble av BKF ansatt i stillingen etter Margrethe Andreassen som gikk ut i 
alderspensjon. Larissa har halv stilling i Birkeland menighet og halv stilling i Sælen menighet. Hun begynte i 
stillingen juni 2011. 

Student Ingrid Aurlien er fra høsten 2011 ansatt i en mindre prosentstilling som ungdomsarbeider, foreløpig 
fram til sommeren 2012. Hun har spesielt arbeidsoppgaver knyttet til KRIK- arbeidet og nattkafeen for ungdom 
fredagskvelder. Hun lønnes fra MR`s budsjett. 

Etter tur blir utvalg/komiteer og stab invitert til samtale med MR. Dette øker kontakten og samarbeidet mellom 
MR og alt arbeidet som foregår i menigheten vår.  

Menighetsrådet som avslutter sin periode høsten 2011 takker for tillit som er oss gitt og ønsker Guds 
velsigning over arbeidet i Birkeland menighet. 

Åse Madsen, leder fram til 01.11.2011 

 
Litt om menighetens økonomi – hva samler vi inn penger til?  

Innholdet i menighetsrådet regnskap kan oppsummeres slik: kontordrift og gudstjeneste (takkoffer, lys, 
blomster og nattverd), fasteaksjonen, kirkekaffe, gaver og velferdsformål (oppfølging av frivillige), kirkevalg 
og diakonstillingen. Det er viktig å merke seg at drift av bygninger og lønn til andre ansatte dekkes av fellesråd 
og bispedømmeråd. I 2011 har Birkeland for eksempel brukt 23.621 til diverse utstyr i gudstjenesten, 15.641 på 
servering v diverse kirkekaffe/bispevisitas. 12.550 til informasjonstiltak og 25.000 på kurs i utdanning og 
oppfølging av frivillige.  

Det kan være interessant å se hvor menigheten henter sine inntekter. Offentlige tilskudd til menighetsarbeid er 
lave og det meste av inntektene må samles inn. Driftstilskuddet fra fellesrådet utgjør 78.000. I 2011 hadde vi 
også kirkevalg, her med et statstilskudd på 46.768. Alt ble brukt til å arrangere valg: Annonser, honorar til 
valgverter, servering, administrasjon. Det er et stort løft for en menighet å arrangere offentlig valg, men det har 
vært viktig å bruke denne anledningen til å være synlige. Blant annet ble det laget en brosjyre for å vise litt av 
aktiviteten i menigheten.  

En viktig satsning for Birkeland er diakoni. 50 % av diakonstillingen dekkes av statlige midler, mens 
menigheten tar ansvar for resten. Det vil si at Birkeland må samle inn vel 285.000 årlig. Det er etablert 
en givertjeneste først og fremst til dette formålet. Samlet kom det inn 194.930.  
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183.229 er ført i menighetsrådets regnskap, men i 2011 er det også vært givertjeneste til diakoni 
(diakoniutvalgets regnskap) og til ungdomsarbeid. Det er svært positivt at vi får fokus også her. Givertjenesten 
består av faste givere med avtale. Gavene blir rapportert inn til ligningsmyndighetene og gir skattefradrag. I 
året som kommer vil en arbeide for økte givermidler på flere områder, men givertjeneste til diakonstillingen er 
fortsatt viktig. Vi takker trofaste givere og ønsker oss flere som vil være med på å gi menighetsarbeidet 
handlingsrom. Informasjonsarbeid vil bli stadig viktigere for å oppmuntre til giverglede. Bergen kirkelig 
fellesråd har opprettet en ny hjemmeside og vi håper at det etter hvert blir bedre layout 
www.kirken.bergen.no/birkeland. Menigheten har også en egen e-postliste 
(http://mailman.uib.no/listinfo/birkeland) der medlemmene får jevnlig informasjon. Der ønsker vi flere 
medlemmer. Ungdomsaktiviteten bruker mye facebook.  

Det er til sammen samlet inn til sammen 719.064. Av dette er 143.000 takkoffer som er videresendt til andre og 
58.643 som er samlet inn i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon og 53.680 til Strømmestiftelsen.  

Innsamlede midler til menigheten:  

Tilskudd på 103.000 fra Solli lærehjems legat som er øremerket ungdomsarbeid. Disse midlene er satt av til 
formålet. Innkommet 60.000 i bladpenger etter giro i menighetsbladet Helg i Birkeland 3 ganger i 2011. 
Kostnadene er 92.708. Bladet er i seg selv ikke et overskuddsprosjekt, men et viktig informasjonsarbeid. At det 
kommer inn ca. 20.000 hver gang det er innlagt giro i bladet tyder på at bladet har sine trofaste lesere. I 
desember kom det inn 28.500 på giro i menighetsbladet øremerket menighetsarbeid/diakonlønn. Ved siden av 
den nevnte givertjenesten er takkoffer i kirken en nødvendig inntekt. Vel 129.000 er inntektsført 
menighetsrådet.  

Eli Heggdal, økonomiansvarlig.  

Nytt menighetsråd 2011-15 

I november begynte et nytt menighetsråd sitt arbeid for 2011-15: Marit Serine Robbestad Skeie (leder), Tor 
Magne Madland (nestleder) Anne Kari Hersvik Aarstad, Liv Bente Aurlien, Eva Taule, Solveig-Elin Ruud, 
Gjermund Øgaard, Kolbjørn Lystad Gunnarson, Helge Flesland og Mona Boge. Vara: Frode Høyte, Britt Helga 
Eidsheim. Dagny Helene Ekberg, Magne Stenersby og Kasper Vejen. Sokneprest Ivar Braut har fast plass i 
menighetsrådet.  

Det nye menighetsrådet hadde to møter i 2011 der de blant annet vedtok plan om ny ordning for utvalgene i 
menigheten og fastsatte takkoffer på gudstjenestene. I sitt første hele virkeår vil menighetsrådet arbeide blant 
annet med innføring av ny gudstjenesteordning og arbeide for styrket giverglede i Birkeland. I januar hadde 
menighetsrådet en samling for å utmeisle visjon og satsingsområder. Etter dette hadde det utkrystallisert seg 
noen fokusområder: Trosopplæring og helhetlig satsning på barne- og ungdomsarbeid, fellesskap og 
frivillighet, helhetlig informasjonsarbeid og kirketun ved Birkeland kirke. Vi ser fram til et spennende arbeid 
der folkevalgte, frivillige og ansatte i Birkeland løfter i flokk.  

Eli Heggdal og Ivar Braut.  

ÅRSSTATISTIKKEN  2011 - NØKKELTALL  OG  KOMMENTARER  
 
141 i snitt ved vanlige gudstjenester 

Snitt frammøte ved 50 ”vanlige” gudstjenester var 141 (131 - 135- 146 – i parentes står tall fra foregående år).  
Av de 50 vanlige gudstjenestene søndag kl.11 hadde 21 gudstjenester mer enn 150 deltakere og bare 4 under 
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60.  Om en regner frammøtet (1646) ved de 13 dåpsgudstj. Søndag kl.13 som del av vanlige gudstjenester ville 
snitt frammøte vært 174 (166-175 -178), ikke 141. 

Tar en også med konfirmasjonsgudstjenestene (3758 på 13 gudstj) og de tre gudstj. julaften ville snitt frammøte 
ved alle hovedgudstjenester har vært 184 (177- 179 – 192). Regner vi også her med dåpsgudstjenestene er 
snittet hele 209.  Samlet antall til stede ved alle gudstjenester er 17810 (17840 - 18450 – 18100), så det blir 
bare ett kirkebesøk i snitt på innbygger.  

Sædalen i tillegg 

Menighetsarbeidet i Sædalen startet for bare fem år siden og har vokst seg ganske stort. Det er en stor glede og 
må tas godt vare på! Godt over 1200 kom  til gudstjenester  (blir kirkebokført i Slettebakken fordi 
gudstjenesterommet er på Sædalen skole) i tillegg til flere barnekor, speider, KRIK og voksenarbeid.  

76 til nattverd på en gjennomsnittlig søndag 

Antall nattverdgjester var 76  i snitt (74- 82- 89-77) fordelt på 35 gudstjenester, dvs. 35 av 50 vanlige 
gudstjenester. Deltakelsen varierer som vanlig: 8 ganger færre enn 50;  6 ganger over 100. Bare å gjenta til 
oppmuntring: Det betyr mye med hver enkelt som kommer til gudstjeneste og nattverd så ofte som en kan. 

Kirkelige handlinger: 177  dåpsbarn – 204 konfirmerte 
Antallet døpte bosatt i soknet er stadig høyt med en dåpsprosent  rundt 80. 177 av de bosatte i soknet ble døpt i 
2011. Konfirmasjonstallet er høyt: 204 (224-199 -199- 231). Kateketer og andre gjør et solid og gjennomtenkt 
arbeid som gjør at så mange melder seg og trives. Antallet gravferder 126 (102).. Vigselstallet er 23, dvs. antall 
vielser i Birkeland kirke.  

Sterk skolekontakt, gledelig ungdomsarbeid, solid kirkemusikk 
Tallene for skolekontakt har holdt seg høyt: Fordelt på 46 møtepunkt var over 1000 skolebarn fra 1.-7.klasse på 
besøk i kirken eller hadde besøk i klassen, alt innen rammen av skolens RLE-fag. Det skal likevel noe til at 
dette kan holde seg så høyt, men det er viktige og gledelige tall.  Skolegudstjenestene gir møtepunkt med drøyt 
2800 elever og lærere hvert år. Overfor barnehagene fortsetter høye tall pga. stor innsats fra  mange i staben: 25 
julevandringer i tillegg til to store barnehagegudstjenester.  
 
Trosopplæringen er nå i sitt tredje år etter innføringen i prostiet, planen («0 – 18 Sammen om skatten») er 
gjennomarbeidet og stadig flere alderstrinn får sine tiltak. Også her ligger betydelig innsats bak fra ansatte og 
frivillige. Dette er en av de store og varige endringene i kirkelivet den siste generasjonen.  

Det kontinuerlige arbeidet for barn og ungdom 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. Det er gledelig når vi får fram lokale ungdommer som 
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, og det er gledelig at 
ungdomsarbeider nå er ansatt i en delstilling. 

Kirkemusikken er preget av kantors betydelige og gode bidrag i gudstjenestelivet.  Videre er det betydningsfullt 
for gudstjenestene at Kantoriet deltar i stor grad som forsangere. Dette er menighetsbygging i praksis!  Kantor 
har også ledet arbeidet med konserter og musikkandakter der særlig den store julekonserten samlet mange.   

Diakonien er stadig omfattende, når vidt ut og engasjerer godt over 50 medarbeidere. Fjorårets kommentar kan 
gjentas: - Det er godt at diakonien makter å arbeide så praktisk i en på mange måter krevende tid. Sosial nød 
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viser stadig nye ansikter som utfordrer diakonal oppfinnsomhet, respekt og innsatsvilje. Diakonien arbeider 
bevisst tverrfaglig også  i kontakt med offentlige instanser.  

Bispevisitas, 19 100 innbyggere og bønn 

Bispevisitasen i januar 2011 var inspirerende for menigheten. Særlige fokusområder var gudstjenestelivet, 
givertjeneste og Sædalen. Dette er prioriterte arbeidsområder sammen med plan tilbygg til Birkeland kirke 
(kirketun). Videre misjonsengasjement i sammenheng med givertjeneste.   

Folketallet er 19100, medlemstallet 15700. Tallene stiger noe pga. ny boligbygging. En ivrig, trofast og 
samhandlende stab av ansatte er vesentlig for menigheten. Minst like viktig er godt over 200  frivillige 
medarbeidere. Birkeland menighet har de siste årene fått styrket bemanningen, blant annet som følge av 
trosopplæringsreformen. I 2011 er prestebemanningen kommet på rett nivå,  og det er videre riktig og gledelig 
at bispedømmet så tydelig har prioritert  prestetjeneste i Sædalen.  

Sammen vil vi ære den treenige Gud ved å forkynne Kristus, bygge menighet og fremme rettferd.  

Vi vil være en menighet som ser og ber. I takk til Gud.  

Ivar Braut, Sokneprest 

2. Gudstjenestelivet.  
 
Gudstjenesteutvalg, bibeltimer og misjon 
 
Gudstjenestelivet er samlingen om ord og sakrament på Herrens oppstandelsesdag. Derfor feirer vi 
gudstjeneste. Fra advent 2011 er det innført ny gudstjenesteliturgi for Den norske kirke, og i løpet av kirkeåret 
fram til advent 2012 skal hver menighet komme fram til en lokal grunnordning for gudstjenesten. Alle 
gudstjenester skal bygges opp om fem faste deler: Samling – Ordet – Forbønn – Nattverd (som normalordning) 
– Sendelse. 
I 2011 har et lite gudstjenesteutvalg (Svanhild Wivestad, kantor og sokneprest) vært i arbeid for å bli kjent med 
ny liturgi, presentere den for menigheten og gi forslag til menighetsrådet.  

I september ble det invitert til liturgikveld i kirken der en presenterte to eksempler for hvordan ny liturgi kan 
bli. Fra nyttår 2012 er det oppnevnt et bredere utvalg som skal arbeide videre med gudstjenesten og foreslå for 
menighetsrådet en lokal grunnordning som så skal til biskopen til godkjenning. Utvalget består nå av Svanhild 
Wivestad, Anne Gro Ullaland, Dagny Ekberg, Solveig-Elin Ruud, Åse Madsen, kantor Harald Holtet og 
sokneprest Ivar Braut. I liturgiarbeidet er også de andre prestene knyttet til utvalget og blir holdt informert og 
har invitasjon til møtene. 

Tanken er at det nye gudstjenesteutvalget etter hvert også skal ha med i sitt arbeid «trosopplæring for voksne» 
og menighetens misjonsoppdrag. Mange frivillige gjør gudstjenestearbeid: Kirkevertene er «gode øyne» som 
ser de som kommer til gudstjeneste, tar imot og ordner praktiske forhold. Dette er oppgaver som medlemmer av 
menighetsrådet, men også andre er engasjert i, totalt rundt 20 kirkeverter. Seks frivillige klokkere i tillegg til 
diakon gjør klokkertjeneste i gudstjenesteliturgien. Disse er: Helge Strøm-Nilssen, Harald Aurlien (permisjon), 
Dagny Helene Ekberg, Gerd Sæterlid, Tor Inge Tunsberg og Morten Jacobsen – og diakon Tone Totland. Ny 
diakon vil tilsvarende gå inn i oppgaven som del av diakontjenesten. 
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Til gudstjenestelivet hører også søndagsskolen. Den samles i kirken ved starten av gudstjenesten. Ledere på 
søndagsskolen har i 2011 vært Randi Vangen, Kristin Jordheim Bovim og Bjørg Sveinall Øgaard. Tidlig i 
gudstjenesten går søndagsskolen over til Det gule huset for å fortsette sin samling der. Menigheten er 
takknemlig for det gode arbeidet som blir gjort. Samlingene er på søndager der det ikke er gudstjenester med 
trosopplæringstiltak (tidl familiegudstjenester/gudstj for små og store), og i skoleferiene er det heller ikke 
samling. Dette betyr ca 10 samlinger pr semester. 

Bibeltimene har fra midt på 80-tallet vært en viktig og fast trosopplæring. Også i 2011 har det vært 8 samlinger 
på kveldstid, noe mer tematisk enn før, men med et tyngdepunkt i gjennomgang av bibeltekster. Særlig godt 
frammøte var det samlingen 30.august med tema Bibelmisjon v. Dag Kjær Smemo, og året ble avsluttet med 
bibeltime ved biskop Ole D. Hagesæther om «Medarbeiderskap til glede» (2.Kor.1:24). Komiteen for 
bibeltimene skal fortsatt arbeide selvstendig, og medlemmer er: Lars og Torgunn Haarr, Marit og Hermund 
Aadland, Dagny Ekberg og Ivar Braut. 

Det arbeides ut fra at det årlig skal være det vi med et stikkord kaller «åtte kveldsmesser i året» i tillegg til 
bibeltimene. Dette skal være supplement til gudstjenestene søndag kl.11. Her tenker en seg fastegudstjenester, 
stille kveld, kveldsgudstjeneste i Øvsttun kapell sammen med Klubben Optimisten, lysmesse og andre 
gudstjenester. Det er ikke tanken å legge opp til et større antall kveldsgudstjenester, men konsentrere seg om 
hovedgudstjenesten hver søndag kl.11. 

Misjon er synlig gjennom takkoffer til misjon i kirken – 5-6 ganger i året. I tillegg er det fire årlige takkoffer til 
misjonsprosjektet «Helsehagen» knyttet til Normisjons arbeid i Mali. Derimot er det mer tilfeldig at misjon er 
særskilt med i forbønn eller mer grundig informasjon. Det er grunn til å oppjustere misjonens plass, slik også 
biskopen tok fram i visitasen i januar -11. 

Misjonsforståelsen innebærer støtte til søsterkirker i andre land – gitt gjennom norske misjonsorganisasjoner 
innen kirken. Men misjon betyr også «misjonal» tankegang der hele menighetens arbeid blir forstått som en 
sendelse til lokalsamfunnet for å gi evangeliet videre i ord og handling. Det har ikke vært et eget misjonsutvalg 
de siste seks årene.  

Det er anslagsvis 13 bibelgrupper og misjonsforeninger i menigheten. Det er typisk at vi ikke vet presist, for i 
noen tilfeller er det ikke en formell tilknytning til menigheten. Bibelgruppene er nok i praksis ikke så åpne for 
nye medlemmer. Det er forståelig, men også problematisk. Det er viktig at menigheten alltid har et par åpne 
grupper å invitere til. Samtidig er det grunn til å oppmuntre til å starte nye grupper. "Undringsstund" annenhver 
tirsdag i regi av diakoniutvalget er for noen et godt, åpent tilbud der det oftest samles mellom 12 og 20 stk. Det 
er prisverdig at diakonien så dette behovet og gjorde noe praktisk.  
Misjonsforeningene er alltid åpne, men her er utfordringen mer manglende rekruttering. Særlig vil vi peke på 
en kvinneforening for Misjonsselskapet, og den lokale foreningen ble stiftet i 1884. Både kvinner og menn 
utfordres til å nystarte denne foreningen og arbeide for misjon i en ny tid og på nye måter. Likeså har Nesttun 
mannsforening for misjon (også Misjonsselskapet) 50-årsjubileum i 2014. Denne foreningen er høyst 
oppegående, men nå er tiden inne til kraftig nyrekruttering i tillegg til de 8-10 som allerede er med. Konkret vil 
det være meningsfullt om noen som ellers tenkte å danne bibelgruppe vil gjøre dette til kombinasjon mellom 
samtale, bibelstudium og misjonsengasjement.  
 

Ivar Braut, sokneprest.  

SKOLE – KIRKE 2011   
Birkeland kirke og skolene i nærmiljøet (Midtun skole, Ulsmåg skole, Kringlebotn skole og Riple skule) har et 
godt samarbeid – og flere møtepunkt i løpet av året. Det samarbeides i forhold til Skolegudstjenester før jul og 
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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: Holdt 8 ”Vandring gjennom Bibelen kurs ” for 5.trinn – 
ca 180 elever fikk 4 timers undervisning i GT og NT. Påskevandringer i kirken for 2.trinn med omlag 142 
elever. 3.trinns opplegg mht ”Hvordan dele jordens ressurser? Miljøvinkling på rettferd, likeverd og 
forvalting.” Skolebesøk til 7 ulike klasser, totalt 158 elever. Besøkt 7.trinn med tema: «MILJØ OG FORBRUK. 
Mobil, klær, reiser - Vår livsstil og miljøvalg. 160 elever fordelt på 7 klasser.   

HØSTEN 2011: 1.trinn på omvisning i kirken: 7 klasser med ca 150 elever. 4.trinn ”På liv og død – 
vandringen” opplegg mht barn og sorg 7 klasser, 156 barn. 6.trinn om ”Kirkens interiør og arkitektur”. Tegner 
også fra kirkerommet – slik at vi lager en liten utstilling av kunstverkene i etterkant. 5 klasser, ca 125 elever. I 
kalenderåret 2011 møtt ca 1070 elever – på 46 ”møtepunkt” (klasse – eller kirkebesøk) 

Carina Østensen Søfteland, Kateket II 

Musikkarbeid og Birkeland kantori.  

Sangen og musikken har sin forankring i gudstjenesten, og Birkeland kantori startet sin virksomhet dette året i 
tilknytning til bispevisitasen, under visitasgudstjenesten 16. januar. At kantoriets bidrag ved gudstjenestene er 
betydningsfullt, ga både biskopen og hans følge tydelig uttrykk for. 

Kantoriet har også i 2011 bidratt ved samtlige høytider, både påske, pinse og jul. Både til 
påskedagsgudstjenesten og juledagsgudstjenesten ble salmesangen gitt et ekstra løft med messingblåsere. 
Vårsesongen for kantoriet ble avsluttet med en helg på vakre Rennesøy i Rogaland, med Choral Evensong 
lørdag 28. og gudstjenestemedvirkning søndag 29. mai i den gamle middelalderkirken i Utstein kloster. Kari og 
Johan Seland ønsket oss velkommen til Rennesøy med en deilig lunsj på deres landsted der lørdag formiddag. 
En spesiell opplevelse var medvirkningen ved gudstjenesten søndag formiddag.  

En Choral Evensong ble fremført i Birkeland kirke søndag 2. oktober. Dette er gjerne første gang det har vært 
fremført en slik gudstjeneste i Birkeland kirke. Det har vært et privilegium å ha den engelskfødte kantor på 
Radøy, John William Kay, med på disse Evensong-fremførelsene. Med Kay som organist var det 
foranledningen til at kantoriet tok turen til Manger kyrkje med Evensong-repertoaret der onsdag 5. oktober. 
Besøket ble meget godt mottatt.  

Julekonserten med kantoriet og Fana kammerorkester ble også dette året en stor opplevelse. Flere store perler 
fra det klassiske julerepertoaret, både kjente og ukjente, sto på programmet. Gjestende harpist Johannes Wik fra 
BFO var med å gi en ny dimensjon til orkesteret. Et av høydepunktene var Johann Seb. Bachs åpningskor fra 
nyttårskantaten ”Singet dem Herrn ein neues Lied”. Dette konsertsamarbeidet mellom kantoriet og 
kammerorkesteret er til stor berikelse for begge parter.  

Kantoriet var ellers med idet menigheten i høst fikk presentert to ulike gudstjenestevarianter fra det nye 
liturgiforslaget. Med innføring av ny liturgisk musikk vil kantoriet ha en viktig oppgave i en innkjøringsfase i 
tiden fremover. 

Kantoriet har et eget regnskap som i 2011 har et overskudd på 10.120. Inntektene utgjør støtte fra Billetter 
(23.700) Bergen kommune til konserter (20.000) og offer som øremerkes musikkarbeidet (18.240). 
Driftsutgiftene til kantoriet er lave plakater ol blir produsert på kontoret. På utgiftssiden dominerer nok honorar 
(46.950) som et tegn på at det skal gode musikere til for å lage gode konsertopplevelser i Birkeland.  
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Kantor Harald Holtet.  

3. Trosopplæringsutvalget.  
 
Utvalget består av Anne Berit Helland (leder), Liv Bente Aurlien (også med i menighetsrådet), Olav Hundvin 
og Oddveig Klakegg samt stabens faste medlemmer: Kateketene Ingunn Myklebust og Carina Østensen 
Søfteland og frivillighetskoordinator Hilde Wolter.   

Utvalget har hatt 5 møter i 2011.  Birkelands mentor for trosopplæring kateket Marit Sofie Teistedal Vikre, har 
deltatt på 2 av disse.  Barne- og ungdomsutvalget, Søndagsskolen og Speideren har vært invitert på 
utvalgsmøter, og utvalget har presentert seg på et menighetsrådsmøte.  Utvalget deltok på bispevisitasen i 
januar 2011 og presenterte arbeidet med Birkelands trosopplæringsplan og fikk nyttige tilbakemeldinger.  En 
stor gruppe tilknyttet trosopplæringen i Birkeland, deltok på årets Trosopplæringskonferanse på Lillestrøm.  

I juni 2011 ble utvalgets forslag til lokal trosopplæringsplan for aldersgruppene 0-18, godkjent av 
menighetsrådet (MR) og overlevert biskopen.  En revidert versjon ble godkjent av MR og levert biskopen i 
desember etter bispekontorets ønske om noen endringer.  Planen har fått navnet 0–18  Sammen om skatten 

Planen inneholder breddetiltak for trosopplæring for alle døpte i menigheten fra 0-18 år. Alle medlemmer i hver 
aldersgruppe får invitasjon til tiltakene.  Kunstneren Liv Andrea Mosdøl har laget illustrasjoner til vårt lokale 
trosopplærings-materiale.  Alle deltakere får utdelt en perm kalt Skatten min, illustrert med hjertet som 
identifiserer Birkelands trosopplæring, hvor de kan samle trosopplæringsmateriale fra alle årene.   

Planen legger vekt på samarbeid med familiene og med det kontinuerlige menighetsarbeidet for barn og 
ungdom.  Det et stort ønske at tiltakene også skal inspirere deltakernes familier og hele menigheten.  De fleste 
tiltakene er knyttet til en gudstjeneste for alle.   

Breddetiltak som er gjennomført i 2011:      

- Dåpssamtale /dåpsmøte (0 år) 
- Babysang (0-1år)  
- CD med barnesanger, pr post (2 år)       
- Min kirkebok-utdeling m/kirkevandring (4 år)                                                                      

Barnebibel-utdeling v. skolestart (6 år)      
- «Tårnagenter» (8-år)  
- «Lys Våken» (11 år)   
- Konfirmasjonstiden (14 år)   

 

KONFIRMANTARBEIDET:  

Våren 2011 ble 204 unge konfirmert i Birkeland.  Inneværende år har vi 208 konfirmanter. Årets konfirmanter 
fordeler seg på 3 Vanlige grupper, 3 Diakoni-, 4 KRIK-,  Forming-, Orgel-,  Tensing- og Dans og drama-
gruppe.   

9 ansatte er mer eller mindre direkte involvert i undervisningen. Ellers har vi verdifull hjelp fra frivillige, bl.a. i 
KRIK, Forming og Diakoni. Kristuskransen er fortsatt pedagogisk grunnlag for undervisningen, og vi er 
takknemlige for nære og fine treffpunkt med konfirmantene. Særlig er det meditasjons-stunder i kirkebenkene 
som mange konfirmanter trekker frem som høydepunkt.            
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Hvert år bidrar våre konfirmanter 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 har knyttet disse kontinuerlige ungdoms-
tilbudene nærmere breddetiltaket konfirmasjon, ved å legge en av de obligatoriske konfirmanttimene til 
nattkafeen.  Dette bidrar, ser vi, til å senke terskelen for å droppe innom i fortsettelsen.  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 og gjerne oppfordrer konfirmantene til å slå 
følge bort på nattkafeen etterpå.        

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.  Vårt store 
Konfirmant-foreldremøte samler de fleste foresatte sammen med hele kirkestaben til et treff i kirken som vi 
håper og tror også kan møte foreldrenes åndelige behov.  ”Foreldreforum” i regi av Barne- og 
Ungdomsutvalget er også et veldig positivt tilbud for ungdoms-foreldre i menigheten.  -Takk til BBU for at vi 
kan invitere til dette! 

Og fortsatt oppfordrer vi: Be for alle våre konfirmanter og familiene deres!            

Litt om økonomi i Trosopplæringen . 

Birkeland har fått tildelt trosopplæringsmidler sammen med de andre menighetene i Fana prosti og Birkelands 
andel er kr 945.000 årlig. Av dette dekkes en 100 % stilling som kateket i Birkeland og 30% av stillingen som 
menighetspedagog i Sædalen. De midlene som er igjen etter administrasjon, mentortjeneste og en pott til 
utviklingshemmede går til drift. Her har Birkeland menighetsråd valgt å gi 1/3 av sine driftsmidler til 
Trosopplæringen i Sædalen.  

Innenfor TO-regnskapet i Birkeland føres de ulike tiltak som iverksettes i tråd med planen for trosopplæring i 
Birkeland. Her nevnes 4-årsbok, LYS-VÅKEN for 11-åringer, Tårnagenthelg for 8-åringer. Det går ut en del 
kostander i kontor og porto fordi det sendes ut brev til årskullene. I 2011 er det også gjort større innkjøp av 
lydutstyr, mikrofoner, prosjektor og elektrisk piano (til sammen 85.000).   

4100 Konfirmantarbeidet regnes som en del av Trosopplæringen, men har vært ført i eget regnskap i 2011 slik 
at en kan holde oversikt med kostnadsnivået. Vi tar inn konfirmantbetaling på 450,550 eller 750 kr pr 
konfirmant. Dette skal dekke undervisningsmateriell, honorar til KRIK-trenere og kontorutgifter. Her føres 
også SKRIK-aksjonen der konfirmantene selger lys for Strømmestiftelsen. 53.680 er overført. 

Eli Heggdal, økonomiansvarlig.    

4. Diakoniutvalget.  
 
Medlemmer ved utgangen av 2011: 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 . Planen er inndelt i 4 virksomhetsområder, og innholdet i årsmeldingen følger 
disse. 

NESTEKJÆRLIGHET 
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Bønnetjenesten har lang tradisjon og administreres av en frivillig i DU. Det er 21  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. I høst 
satt vi fokus på hvordan dette kan bli en mer kjent tjeneste og involvere flere. DU ønsker at  Menighetsrådet  
kan ha et samlende ansvar . Dette ser vi nærmere på i 2012. 

Samvær for eldre. Andakter og sangstunder på sykehjem,  Eldretreff på Sandalskollen , hovedsakelig drevet 
av frivillige medarbeidere i samarbeid med diakon. Diakonatets venner, et tilbud til dem som tidligere var  med 
i Birkeland Diakonat, har tidligere  har hatt samling to ganger i året . Nå er de som har møtt enten for syke til å 
komme eller døde, derfor har dette tilbudet naturlig blitt avrundet. 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 det får besøk 
med en lyshilsen. En frivillig og diakon deler på denne tjenesten, den frivillige har de fleste av besøkene. 
Sorgsamtaler / oppfølging av lengre varighet. Diakon har noen samtaler over lengre tid etter dødsfall , noen  
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 en  ny 
frivillig, mens en  har sluttet og to er i permisjon. Det er nå totalt 10 gruppeledere some 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 2011  3  sorggrupper i gang. Besøk i 
bofellesskap ved dødsfall. Det har  i 2011  vært  besøk ved diakon i  bofellesskap i forbindelse med dødsfall. 
Blomster til påske. Det gis blomster til bofellesskap og institusjoner til påske ved leder for Klubben 
Optimisten og diakon. Dette ble dessverre ikke gjennomført i 2011, men ønskes videreført i 2012. 
Besøkstjeneste. Diakoniutvalget har i 2011 diskutert hvordan det kan opprettes en organisert kontakt / 
besøkstjeneste i menigheten. Det er 2 faste  som har en slik tjeneste nå, men Birkeland har ingen organisert 
gruppe for besøkende. Et langsiktig mål er å få i gang en slik gruppe i menigheten vår. På felles prostiplan ble 
det i desember arrangert en temadag i Skjold Kirke der nye ble oppmuntret til å bli besøksvenner. I tillegg til 
dette er diakonen disponibel til samtaler både i hjem og på kontor. 

INKLUDERENDE FELLESSKAP 

Kirkens bord: Diakonen sitter stort sett hver mandag kl 11-12 på Baker brun på Nesttun senter. 
Allehelgensdag: 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. Også i 2011 ble dagen markert og ca 35  var  i kapellet og ca 15 på menighetshuset etterpå. 

Diakoniens dag: Årlig  arrangement med varierende innhold. I 2011 var det gudstjeneste i kirken med 
kirkesuppe på menighetshuset etterpå . Kirkekaffen var godt besøkt og var en god blanding av ulike 
aldersgrupper.  
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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 økende  . 

Undringsstund:  Hele 2011 holdt vi Undringstund hver 14 dag av en times varighet. Menighetens prester er 
oftest brukt som innledere, og to fra Diakoniutvalget deler på ledelsen av samlingene.. 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 2011 45 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 Optimisten: 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 utviklingshemmede, men ikke så mange med en klar kristen profil og tydelig forkynnelse satt 
inn i en ramme som gir et trygt og godt fellesskap. 

Barnevakter: 1 tidligere diakonikonfirmant har hatt barnevaktoppdrag hos familier med lite hjelp 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. På noen gudstjenester i høst informerte vi om DU sitt arbeid med « matkurvene» og dette gav 
menigheten mulighet til å kunne gi en pengegave I år var det flere enkeltpersoner som bidro med  pengegave og  
leker, det ble også gitt hjemmestrikkede sokker i kurvene. Det ble delt ut 113  matkurver, der en stor andel av 
disse var til barnefamilier.  

Det er fortsatt et godt samarbeid med kommunens Helse og sosialtjeneste, Barnevernstjenesten, Helsestasjoner 
og Sesam som gjør at vi når mennesker i forskjellige livssituasjoner. 

Diakoniutvalget har i stor grad opprettholdt det som er planlagt i lokalplanen og arbeidet i de ulike 
arbeidsgrenene er preget av engasjement og innsatsvilje. For videre satsing i 2012 henvises til Lokal Plan for 
diakoni. 

Litt om økonomi: Diakoniutvalget har fått gaver på 35.000 og 5000 i givertjeneste direkte til sitt arbeid. Det 
meste kom inn etter giveraksjon for julematkurvene. I tillegg er det satt av to takkoffer til diakoniarbeidet som 
gav 14.157. Dette går da til aktiviteter i diakoni og mest til å dekke matkurvene som har en kostnad på 49.500. I 
2011 gikk regnskapet med underskudd på – 4.631.  

Gerd Alice Duus, leder Birkeland   Diakoniutvalg og Tone Totland, diakon/ sekretær 

5. Barne- og ungdomsutvalget  
 
Barnekorarbeidet, med korene KORgøyt og KORkult, ble fram til sommeren 2011 drevet av pianist Karina 
Hestad Skeie og de to dirigentene Anne Kari Kvarstein og Kirsti Skogestad Næs. Ved korenes sommerkonsert, 
ble Anne Kari og Kirsti takket av for innsatsen som dirigenter. De valgte å trekke seg ut av arbeidet grunnet 
langtids utlandsopphold i utdanningen.  Ettersom Karina ble stående igjen alene som leder for barnekorene, var 
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det igjen nødvendig å finne nye dirigenter. Det lykkes vi ikke med innen oppstart høsten 2011 og vi måtte 
dermed legge ned barnekorene. Det er ingen aktuelle kandidater til å drive korene og de var ved utgangen av 
2011 fremdeles nedlagt. Flere familier har kontaktet oss med spørsmål om vi skal starte kor igjen og det er helt 
tydelig et ønske blant barnefamilier i menigheten. 

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), og Nattkafé for ungdom. 

En fellesarena for alle ungdomsaktivitetene i menigheten er Nattkafé for ungdom. Dette er et rusfritt 
lavterskeltilbud for ungdommer fra 8. klasse og oppover. Hovedmålsettingen 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 playstation, 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 jevnt besøk av ca. 20-30 ungdommer hver gang, i tillegg til at noen konfirmantgrupper har blitt 
invitert enkelte ganger og økt besøkstallet.  

I 2011 ble Nattkafeen styrt av ungdomslederne Hanne Skeie, Gunnhild Hodnekvam, Sindre Meek og Kristine 
Duus Molven sammen med frivillighetskoordinator for ungdom Hilde Karin Wolter.  

I september ble Ingrid Aurlien ansatt som ungdomsarbeider i 40 % stilling og har vært med å drive nattkafeen. 
Hun jobber også med KRIK-konfirmanter og er med på ulike aktiviteter i regi av ungdomsarbeidet. 

BOBLA ten sing. Kristine Handegard var ansatt som dirigent, og i 2011 fylte Bobla 10 år, og dette ble feiret 
med en stor jubileumsfest for nåværende og gamle medlemmer. Det var god mat, underholdning, mimring og 
stor stemning hele kvelden. Et årlig høydepunkt er vinterfestivalen som arrangeres på Voss. Bobla dro med 
mange påmeldte avgårde og hadde en strålende artig tur. Vårkonserten bar også preg av jubileet og fikk tittelen 
«10 år på veien med Bobla».  Her bidro både koret med konfirmanter og bandet til at det ble en minnerik kveld 
både for de som opptrådde og de fremmøtte. Ellers har Bobla opptrådd ved ulike anledninger i kirken, arrangert 
kirkekaffe og sunget på tefesten. Adventstiden ble innledet med intimkonsert i kirken etterfulgt av kveldsmesse 
v kapellan Kjersti G. Norheim.    

Styret bestod på vårparten av styreleder Marte Åsen, Ingrid Handegard, Hanne Skeie, Torstein Lærum og 
Johannes Renså. Fra høsten 2011 ble styret bestående av Sindre Meek, Kaja Rønning, Marit Pettersen, Torstein 
Lærum og Hilde Karin Wolter. 

Hilde Karin Wolter, frivillighetskoordinator.  

Litt om regnskapene i ungdomsarbeidet:  

Regnskap følger aktivitet og i Birkeland er det tre ulike regnskap for ungdomsarbeidet. Bobla tensing henter 
sine inntekter fra deltagerbetaling, kontingent og frifondsmidler. Bobla reiser på vinterfestival og arrangerer 
konserter. Ved normale år holder utgiftene seg godt innenfor budsjett. I 2011 hadde de 10-årsjubileum og 
markerte dette med en stor fest, men dette dekkes godt inn av oppsparte midler fra tidligere års dugnader. 
KRIK-Nesttun har i 2011 ikke hatt noen utgifter, men har mottatt frifondsmidler på 5.719. Dette vil endre seg 
i 2012. Da skal KRIK betale for treningstid på Midttun skole (for tilsynsvakt) og skal arrangere hyttetur.  

Ungdomsarbeidet ble opprettet som egen regnskapsavdeling for å føre alt som hadde med 
ungdomsarbeid på et sted. Dette for å synliggjøre utgifter, med tanke på søknader og for å bygge opp en 
givertjeneste.  
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I 2011 hadde dette regnskapet et underskudd på – 6.042. Dette synliggjør behovet for å få til en givertjeneste 
øremerket ungdomsarbeid slik det er behov for. Birkeland ønsker å satse på ungdomsarbeidet ved å ha en 
ungdomsarbeider i en liten stilling. Det er viktig for miljøet at en ungdom kan jobbe i felt. I tillegg har vi to 
Tensingdirigenter som lønnes innenfor dette regnskapet. Inntektene er: Nattkafé med kiosksalg, tilskudd fra 
opplysningsvesenets fond (15.000) og når det er offer til Barne- og ungdomsarbeid føres en del av dette som 
inntekt her. I 2011 ble det 25.252.  

Eli Heggdal, økonomiansvarlig.  

6. Menighetshusets arbeidsutvalg.  
 

Menighetshusets arbeidsutvalg (MAU) har i 2011 bestått av Bjarte Stølsbotn, Arnar Øgaard, Lise Strøm 
Nilssen og Kasper Vejen. Utvalget har sørget for dugnader og sett til at det er et godt system for ivareta 
ulike oppgaver. Takket være mange flittige frivillige er huset et godt samlingssted for alle generasjoner i 
menigheten.  

Menighetshuset eies og drives av Birkeland menighet som dermed står ansvarlig for driftsutgifter på 365.000. 
Dette er et stort ansvar for en menighet, noe om kan vises med en liten gjennomgang av noen sentrale 
utgiftsposter, her med runde summer: Strøm (80.000), kommunale avgifter (22.000), akutt vedlikehold (9000), 
Snøbrøyting (16.000), BIR (9.000) og renholdstjenester som kjøpes av BKF (30.000). Bobla tensing har pusset 
opp Hulen (øvingsrommet) I 2011 har det i tillegg vært innkjøp og oppgraderinger: Innkjøp av nye lamper i 
småsal og kjøkken (19.900). Matte ved utgangsdør (2.100). I forbindelse med vannskade og total renovasjon av 
leiligheten i 1. etasje ble det byttet vinduer (67.000) og det ble satt inn ny dør i 1. etasje.  

Dette er utgifter menigheter med arbeidskirker ikke har, men Birkeland har i mange år løst disse oppgavene ved 
stor innsats av frivillige og ved hyppig utleie. Av gledelige inntekter kan nevnes: Tilskudd fra kommunen til 
ikke-kommunale kulturbygg (50.000), en storstilt Tefest (72.000) og husleie (168.000).   

Regnskapet har i 2011 et underskudd på kr. 33.330. Det er ikke tvil om at utgiftene til drift og nødvendig 
vedlikehold er store. Uten frivillig innsats hadde det vært en umulig oppgave for menigheten. Menigheten 
kjøper tjenester for renhold og brøyting fra Bergen kirkelig fellesråd og får god støtte i arbeidet for å få fradelt 
tomt til menighetshuset. Det er et håp om at dette skal løse seg i 2012. Inntil videre arbeider et nytt og ivrig 
MAU for gode systemer på huset.  

Eli Heggdal, økonomiansvarlig.  

 
7. Menighetsarbeidet i Sædalen.  
 
Disse har vært medlemmer i prosjektgruppen i 2011:  

Fram til sommeren: Pål Ove Vadset (leder), Atle Rotevatn (økonomiansvarlig), Yngvild Sørebø Danielsen 
(sekretær), Linda Beate Havmøller (Informasjonsansvarlig), Dagfinn Koppang (tekniske/praktisk ansvarlig), 
Bjørn Dahl (leder trosopplæringsutvalget), Leidulf Øy (prest/prosjektleder). 

Høsten: Pål Ove Vadset (leder), Atle Rotevatn (økonomiansvarlig), Yngvild Sørebø Danielsen (sekretær), 
Linda Beate Havmøller (Informasjonsansvarlig), Bjørn Dahl (leder trosopplæringsutvalget), Leidulf Øy 
(prest/prosjektleder).  
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Vi har hatt 10 møter og 55 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.  

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. Denne prosessen er i gang, og menighetsrådene i 
Slettebakken og Birkeland samt prosjektgruppen i Sædalen har uttalt seg om saken. Det skal også avholdes et 
menighetsmøte i både Slettebakken og Birkeland.  

Menighetsarbeidet i Sædalen har siden oppstarten hatt sitt regnskap innenfor Slettebakken menighet, men har 
en egen enhet i BKFs regnskapssystem og egne bankkonti. Vedtak må gjøres i Slettebakken menighetsråd, 
siden regnskapet organisatorisk hører hjemme her. Regnskapet føres av Leidulf Øy og Eli Heggdal.  

Mye av menighetsarbeidet i Sædalen foregår også innenfor Birkeland menighet. Birkeland har derfor valgt å 
støtte Sædalen med å dele sine tilskudd til trosopplæringen. De dekker 30 % av stillingen som 
menighetspedagog (Ca. 250.000 pr år) og overfører 1/3 av sitt driftstilskudd. Sædalen er nemlig en egen 
trosopplæringsenhet, men er ikke tildelt særskilte midler fra Fana prosti. De har heller ikke hatt en egen 
mentoravtale, men hatt samtaler med Birkelands mentor da planarbeidet skulle ta form. Reelle kontorutgifter og 
utgifter til gudstjeneste framgår heller ikke av Sædalens regnskap, bortsett fra noe portoutgifter som er belastet 
trosopplæringen. Øvrige kontorutgifter som kopiutgifter, konvolutter, papir med mer har Sædalen fått dekket 
fra Birkeland.  

 

Gudstjenester og søndagsskole  

Det har vært 16 gudstjenester i 2011. For første gang har det vært gudstjeneste på julaften. Oversikt 
gudstjenestene: 

9. januar 116 1dåp 
6. februar 150 1dåp 
20. februar 201 2dåp,Trosopplæringstiltak 2. klassinger 
6. mars  68 Nattverd 
20. mars 75  Nattverd 
3. april  167 Familegudstjeneste, trosopplæringstiltak: juniorkonfirmanter. 
1. mai  78 Nattverd 
5.juni  74 Friluftsgudstjeneste. Speideren 41. Bergen KFUK/M deltok. 
4. sep  305 Trosoppl.: skolestartgudstjeneste, Nattland/ Sædalen-dagene. Barnegospel. 
18. sep  126 Nattverd. Presentasjon av konfirmanter.  
2. okt  157 Familiegudstjeneste, trosopplæringstiltak: sansegudstj.(2-åringer) Knøttesang 16.okt
  102 Nattverd 
6.nov   Trosopplæringstiltak: søndagsskolesamling(3-åringer) Babysang deltok. 
20. nov  192 Trosopplæring: Utdeling av 4-årsbok. SoundsLikeUs deltok. 
4.des  86 Nattverd 
24. des  249 Familiegudstjeneste 

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 2011 har vi startet med å 
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dele søndagsskolen inn i tre grupper: 3 og 4- åringer, 5 år- 2. klasse og fra 3. klasse. Vi har jobbet med å 
rekruttere flere søndagsskolelærere, og da spesielt menn. Den eldste gruppen er det nå to menn som har 
ansvaret for. I tillegg har vi en ekstra leder hver gang som er ansvarlig for opplegget til et barn som trenger mer 
oppfølging. 

Gudstjenestene er på Sædalen skole. Vi er takknemlig og glad for det gode samarbeidet med 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.  

Vi vil fortsette med å satse på søndagsskolen. Vi vil arbeide for å rekruttere flere ledere slik at vi kan utvide 
med ennå en gruppe for barna som går på mellomtrinnet. Dessuten vil vi se på muligheten for å kurse de eldste 
barna i å ta lederoppgaver på søndagsskolen. 
 
Barnekor 
Sædalen barnegospel har hatt øvelser på Sædalen skole mandager fra kl 17.30-18.15 (vårsemesteret) og 18.00- 
18.45 (høstsemestert). Koret består av Knøttene (1-2 år), Minigospel (3-4 år) og Barnegospel (forskole- 
3.klasse). På bakgrunn av forespørsel fra barn og foreldre startet vi opp med Tweensing (4.-7.klasse) fra 
høstsemesteret. Det har vært godt oppmøte på øvelsene i alle gruppene. Totalt har vi i år hatt 77 betalende 
medlemmer. 
Vårsemesteret deltok vi på to gudstjenester og arrangerte konsert med Hans Inge Fagervik ( "Å så vakkert") i 
Sædalshallen. I dette prosjektet var 3 andre inviterte barnekor med på konserten. Høstsemesteret var i stor grad 
preget av forberedelser til vårt nyskrevede julespill ("Minsten, Gjeterjenta og den nye kongen") i tillegg til at vi 
deltok på en gudstjeneste. Julespillet gikk av stabelen 11. og 12. desember i amfiet på Sædalen skole. Til dette 
arrangementet var det en egen julespillkomite bestående av medlemmer fra styret og flere resurspersoner. 
Julespillet var godt besøkt. 
Styremedlemmer i 2011: Leder: Laila Eide Hovstad (vår) og Martha Svarstad Vadset (høst). Sølve Skutlaberg 
(kasserer), Vibeke Irgan (sekretær) og Renate Krossøy (styremedlem/ medlemsregistrering). 
Dirigenter:  
Margrethe Øy, Sigrun Skjælaaen Dahl, Ingrid Trætteberg Rotevatn, Gunn Waage Austad, Eivind Austad og Pål 
Ove Vadset. 
 

KRIK Sædalen 

Samling annenhver onsdag på Nattland skole. Våren 2011 hadde vi med en leder gjennom Ulriken KFUK/M 
som vi har samarbeidsavtale med. Det var en ettåring,  Christina Kaltenbach fra Tyskland som er med på et 
utvekslingsprogram som Ulriken KFUK/M er med på. Øvrige ledere har vært Bjørn Dahl og Leidulf Øy. Det er 
fortsatt en stabil gruppe som har vært med fra starten og som nå går i 9.klasse. En gruppe med KRIK-
konfirmanter fra Sædalenområdet får sin KRIK-trening i etterkant av konfirmasjonsundervisningen om 
onsdagene.  

Kompisklubben 1.-4.klasse 
Månedlige samlinger i Rambjøra barnehage.. Det var vært rundt 15 barn på samlingene. Gruppen er innmeldt i 
KFUK/M, og lederansvaret går på omgang mellom foreldrene. 

Smågrupper 
Det er seks smågrupper. To mannsgrupper og fire kvinnegrupper. Gruppene er åpne og det kommer jevnlig inn 
nye i gruppene. Kontaktperson for gruppene er Reidun Helle-Johnsen 
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Menighetsweekend  
27.-29. mai :Sætervika ved Samnangerfjorden. Turen var fullbooket.  Komite: Sigrun Skjælaaen Dahl, Kjersti 
Espeland, Yngvill S Danielsen 

Nattland-Sædalen dagen 
En nærmiljødag for Nattland og Sædalen som ble gjennomført for fjerde gang. Samarbeid mellom velforening, 
kirke, idrettslag, korps, skole og flere andre organisasjoner og lag i nærmiljøet. Dagen startet med en 
gudstjeneste der alle 1. klassinger var spesielt invitert for å markere skolestart. 

Sounds like us 
Kor for voksne som er et samarbeidsprosjekt med Slettebakken kirke. Dirigent vår: Espen Rotevatn. Dirigent 
høst: Sigrun Skjælaaen Dahl. Koret har i løpet av året sunget  på gudstjenester i Sædalen, Slettebakken og 
Birkeland kirker. Dessuten har de fremført en sommerkonsert og en julekonsert med variert repertoar. 

Speideren Sædalen KFUK/KFUM 

Denne speidergruppen for 1. og 2. klassinger startet opp høsten 2011, og har samlinger torsdager i 
oddetallsuker kl 1630-1830 på Sædalen skole. De har hatt 7 møter i høst og det er 20 deltakere. Gruppen driver 
med speideraktiviteter mest ute og litt inne på Sædalen skole (skolekjøkkenet). Hver samling starter med et 
varmt måltid som gruppen tilbereder sammen.  

Lederne er: Dagfinn Koppang, Liv Kjersti Skartland , Kjersti Espeland og Martin Espeland. 

Speideren 41. Bergen KFUK/KFUM 

Denne speidergruppen (fra 5. klasse) har base i speiderhytten i Indre Sædal og møtes hver torsdag fra klokken 
1800-1945. 

Hovedlederne er Jon Harald Aase og  Fredrik Gullaksen. I tillegg har de rekruttert flere foreldre som ledere, 
noe som gjør at de har kunnet utvide tilbudet i 2011. Ungdommer fungerer også som troppsledere. Gruppen 
driver med speideraktiviteter i nærområdet og drar på turer. De deltok på friluftsgudstjenesten i Sædalen 
menighet i juni og er med på Nattland/ Sædalen-dagen. 

TROSOPPLÆRING 

Sigrid Trætteberg Fahlvik har en 50% stilling på trosopplæring. 30% av hel stilling dekkes av 
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, Jan Frode Sandvik,vår, Ole Jacob 
Møllerløkken,høst (Ulriken KFUK/M), Kristin Trætteberg (Slettebakken), Anne Berit Helland (Birkeland), 
Sigrid Trætteberg Fahlvik (Trosopplæringsmedarbeider), Leidulf Øy (prest)  

Trosopplæringsplanen ble levert inn for godkjenning våren 2011. Den ble – i likhet med samtlige planer i 
Bjørgvin - ikke godkjent. En revidert plan ble levert inn desember 2011. Årskullene i Sædalen ligger på rundt 
100 personer, og oppmøtet på de ulike tiltakene ligger på mellom 20 og 30 %. Nedenfor følger en oversikt over 
trosopplæringstiltak som er gjennomført  i 2011:  
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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 ( Til sammen 20 
samlinger). I tillegg deltok babysang på to gudstjenester. Det har vært rundt 20 babyer på samlingene. 

Tweensklubb og karneval: 5 samlinger for 6.-klassinger rett etter skoletid.( 13 stk deltok) I tillegg karneval i 
samarbeid med Birkeland og Slettebakken. 

Juniorkonfirmanter: Opplegg for 5.-klassinger etter skoletid. 4 samlinger og deltakelse på en gudstjeneste. 
Utdeling av Tweensbibel.(12 stk deltok) 

Tårnagentene: Alle 3.-klassinger ble invitert for å utforske kirken. Samarbeidsprosjekt med henholdsvis  
Slettebakken og Birkeland menigheter. 

Lys Våken: Overnatting i kirken for 6.-klassinger. Samarbeid med Slettebakken/ Birkeland. 

Fortellersamling: 2.-klassingene ble invitert på en hverdagssamling og gudstjeneste der de brukte drama/ 
fortelling som arbeidsform for å bli kjent med en lignelse. 

Aktiv planleggingsdag: Tilbud for 4. klassingene på skolens planleggingsdag. Varierte aktiviteter i gymsalen og 
trosopplæring i pustepausene. Samarbeid med KRIK. 

3 årssamling: I oktober ble alle 3- åringer invitert til en gudstjeneste der de fikk utdelt en bok. De var invitert 
spesielt til å være med på søndagsskolen denne søndagen.  

Fireårsbok: I november var det en hverdagssamling for 4- åringene, samt utdeling av 4- årsbok på den 
påfølgende søndagen.  

Sansegudstjeneste: En gudstjeneste på 2-åringenes premisser der alle sanser ble tatt i bruk. Utdeling av CD. 

Skolestartgudstjeneste: Markering av skolestart på gudstjenesten i forbindelse med Nattland/ Sædalen- dagen. 
Utdeling av bok. 

Tweenshelg: Overnattingsarrangement i samarbeid med Slettebakken menighet. For 7. og 8. klassinger. Ble 
avsluttet med en konsert barna hadde laget. 

Julespillprosjekt: Samarbeid med korene i menigheten. 4.-klassingene ble invitert til å delta i kor/ drama i 
forbindelse med korenes storsatsing på julespill. 

Mammakveld: I oktober arrangerte vi også en mammakveld der mammaer i Sædalen var invitert til en sosial 
kveld med mat, underholdning og informasjon om trosopplæringstilbudet i Sædalen. 

Pr i dag er det satt i gang tiltak for 0-12- åringer. Det skal jobbes videre i 2012 om hvordan vi skal tilpasse 
trosopplæringsarbeidet lokalt for ungdomstiden, og prosjektgruppen har satt ned en komitè som skal jobbe med 
dette. 

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 
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PaulMarhaug. Aktiviteten i kirkekomiteen har også dette året i hovedsak konsentrert seg om avklaring av 
tomtespørsmålet. Bergen kommune har igangsatt en arealanalyse for Sædalen/Nattland og Nattlandsfjellet for å 
avklare tomtespørsmålet for kirkebygg, fotballbane og multihus/grendahus. Kirkekomiteen har vært 
representert i arbeidet ved Terje og Leidulf. De har deltatt på møter i nærmiljøgruppen i Sædalen, sammen med 
andre lag og organisasjoner i området for å øve press mot administrasjonen og politisk ledelse i kommunen. I 
tillegg har de deltatt på verksted i regi av kommunen for å kartlegge nærmiljøanlegg i området. Arbeidet med 
arealanalysen var ventet ferdig sist høst, men arbeidet har dratt ut og endelig rapport foreligger ikke pr. dato. 
Kirkebyggkomiteen ved Terje og Leidulf har imidlertid vært med nærmiljøgruppen i Sædalen og gitt 
kommentarer til et første utkast. Arbeidet med videre avklaring av tomtespørsmål og disponering av midler er 
stilt i bero inntil arealanalysen foreligger. 
 

Frivillighet: Vi har 74 frivillige medarbeidere i medarbeideroversikten vår. Det ble arrangert medarbeiderfest i 
februar 2011  

Informasjon 

Hjemmeside: www.sedalenmenighet.no. Dette er en viktig informasjonskanal. I tillegg har menigheten en 
facebook-side. 

Det ble delt ut  flyers for vår og høst  i alle postkassene fra Nedre Nattland til Kringlebotn. Det har også vært 
artikler i menighetsblad og i media. Det arbeides med en ny hjemmeside der de ulike enheten kan legge inn 
blogginnlegg og der det fremgår mer tydelig at Sædalen menighet hører innunder Den norske kirke. Denne tas i 
bruk i løpet av februar/ mars 2012.   

For prosjektgruppen 

Sigrid T Fahlvik 

8. Gode samarbeidspartnere i Birkeland.  
 
Årsmelding 2011 for Birkeland KFUK- speidergruppe. 

Birkeland speidergruppe har 24 medlemmer fordelt på 3 patruljer og et Roverlag i samarbeid med Nordås og 
Steinsvik. Styreleder/Gruppeleder og Speiderleder: Lise Strøm Nilssen. Styremedlemmer: Oddveig Klakegg og 
Grete Bjerk 

Det er avholdt 11 ledermøter i 2011, hvor styret, Troppsledere og Patruljeførere deltar. Noen ganger har 
Patruljefører assistentene vært med. Samarbeidet har vært godt, lærerikt og veldig hyggelig.  

Speidergruppen har også i år vært særdeles aktiv og deltatt på kurs, leirer og konkurranser. Vi ønsker å nevne 
spesielt Jamboree leir i Sverige med ca 40 000 andre speidere fra hele verden, Bymanøver, Ungdomstur for 
Bjørgvin krets, deltagelse i Vestlandsmesterskap og Norgesmesterskap i Speiding. Troppen/Patruljene har 
arrangert Førerturer og Tråkk hvor de har sovet ute i all slags vær med presenning som dekke. Speiderne har 
også deltatt på ulike kurs arrangert av Kretsen.  

Vi har arrangert Jule- og Sommeravslutning for Ledere og Gruppen. Speiderne har deltatt aktivt på 2 
Gudstjenester i Birkeland kirke og 1 Friluftsgudstjeneste. Vi har fått arrangere kirkekaffe i desember til inntekt 
for den internasjonale Globalaksjonen til Speideren. Vi har også bidratt ved et av Y mens arrangement. Vi 
ønsker å videreføre vårt arbeid i 2012 på samme måte som fjoråret. 
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Speiderne skal delta på nye kurs, arrangere haik for patruljene og Troppen, delta Kretsleir og nytt VM og NM i 
speiding. Vi håper å kunne fortsette vårt samarbeid med Menigheten og delta aktivt i Gudstjenesten når det er 
ønskelig. 

Siden våre speidere er så aktive, er det stor slitasje på utstyret vårt. Vår tyngste utfordring i 2012 vil derfor være 
å bytte ut nødvendig tur utstyr, som for eksempel telt og lavvo. 

Grete Bjerk 

Styremedlem 

 

Birkeland Y’s Men’s Club 

Birkeland Y’s Men’s Club mistet et trofast medlem da Inge Mannsåker gikk bort 8/7 – 2011, og antall 
medlemmer er nå 30.  Som tjenesteklubb har vi sett oss nødt til å legge om aktivitetene en del de siste årene. 
Prosjekter som tidligere har gitt stabile inntekter har vi gitt opp på grunn av den høye gjennomsnittsalderen (72 
år). Vi arbeider nå med å etablere nye prosjekter som krever mindre fysisk arbeid, og håper gjennom dette å 
styrke klubbens økonomiske ”muskler”.  

I 2011 har klubben bidratt med kr 24.000 til Y’s Men bevegelsens forskjellige aktiviteter og prosjekter. 
Hovedfokus for Y’s Men bevegelsens internasjonale prosjekter er underprivilegerte barn. Det gjennomføres nå 
25 prosjekter fordelt på 20 land. Lokalt har klubben bidratt med kr 22.000 til 6 forskjellige grupper (barn 
og/eller ungdom) i Birkeland menighet eller dens nærmeste omgivelser. 

Vi sliter med å få nye medlemmer til klubben til tross for at vi kan tilby utfordringer, et meningsfylt arbeid, 
opplevelser og et godt miljø. 

Reidar Kanestrøm 

 

5. Bergen St. Georgs Gilde  

Gilde har lagt bak seg nok et godt arbeidsår. Ved årsskiftet var vi 34 medlemmer og flere står på trappene til å 
bli med i gildet. 

Vi har hatt 7 ordinære medlemsmøter, hvor temaene har vært: antidoping, eldrebølgen, bybanens videre 
utbygging, historisk film om Nesttun og Osbanen, «å være blind» og kåseri om Kina anno 1979. I tillegg har vi 
deltatt på St. Georgsdag i Landås kirke, friluftsgudstjeneste på Totland, dugnad på speiderhytten på Totland, 
speidernes bymanøver, Fellowshipdagen, som ble avholdt på Danielsen ungdomsskole og Terminus, 
kultursøndag i Fana kirke og Hordaland museum og lysmesse i Birkeland kirke. I tillegg hadde vi på 
forsommeren en helgetur til Modalen og høstens åpningstur gikk til Øygarden med besøk på Vestkystmuseet og 
middag på Blomvåg hotell. I tillegg til dette deltok mange av gildets medlemmer på Bergensgildenes fellestur 
til Como, Italia, hvor vi blant annet besøkte verdenskonferansen for Gildebevegelsen. Bergensgildene har også 
startet en turgruppe som går på tur hver onsdag, på ulike steder i og rundt Bergen. Flere av gildets medlemmer 
var med å sette i gang turgruppen og deltar aktivt på disse turene. 
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Forholdene for befolkningen på Haiti er fremdeles kritisk. Gildet har nå, andre året på rad, hatt Haiti i fokus og 
sendte i år kr. 9425,- til landsgildeledelsen som videresender pengene til det Canadiske speiderforbundet. Disse 
bistår speiderne på Haiti slik at midlene blir brukt på best mulig måte. 

Med vennlig gildehilsen 
 
Jan Helge Støve 
 

 

 



Hovedtall fra regnskapsavdelinger i Birkeland 2011

Oversikten viser kun hovedtallene fra drift. Denne oversikten viser nøkkeltall fra inntektene og hvor pengene kommer fra. 

Noen nøkkeltall fra inntektene

Avdeling Inntekt Utgift
Drifts-
resultat

Gaver Giver-
tjeneste/
husleie

Offer til egen BKF-
tilskudd

Stats-tilskudd Kommune-
tilskudd

Billetter, 
insamling egen
og bladpenger

Offer og
Innsamling 
andre

Menighetsrådet 907 925 804 280 103 645 145 000 183 079 129 346 77 788 *52968 2 500 60 000 187 989

Menighetshuset 382 771 387 097 4 326 168 700 26 000 50 000 72 060

Trosopplæringen 205 559 204 965 594 189 845

Konfirmantarbeidet 177 636 181 251 3 615 2 000 3 318 53 680

KRIK-Nesttun 5 739 0 5 739 5 719

Bobla Tensing 58 781 59 286 505 4 200 12 754 7 000
Ungdomsarbeid 58 198 64 240 6 042 5 200 25 253 15 000

Diakoniutvalget. 61 674 66 306 4 632 35 300 5 400 14 158 3 000

Klubben Optimisten. 18 209 40 391 22 182

Nabokafeen. 15 830 13 652 2 178

Kantoriet 74 565 64 445 10 120 18 240 20 000 23 755

Barnekoret 27 646 32 042 4 396 8 769 15 900

* Bl.a. Tilskudd til kirkevalg

Hovedtall fra alle avdelinger

De som ønsker å se hele regnskapet for Birkeland menighet kan henvende seg til menighetskontoret på 55 36 22 81 eller e-post birkeland.menighet@bergen.kirken.no 
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ÅRSMØTE I BIRKELAND MENIGHET 
 
Vår ref. Deres ref. Dato: 
12/137-1/BIRKELHE   24.02.2012 

 
Møtedag:  Søndag 11.3.2012 
Kl: Kl. 12.30-14 
Møtested:  Birkeland menighetshus Øvsttunveien 29.  
 
  
  
Årsmøtet er et menighetsmøte der alle medlemmer i soknet har møterett og kan 
uttale seg om viktige saker. I dette møtet legges det ikke fram saker til 
avstemming. Menighetsrådet ønsker å orientere om sentrale saker som har vært 
til behandling i 2011 og invitere til samtaler om arbeidet videre.   

Saker:    

1. Kort orientering og muligheter for spørsmål om utvalgte deler av 
årsmeldingen.  

 
- Arbeidet for kirketun ved Birkeland kirke.  
- Gudstjenestereformen i Den norske kirke.  
- Giverglede i Birkeland.  

 
Det vil bli muligheter for spørsmål fra hele årsmeldingen som legges ut i 
kirken. Regnskap for menigheten kan hentes på menighetskontoret i 
Hardangerveien 5 B. Eller det kan sendes på e-post. Send melding til: 
birkeland.menighet@bergen.kirken.no  

 
2. Menighetsrådet inviterer til samtaler om «fellesskap og frivillighet», som er 

et av det nye rådets satsningsområder og vil spesielt fokusere på hvilken 
plass bønn har i vår kirke. Det har i en årrekke vært organisert bønnetjeneste 
i Birkeland. Dette er noe menighetsrådet kan tenke seg å fornye og vil bruke 
årsmøtet til å samle tanker om dette.  
 
Velkommen inn til et årsmøte med rom spørsmål og samtaler.  
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