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BIRKELAND MENIGHETSRÅD 2013 
 

I 2013 har rådet bestått av:  

Faste medlemmer: Marit Serine Robbestad Skeie (leder), Tor Magne Madland (nestleder), Anne Kari 

Hersvik Aarstad, Liv Bente Aurlien, Solveig Elin Ruud, Gjermund Øgaard Heimli, Mona Boge, Frode 

Høyte, Eva Taule (BKF-representant) og sokneprest Ivar Braut. Dagny Ekberg gikk inn som fast 

medlem da Britt Helga Eidsheim flyttet utenbys 1.9.2013. Helge Flesland har også dette året hatt 

permisjon for å arbeide i utlandet. Varamedlemmer: Magne Stenersby og Kasper Vejen. 

Menighetsrådets arbeidsutvalg har bestått av leder, nestleder, et valgt medlem; Anne Kari Hersvik 

Aarstad, administrasjonsleder Eli Heggdal og sokneprest Ivar Braut.   

 

Ansatte i Birkeland 2013 

Birkeland er en stor menighet med til sammen 16 ansatte med arbeidssted i Birkeland og Sædalen. 

Det er fire prester: Sokneprest Ivar Braut (100 %), Kapellan Kjersti Gautestad Norheim (100 %), 

Seniorprest Rune Kysnes: 60 % i Birkeland og 40 % i prostiet, samt Kapellan Leidulf Øy: 60-80 % 

prosjektprest i Sædalen og resten i tjeneste for Birkeland.  

Eli Heggdal er administrasjonsleder (100 %). Frivillighetsskoordinator Hilde Myklebust Wolter har fått 

økt sin stilling som sekretær med 35 % og har til sammen 85% stilling. Kantor Harald Holtet har hatt 

full stilling i 2013.  Det samme har diakon Linda Bårdsen. Kirketjener Larissa Golovina: 50 % gikk ut i 

fødselspermisjon til sommeren og Barbro Husdal er ansatt i et vikariat i 50 % Birkeland. I tillegg er det 

ansatt to helgekirketjenere: Håvard Bærug og Kaja Volden Rønning. Det har også i 2013 vært to 

kateketer i Birkeland. Ingunn Myklebust (100 %) og Carina Østensen Søfteland, som har hatt 

studiepermisjon og dermed gått ned til 50 % stilling. Våren vikarierte Solveig Tveitereid i deler av 

stillingen. Høsten har vikariatet vær delt mellom: Catrine Fosse, Ingunn Bjørkhaug og Nils Arne 

Rolland.   

I tillegg har Birkeland menighetsråd ansatt egne medarbeidere: Tweenskonsulent Solveig Tveitereid: 

25 %. Kjetil Svanes Madland var ungdomsarbeider i 20 % vår 2013. Høsten 2013 gikk Nils Arne 

Rolland inn i denne stillingen.  

 

Menighetsrådet – med blikk for helheten.  

Menighetsrådet er det øverste organ i Birkeland, med ansvar for å vedta planer og sørge for at det 

organiseres aktiviteter, som i det daglige drives av ansatte og frivillige.  Herunder hører også 

økonomi. En annen viktig verdi er menneskene som oppsøker menigheten. De siste årene har 

Birkeland arbeidet med et system som skal fungere godt både for ansatte og frivillige. 

Menighetsrådet har nedsatt disse utvalgene: Gudstjenesteutvalg, barne- og ungdomsutvalg, 

diakoniutvalg, trosopplæringsutvalg og menighetshusets arbeidsutvalg. I 2013 ble det i tillegg 

opprettet et misjonsutvalg,  

 

Det er nå et godt innarbeid prinsipp at alle utvalg skal ha en representant fra staben, en representant 

fra menighetsrådet, en frivillig leder og andre frivillige (litt varierende antall for de ulike utvalgene). 

Vi opplever et godt samarbeid mellom ansatte og frivillige. I løpet av året har menighetsrådet invitert 

alle utvalgene til sine møter. I denne årsmeldingen vil hvert enkelt utvalg presentere seg selv. I hvert 

kapittel vil du som leser få innblikk i små og store aktiviteter og bli kjent med engasjerte frivillige som 

skaper gode møtepunkter.  
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Fortsatt fokus på satsningsområdene.  

Menighetsrådet har hatt 9 møter i 2013 og har behandlet 77 saker. Grunnordning for liturgi er 

allerede godkjent av biskopen, men var oppe til planlagt evaluering i menighetsrådet i mai. Det ble 

bestemt at vi beholder Gullichsens musikk i de liturgiske leddene, vi beholder håndtrykk i forbindelse 

med fredshilsen, og vi fortsetter dagens ordning med ikke å dele ut dåpslys. Vi har videre behandlet 

høringssak om Det livssynsåpne samfunn og vedtatt innføring av og tatt i bruk ny salmebok. Nytt 

misjonsprosjekt er vedtatt. Vi støtter nå Det Norske Misjonsselskap sitt arbeid for menighetsplanting 

i Estland. 

 

Det har blitt avholdt 2 menighetsmøter i 2013: 10.mars var det menighetens årsmøte med tema: Hva 

er det som skaper begeistring i menigheten? 22.september var det menighetsmøte for å behandle 

saken om innføring av ny salmebok i gudstjenesten. 

Menighetsrådet startet også dette året med en helgesamling i januar der det ble arbeidet med de fire 

satsningsområdene som ble valgt for perioden:  

 

1. Et helhetlig barne- og ungdomsarbeid er et stort løft i menigheten, men i 2013 har det vært 

grunn til å feire. Trosopplæringsplanen Sammen om skatten har i 2013 hatt 11 tiltak. Ett av dem 

er babysang som i siste halvår har vært hver uke. Dette året har vi lagt merke til en sammenheng 

mellom ulike aktiviteter. De som får invitasjon til trosopplæring skal også få invitasjon til faste 

aktiviteter. Vi ser at søndagskolen har fått et løft, det er mange barn i Birkeland Soul Children og 

ikke minst Fredagstaco trekker mange. I midten av denne blomstringen ser vi betydningen av å 

satse på tweensarbeidet og ansette en egen tweenskonsulent. Dette er morgendagens 

ungdommer.  

 

2. Fellesskap og frivillighet er et annet område som ble viktig for menighetsrådet. Et ønske om å 

skape en VI-følelse der alle opplever å bli inkludert utfordrer oss alle.  Det handler om å skape 

gode møteplasser i Birkeland. Mange har lenge snakket om at vi trenger uformelle møtesteder. 

Medarbeiderutvalget tok utfordringen etablerte Kveldsåpent – et uformelt møtested.  

 

3. Informasjonsarbeid og giverglede kom i 2012 på dagsorden, men i 2013 har vi nok lykkes mer 

med informasjonsarbeid enn med giverglede. Birkeland har en godt etablert givertjeneste, men 

inntektene her gikk ned i 2013. Vi har valgt å satse mye på informasjon om det som skjer, og vi 

kan glede oss over å ha nådd noen mål. Menighetens nettside har mer og bedre informasjon og 

vi er aktive på Facebook. Staben har lagt ned et arbeid for å lage en informativ velkomstbrosjyre 

som deles ut i kirken. God informasjon skal skape begeistring! Helg i Birkeland er et viktig 

informasjonsorgan som ved hjelp av mange frivillige distribueres til mer enn 7000 husstander.  

Giverglede må bli det neste menighetsrådet må ta fatt i. De faste og forutsigbare gavene gjør det 

lettere å planlegge og hjelper oss å satse. Menighetsrådet har valgt å bruke midler på stillinger, 

men har samtidig oppfølging av frivillige medarbeidere som et viktig satsningsområde. Kanskje 

noen av dere også har lagt merke til at vi mener at givere er å regne som frivillige og blir invitert 

på medarbeiderfest? Det er jo en givertjeneste. Mange her gir av sin tid, andre gir penger. Begge 

deler kommer godt med. En gruppe som kaller seg Giverglede er i gang med sitt møysommelige 

arbeid med å gjøre dette kjent.  
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4. Kirketun ved Birkeland kirke er fortsatt høyt prioritert av menighetsrådet. Kirketunutvalget er i 

gang med å planlegge og prosjektere et nybygg ved Birkeland kirke i samarbeid med Bergen 

kirkelig fellesråd. Det er gledelig at tilbygg til Birkeland kirke står i Bergen kirkelig fellesråd sitt 

budsjett og at nybygget skal erstatte menighetshuset i Øvsttunveien 29.  

 

Medarbeiderutvalget (MU) 

Medarbeiderutvalget har i 2013 bestått av Reidar Kanestrøm og Eva Taule, sammen med diakon 

Linda Bårdsen, administrasjonsleder Eli Heggdal og frivillighetskoordinator Hilde Karin Wolter fra 

staben i Birkeland menighet. Utvalget har i 2013 jobbet for at de ulike utvalgene skal kjenne 

hverandre og vite om hverandres arbeidsfelt. To samlinger har blitt gjennomført, der leder for hvert 

utvalg og ansatt i utvalgene har møttes. Her har det vært mulighet til å bli kjent med arbeidsfelt og 

form, samt tenke tanker sammen om fremtidig samarbeid.  

 

I september inviterte medarbeiderutvalget til inspirasjonssamling på menighetshuset. May Bente 

Matre kom som foredragsholder og tema var «tåler Gud et sant menneske». Vi serverte kveldsmat 

og det var svært gode tilbakemeldinger på formen og innholdet. På kjøkkenet hadde vi leid inn hjelp 

fra BKF. Målet med samlingen var å gi alle de frivillige medarbeiderne som ellers jobber og bidrar på 

arrangementer en kveld der de bare kunne komme og slappe av, ikke ha noe ansvar og bare få litt 

påfyll. Denne samlingen var første i en ny serie som er kalt for «Kveldsåpent i Birkeland». Dette er 

møtepunkter for voksne i menigheten der felleskap, prat, mat og påfyll står på menyen. I løpet av 

høsten arrangerte MU i alt tre samlinger: «God og snakke med kurs» i regi av Kirkens SOS og med 

Karl Dag Bærug som foredragsholder. I begynnelsen var desember det juleverksted for voksne. 

Avtroppende kantor Harald Holtet holdt et interessant innlegg om opphavet til julesalmer og etterpå 

brettet vi engler av gamle salmeark.  Nye kveldsåpent-kvelder planlegges for 2014.  

 

Medarbeiderutvalget har også jobbet på mandat fra menighetsrådet, men en plan for 

grenseoverskridende adferd. Denne planen vil inneholde både en forebyggingsplan som omfatter 

alle som er involvert i barne- og ungdomsarbeid. Det er i det forebyggende arbeidet (politiattester, 

kurs, inntakssamtaler) at vi legger grunnlaget for et trygt og gjennomsiktig miljø som ikke tolerer 

noen form for grenseoverskridende adferd.  Planen inneholder også en beredskaps del der et 

beredskapsteam står sentralt. Dersom noe skjer, skal alle ledere vite hvordan saken meldes videre og 

hvem som skal ha ansvar for oppfølging og håndtering av saken. Planen ventes å ferdigstilles våren 

2014. Mye forebyggingsarbeid foregår allerede.  

 

En liten beretning om penger.  

Er det mulig å si noe interessant om penger? Mange vil nok svare ja når de også får vite mer om hva 

vi bruker pengene til: Nemlig alt du kan lese om i denne årsmeldingen. Vi vil også fortelle litt om 

hvor pengene kommer fra. Menighetsrådet har godkjent budsjett for 14 ulike avdelinger. Det er 

viktig å merke seg at drift av bygninger og lønn til de fleste ansatte dekkes av fellesråd og 

bispedømmeråd, men tilskuddene til drift av selve menighetsarbeidet er lite. Menighetsråd som 

ønsker å utrette noe må derfor samle inn midler til en rekke varierte oppgaver.  Vi kan nevne: I 

Birkeland samles det inn penger til stillinger som menigheten selv har ansvar for: 50 % av 

diakonstillingen, ungdomsarbeider 20 % og Tweensarbeider 25%.  For disse stillingene må det samles 

inn i overkant av kr. 570.000 årlig. Andre viktige utgiftsposter som dekkes av innsamlede midler er 
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kontordrift og gudstjeneste (musikk, lys, blomster og nattverd), kirkekaffe, gaver og velferdsformål 

(oppfølging av frivillige og diakonalt arbeid). Ellers er informasjonstiltak prioritert. Årlige utgifter til 

menighetsblad er kr. 97.000, noe som kun delvis dekkes av bladpenger. Menighetshuset må nevnes 

spesielt fordi dette huset er menighetens eget ansvar. Det drives med hjelp av STOR frivillig innsats. 

Årets tefest gav rekordstor inntekt. Denne oversikten viser at inntektene kommer fra svært ulke 

steder. Menighetsrådet mottar kr. 78.372 i driftsstøtte fra BKF. Resten av midlene fra kommune og 

stat har kommet inn til øremerket arbeid etter søknad. Oversikten viser også at det er stor grad av 

egenbetaling og innsamlinger.  

 

Givertjeneste må nevnes: I dag er det 50 givere med avtalegiro og ca. 10-15 personer som gir mer 

eller mindre fast. I 2013 kom det inn kr. 256.089, noe som er en nedgang fra året før. En forklaring er 

at faste givere på avtalegiro gir mer stabil inntekt for menigheten. Vi vil derfor arbeide for å få flere 

givere og vil samtidig takke alle som trofast gir gaver. Som det framgår av oversikten på neste side er 

det behov for faste inntekter til Barne- og ungdomsarbeidet.  

 

 
 

Trosopplæring utgjør en større regnskap i Birkeland. Her er et arbeid som gir større tilskudd og 

dermed større muligheter. Som det framgår av årsmeldingen dekker dette en rekke tiltak for alle 

aldersgrupper fra 0-18. Birkeland har valgt å støtte menighetsarbeidet i Sædalen med å dele sine 

tilskudd til trosopplæringen. Sædalen mottar ikke egne trosopplæringsmidler, men har eget utvalg og 

eget regnskap. Fra 2013 ble tre avdelinger fra Sædalen lagt inn under  Birkeland menighets regnskap. 

Mye av menighetsarbeidet i Sædalen foregår også innenfor Birkeland menighet.  

 

Her følger en liten oversikt over nøkkeltall fra de ulike avdelingene i Birkeland menighet sitt 

regnskap.   

 

Eksempel på inntekter 

fordelt på avdeling

Giver-

tjenste
Gaver

Offer til 

egen
BKF/ 
kommune

Stats-

tilskudd

Frifond

Innsam-

linger

Husleie 

salg

Bruker-

betaling

Bruk av 

egen-

kapital

Menighetsrådet 225 989 34 710 64 919 78 372 0 89 430 0 10 000 41 455

Menighetshuset 56 000 95 366 147 700

Trosopplæring Birkeland 185 677 103 540 40 000

KRIK-Nesttun 25 343

Bobla Tensing 17 480 31 750

Barne og ungdomsarbeid 14 900 54 444 11 407

Diakoniutvalget. 5 900 18 100 24 483 5 000

Klubben Optimisten. 6 000 3 000 20 847

Nabokafeen. 18 871

Kantoriet 17 740 8 000 10 700

Birkeland Soul Children 0 15 560 24 250

Menighetsutvalg i Sædalen 9 300 16 992 19 383 20 000 25 511 83 297

Sædalen barnegospel 20 000 20 910 21 024 27 732 2 750 18 000

Trosopplæring Sædalen 92 845 3 000 13 361

HVOR KOM INNTEKTENE FRA I 2013?  
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En menighetsøkonomi er langt mer enn penger. Det er også frivillig engasjement. Noen som gjør 

oppgaver vi ellers måtte betalt for. Uten en slik innsats hadde det vært umulig for menigheten å ha 

et menighetshus. Det er verdt å merke seg dette når en ser på hovedtallene og eksemplene på 

inntekter til de ulike avdelingene. Tusen takk til alle som har støttet Birkeland menighet med gaver 

og med å gi av sin tid!  

 

Marit Serine Robbestad Skeie, leder i Birkeland menighetsråd og Eli Heggdal, administrasjonsleder 

 

Avdeling Inntekt Utgift
Drifts-

resultat
Forklaring

Menighetsrådet 721 212 827 133 105 921
Stort underskuddd skyldes i stor grad innkjøp av ny salmebok, noe 

nedgang i givertjenesten og offer til egen virksomhet. 

Menighetshuset 361 571 358 310 3 261
Regnskap dekker all drift av menighetshuset. Et normalt driftsår, 

med investeringer og stor egeninnsats av frivillige. 

Trosopplæring Birkeland 311 472 360 824 49 352

Regnskap dekker alle tiltak og konfirmantundervisning. Underskudd 

skyldes investering i materiell og flytting av inntekter til 2014. 

KRIK-Nesttun 25 843 16 747 9 096

Bobla Tensing 53 192 63 313 10 121
Regnskap viser all aktivitet og drift, korarbeid, turer og innkjøp av 

utstyr. 

Barne- og 

ungdomsarbeid
88 762 197 875 109 113

Regnskap viser lønn i barne- og ungdomsarbeidet. Nattkafe, 

lederoppfølging og barne- og familiearbeid. Underskudd skyldes 

lønnsutgifter, uten at givertjenesten har økt som budsjettert. 

Diakoniutvalget. 55 726 75 063 19 337
Drift av diakonale tiltak, julekurver, besøktjeneste mm. Underskudd 

skyldes eldrefest, som skal dekkes av fond. 

Klubben Optimisten. 28 467 22 459 6 008
Klubb for utviklingshemmede er et samarbeid med Nesttun 

Indremisjon. Gaver har ført til overskudd. 

Nabokafeen. 18 781 15 698 3 083

Birkeland kantori 52 345 21 758 30 587
Normalt har kantoriet større utgifter til julekonserter enn de har 

hatt i 2013. Dette forklarer overskuddet.

Birkeland Soul Children 45 063 88 631 43 568
Underskudd skyldes stort innkjøp av utstyr. Lønnsutgifter til 

tweensarbeidet er også dekket inn her. 

Prosjekt Sædalen 209 995 217 799 7 804

Regnskap for all kirkelig aktivitet i Sædalen gudstjeneste, 

søndagsskole medarbeideroppfølging og menighetsweekend mm. 

Underskudd kan komme av høye utgifter til informasjonstiltak. 

Sædalen Barnegospel 117 589 100 155 17 434
Barnekor i Sædalen og regnskap for julespillet. 

Sædalen trosopplæring 118 172 111 780 6 392

Alle trosopplæringstiltak i Sædalen. Inntektene er 1/3 av tilskuddet 

som tildeles Birkeland og noe egenbetaling. 

Oversikt driftsresultat alle avdelinger i Birkeland 2013
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Gudstjenesteliv, kirkelige handlinger og fellesskap 
 

Gudstjenester i 2013- nøkkeltall og kommentarer  

137 i snitt ved vanlige gudstjenester – 80 i snitt til nattverd 

Snitt frammøte ved alle hovedgudstjenester( i alt 63) har vært 183 (175-184-177); fjorårets tall alltid 

nevnt først i parentesen og deretter årene videre talt bakover). Da er også konfirmasjoner (3471 på 

10 gudstj) og julaften (1224 på 3 gudstj) tatt med. Regner vi også her med ekstra dåpsgudstjenester 

søndager kl.13 er snittet ikke 183, men 200. Totalt rundt 16000 til gudstjeneste, og folketallet er 

rundt 20500. Om en derimot holder unna ekstra dåpsgudstjenester, julaften og konfirmasjoner står 

vi tilbake med 50 mer eller mindre ”vanlige” gudstjenester. Her blir snitt frammøte 137 (122 -141 - 

131 ). Det er bra at frammøtet til disse vanlige gudstjenestene er tilbake igjen på et godt nivå etter et 

lavere tall i fjor.  Da sa vi: «Flere til gudstjeneste en vanlig søndag! Det betyr mye med hver enkelt 

som kommer til gudstjeneste og nattverd så ofte som en kan.» Det vil vi fortsette å si, og vi gleder oss 

over gode tall. Deltakelsen ved nattverd er bra med et snitt på 80 (81-76-74-82) . Da har det vært 

nattverd ved de aller fleste vanlige gudstjenester (39 av 50).  

 

Sædalen i tillegg Menighetsarbeidet i Sædalen startet for sju år siden, og det er stadig en stor glede å 

se hvordan det har vokst seg bra stort, at mange er med av og til og at mange er trofaste. Det er 

sterkt preget av mange barnefamilier. Det er en stor glede og må tas godt vare på! Frammøtet ved 

gudstjenester (2 pr måned utenom sommeren) er ca. 2600! Tallene blir ført i Slettebakken sokn fordi 

gudstjenesterommet er på Sædalen skole. Birkeland har etter vedtak i bispedømmerådet fra 1.1. 

2013 det meste av administrativ og personell oppfølging for Sædalen. Det er riktig og gledelig at 

bispedømmet så tydelig prioriterer prestetjeneste i Sædalen, og gjennom blant annet 

trosopplæringsmidler fra Birkeland har Sædalen også en halv stilling innen trosopplæring.   

 

Kirkelige handlinger 

 Antallet døpte bosatt i soknet: 154. Konfirmasjon: 179, en mindre nedgang, men også færre i 

årskullet. Det blir viktig å følge med på dåps- og konfirmasjonstall framover. Til nå er tallene stabile. 

Vigsler 21, gravferder 111. 

Sterk skolekontakt, gledelig ungdomsarbeid, solid kirkemusikk 

Det er god grunn til å holde på en tidligere brukt overskrift! Skolekontakten har holdt seg høyt med 

samlinger for i alt 28 klasser innenfor rammen av RLE. Skolegudstjenestene gir møtepunkt for nesten 

2200 elever og lærere.  

Fortsatt et høyt antall julevandringer for barn i førskolealder i tillegg til to barnehagegudstjenester. 

Trosopplæringen er nå i sitt femte  år etter innføringen i prostiet. Birkelands trosopplæringsplan («0 

– 18 Sammen om skatten») er gjennomarbeidet og nesten alle alderstrinn er innarbeidet med sine 

årlige tiltak. Stor takk til ivrige og dyktige kateketer! Trosopplæringen må vi se sammen med det 

kontinuerlige arbeidet for barn og ungdom. Her skal nevnes et godt oppsving for søndagsskole 

knyttet til gudstjenesten. Likeså kor, speidergrupper, ungdomsarbeid gjennom Tensing, nattkafé og 

KRIK og et oppegående lederforum for ungdom. Kirkemusikken er fortsatt preget av kantors og 

kantoriets betydelige og gode bidrag i gudstjenestelivet.  Dette er menighetsbygging i praksis!  

Diakonien er sterk i Birkeland med godt arbeid fra diakon og 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 viser stadig nye ansikter som utfordrer diakonal oppfinnsomhet, respekt og 

innsatsvilje. Diakonien arbeider bevisst tverrfaglig også i kontakt med offentlige instanser.  



Årsmelding for Birkeland menighet 2013 

9 
 

«En menighet som ser og ber» 

Vi opplever stadig et godt samhold og byggende  menighetsarbeid i et samarbeid mellom frivillige, 

menighetsråd og ansatte. Gudstjenestereformen har funnet sin lokale form, og ny salmebok er 

innført. Arbeidet med tilbygg til kirken (kirketun) nærmer seg første spadetak. Sædalen må fortsatt 

ha tydelig fokus som viktig menighetsbygging. For hele menigheten er det en stor oppgave i å samle 

enda flere til vanlige gudstjenester og at alle som kommer blir sett. Bispedømmets visjon er også vår: 

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

Gudstjenesteutvalget 

Medlemmer: Åse Madsen, Solveig Elin Ruud (MR), Anne-Gro Ullaland, Svanhild Sævik Wivestad, 

Dagny Ekberg, Harald Holtet og Ivar Braut – de to siste faste medlemmer som hhv kantor og prest. I 

tillegg får de andre prestene invitasjon og får referat fra møtene. 

Hovedsak de siste årene har helt opplagt vært fullføring av gudstjenesteliturgien ved at utvalget 

gjennom de siste årene har prøvd ut ulike alternativ, gitt innspill og forslag til menighetsrådet fram til 

endelig godkjenning av Birkelands valg av liturgi. Vedtatt av MR i september, godkjent av biskopen i 

november og tatt i bruk 1.søndag i advent 2012. I fortsettelsen har gudstjenesteutvalget i forståelse 

med MR sett på enkelte ledd i liturgien som vi har gått en ekstra runde på: Musikken ved nattverden 

og fredshilsen ved nattverden. I begge tilfeller anbefalte utvalget å holde på den godkjente 

ordningen, og MR sa seg enig i det.  

Vi har hatt en samling for gudstjenestemedarbeidere. Gitt innspill ang innkjøp og bruk av ny 

salmebok. Videre har utvalget gått gjennom emner fra liturgien og samtalt om det. 

«Åpen kirke» er startet fra oktober 2013 med to timer hver fredag ettermiddag for stillhet og bønn. 

Kateket Ingunn har vært drivkraft i dette, og utvalget følger på, bl a med å forberede en egen 

bønnetjeneste sammen med Åpen kirke. 

Utvalget har også drøftet seg selv ved å se på hvilke oppgaver utvalget skal prioritere, og vi er 

kommet til at vi bør være et fast utvalg som bør konsentrere seg om innholdet i gudstjenestelivet.  

 

Bibeltimene 

Som alltid: 8 tirsdagskvelder sist i måneden, grundig bibelundervisning og varierte emner, i år med 

noe mer tematisk emnevalg. Frammøte 20-25 hver gang. Komité´: Marit og Hermund Aadland, 

Torgunn og Lars Haarr, Dagny Helene Ekberg og Ivar Braut.  

 

Programmet i 2013: 

Ivar Braut, sokneprest i Birkeland.  ”Gud i Det gamle testamentet – hvem er han egentlig?” 

Kjersti Gautestad Norheim, kapellan i Birkeland: ”Første og andre brev til Timoteus. Innledning og 

hovedlinjer”. Gunnar Kolaas, sogneprest i Olsvik: ”Brevet til Titus. Bl. a. med blikk på dåpsteologien i 

Titus 3,5”. Helge Unneland, sokneprest i Sund; ”Paulus i Roma. Ei reiseskildring frå Roma saman med 

Nytestamentet” Svein Rise, professor ved NLA Høgskolen.  ”Når Jesus bruker Det gamle testamentet 

– hva lærer vi av det? ” Utgangspunkt. Luk 4,16 ff. Ivar Braut: ”Gud i Det gamle testamentet – hvem 

er han egentlig?” Del 2. Fortsettelse fra våren 2013. Bård E. H. Norheim, førsteamanuensis ved NLA 

Høgskolen. ”Gjerningene – hva betyr de for livet og troen?” Og hva med ansvaret for skaperverket? 

Per Fimreite, pensjonert prost. ”Stjernen ledet vise menn til den Herre Kristus  hen”. Om Guds 

ledelse. 

 

Ivar Braut, sokneprest 
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Sang- og musikkarbeidet 

 

Ved en oppsummering av året 2013 innen sang- og musikkarbeidet, kommer vi ikke utenom 

kantoriets rolle som gudstjenestekor. I så måte fikk dette året en start litt utenom det vanlige. Å 

samle et større antall musikkrefter i de store høytidene, kan være en stor utfordring. Det var 

foranledningen til at man valgte å gjøre en helt vanlig søndagsgudstjeneste på nyåret om til en 

festgudstjeneste, og 3. februar var hele kantoriet samlet på galleriet i tillegg til en større gruppe 

messingblåsere. Flere av gudstjenestens salmer var for anledningen arrangert for hele denne 

besetningen, og slik ble denne gudstjenesten en fest i en tid på året da man gjerne minst ventet en 

stor festgudstjeneste. Den bibelske salmen «Gi Herren den ære hans navn skal ha», skrevet av kantor 

Harald Holtet, ble urfremført med kor, blåsere og orgel, og med forsamlingen med på omkvedet. 

 

Våren gikk i stor grad med til forberedelsene for årets sommertur, som i 2013 gikk til Bremnes på 

Bømlo. Vi må nok gi Astri og Rolf Eckhoff æren for at denne turen kom i stand; Astri, især, har vært 

en ivrig pådriver for at en slik tur skulle bli en realitet. Intensjonen med denne turen var å få til et 

samarbeid med Bremnes kantori, og resultatet ble en fremføring av Franz Schuberts «Deutsche 

Messe» i en ny norsk tekstoversettelse av Hans Arne Akerø. Konserten fant sted i Bremnes kyrkje 

lørdag 8. juni, der Fana kammerorkester var med og akkompagnerte korene. For øvrig var konserten 

lagt opp med særnumre av vertskapskor og gjestende kor. Søndag 9. juni medvirket Birkeland kantori 

i gudstjenesten i Bremnes. Takket være et solid forarbeid gjort av Astri og Rolf Eckhoff ble denne 

turen en stor opplevelse for alle som var med.  

 

I gudstjenesten på 1. søndag i advent 2013 fikk vi være med på en heller sjelden begivenhet i 

lanseringen av ny Norsk salmebok. Forsangergruppen fra kantoriet var utvidet for anledningen. 

Overgangen fra gammel til ny salmebok har i løpet av denne første månedens bruk ikke vært preget 

av de store forandringene. Utprøving av nye salmetekster og melodier har vi vært vant til i Birkeland 

før boken kom, og tiden vil vise i hvilken grad de nye salmene i salmeboken finner plass i 

gudstjenestene fremover.  

 

Kantoriets julekonsert dette året fikk en annen form enn hva den har hatt de seneste årene. Den ble 

således gjort om til en gudstjeneste med ni lesninger og julesanger («A Festival of Nine Lessons and 

Carols») av engelsk mønster, søndag 15. desember. Koret har en sentral rolle i denne gudstjenesten. 

Det var visstnok første gang man feiret en slik gudstjeneste i Birkeland. Organist var John William Kay 

fra Manger. Liturg var Ivar Braut.  

 

Ellers ble Birkeland menighet orientert om at Harald Jacob Holtet takker for seg som kantor i 

Birkeland etter syv års tjeneste. Hans siste arbeidsdag som ansatt i Birkeland var 31.12.13.  

Arbeidet med å finne hans etterfølger ble igangsatt i oktober, og før jul var det klart at Ottar Erling 

Arnestad, kantor i Landås, ble tilbudt og har takket ja til stillingen i Birkeland, og tiltrer i februar 2014.  

Harald Holtet takker for rike og gode år i tjenesten i Birkeland menighet! 

 

Harald Jacob Holtet, kantor.  
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Skole – kirke samarbeid 

 

Birkeland kirke og skolene i nærmiljøet har et godt samarbeid, og flere møtepunkt i løpet av året. Det 

samarbeides i forhold til skolegudstjenester før jul og påske. Elever og lærere er sammen med prest 

involvert i planlegging og gjennomføring av disse. Kateket II organiserer ellers skole-kirke planen som 

gjennomføres innenfor rammen av RLE faget i skolen. Vi tenker at det fra kirkens side kan være gode 

bidrag inn i dette faget på informasjonssiden, uten å drive forkynnelse, - noe som er svært viktig å 

være seg bevisst på dette feltet. Dessuten er det et godt relasjonsskapende samarbeid med jevnlige 

treff mellom elever, lærere og ansatte i kirken. I denne forbindelse kan vi rapportere fra 2013; 

 

I jan / februar ble det på 5.trinn gjennomført 4 timers undervisning GT og NT i 7 klasser, kalt 
VANDRING GJENNOM BIBELEN for barn ( jf. RLE; ”gjøre rede for sentrale fortellinger fra Det gamle 
testamentet …,gjøre rede for sentrale fortellinger fra Det nye testamentet) Kateket II kom da på 14 
besøk til 154 elever totalt. Alle disse fikk også utdelt et arbeidshefte om bibelen. Så videre i februar 
var det på 3.trinn 6 besøk (med 140 elever) på skolene med tema;  ”JEG OG DE ANDRE”; hvordan 
dele jordas ressurser. Miljøvinkling på rettferdighet, likeverd og forvaltning.(RLE: ”Filosofi og etikk om 
gjensidighetsregelen…, barns rettigheter og likeverd”).  

 

I ukene før påske fikk 2.trinn enten «Påskevandring» i kirken, eller besøk på skolen med tema 
PÅSKEHØYTIDEN (RLE; ”Samtale om kristendom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk 
gjennom ......høytider.”) En skole kom til kirken med 66 elever på to vandringer, mens en skole valgte 
besøk på skolen i to klasser (44 elever). 
 

Og i mai / juni fikk 7.trinn besøk av kateket med tema: MILJØ OG FORBRUK (RLE; ”Filosofi og etikk om 
utfordringer knyttet til temaene… natur og miljø”) Opplegget ble gjennomført i 6 klasser, for til 
sammen 126 elever. 
 

På høstsemesteret har det vært gjennomført 6 kirke-omvisninger med 1.klassinger, med totalt 150 
elever som har fått sett seg rundt i kirken og spilt på det store orgelet! (jf. RLE; ”Beskrive lokale 
kirker,… kristendommens historie i nærmiljøet…”) 
 

I oktober kom 105 elever (fordelt på 4 besøk) fra 6.trinn til kirken og hadde om: KIRKENS INTERIØR 
OG ARKITEKTUR, hvor de studerer kirkerommet og tegner fra interiøret. Det stilles så ut i kirken. (jf. 
RLE: «Beskrive kirkebygget…, reflektere over betydning og bruk». 
 

I november var det såkalte «Sorgvandringer» hvor 4. trinn har tema: SORG OG DØD. (jf. RLE; 
”Uttrykke tanker om livet, tap og sorg…) Vi gjennomførte 5 vandringer hvor 103 elever deltok på 
dette opplegget, som også involverer prest, diakon og kantor. 
 

I kalenderåret 2013 var det altså 45 ”møtepunkt” (klasse – eller kirkebesøk) med om lag 888 elever. 

Dette er en økning fra sist år – og vi har gjennomført alle oppleggene med god respons. 

 

Carina Østensen Søfteland, Kateket II 
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Trosopplæring, 0-18 Sammen om skatten 
 

Trosopplæringsutvalget:  

 

Utvalget består av Anne Berit Helland, Olav Hundvin (leder fra høsten 2012), Liv Bente Aurlien (også 

med i menighetsrådet) og Oddveig Klakegg samt stabens faste medlemmer: Kateketene Ingunn 

Myklebust og Carina Østensen Søfteland.  Utvalget har hatt 4 ordinære utvalgsmøter i 2013.  I tillegg 

har vi hatt 1 fellesmøte med Barne- og ungdomsutvalget (BBU) og 2 ganger har vi vært invitert til 

menighetsrådet.      

Vi ønsker å tenke helhet i all trosformidling til barn og unge.  Det er flott om vi kan få trosopplærings-

planens breddetiltak til å henge sammen med menighetens faste barne- og ungdomstilbud, og vi tror 

samarbeidet med BBU er både viktig og positivt for å få til et godt samvirke.  Samarbeidet er godt i 

gang på flere års trinn:  Søndagsskolen,  Birkeland (Pre)Soul Children, speiderne, Bobla, KRIK og 

Nattkafeen er alle inne på flere tiltak.  I tillegg er de fleste tiltak koblet opp mot en gudstjeneste, slik 

at menighetens "pulsslag" kan gå inn i trosopplæringen, og trosopplæringen selv kan bidra tilbake i 

form av menighetsbygging og fornying.   

Gjennomføringen av tiltakene krever mye ressurser, og vi er på flere tiltak fullstendig avhengig av 

frivillig hjelp og medvirkning.  Et "Lys Våken" eller "Tårnagent"-tiltak hadde vært utenkelig  uten 

frivillig hjelp.  Denne hjelpen kommer i stor grad fra menighetens trofaste kirkegjengere, men også 

fra foreldre som melder seg til frivillig innsats.  Takk og pris for dere!    

      

I løpet av 2014 skal samtlige tiltak på planen vår iverksettes, slik at vi får en "fullfaset" trosopplæring.  

Det vil si at alle barn og unge fra 0-18 (som vi har tilgang til gjennom Den norske kirkes 

medlemsregister) nås med invitasjon til trosopplæring i Birkeland!                          

 

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.  Alle dåpsbarn får på dåpssamtalen / 

dåpsmøtet utdelt en perm kalt "Skatten min" , hvor de kan samle trosopplæringsmateriale fra alle 

årene.  Planen legger vekt på samarbeid med familiene og med det faste menighetsarbeidet for barn 

og ungdom.  Det er et stort ønske at tiltakene også skal inspirere deltakernes familier og hele 

menigheten.  De fleste tiltakene er knyttet til en gudstjeneste/ familiegudstjeneste.   

 

Breddetiltak som ble gjennomført i 2013:      

- Dåpssamtale /dåpsmøte (0 år) 

- Babysang ("Sangskatten" 0-1år)  -Fra høst 2012 økt opp fra 1 til 2 gr. pr. mnd. 

- "Sangskatt II" -Samling i kirken med sanger, dåpspåminnelse og krybbevandring  (2 år)  

- Min kirkebok-utdeling m/kirkevandring (4 år) 

- "Skatten i krybben" Adventsfrokost for 5 åringer, sammen med Søndagsskolen 

- Barnebibel-utdeling v. skolestart (6 år)  

- «Påskeskatten» (7 år) Hovedfokus på påskens evangelium    

- «Tårnagenter» (8-år) Fokus på misjon og diakoni  

- Bibelvandring i kirken (9 år) 

- "Kirkeskatten" (10 år) Historisk vandring, gudstj. på Kirkebirkeland, samarbeid speidere  

- «Lys Våken» (11 år)  Feiring av kirkens "nyttår" m/overnatting i kirken  
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- Bønnevandring (12 år) på gammel pilgrimsveg til Fana kirke        

- Konfirmasjonstiden (14 år)   

  

 Konfirmantarbeidet:  

   
Våren 2013 ble 179 unge konfirmert i Birkeland.  Inneværende år har vi 194 konfirmanter . Årets 

konfirmanter fordeler seg på 1 Leirgruppe, 2 Diakoni-, 2 KRIK-, 2 "Gått og blandet" (nytt 

gruppetilbud), 1 Orgel- og 1 Ten sing-gruppe, samt 1 tilpasset spesialopplegg for utviklingshemmet 

konfirmant. 8 ansatte er mer eller mindre direkte involvert i undervisningen. Ellers har vi verdifull 

hjelp fra frivillige, bl.a. i Diakoni-gruppene.  2 studenter fra NLA har også bidratt i KRIK- og Gått og 

blandet-gruppen fra høsten av, og får på den måten praksis og veiledning her i Birkeland.   I år er 

også en av gruppene våre (Gått og blandet) knyttet opp mot nettkonfirmant-tilbudet til 

Sjømannskirken.  Det vil si at de mellom undervisningsgangene får oppgaver som skal besvares 

elektronisk ut fra sentrale undervisningsemner, og få tilbakemeldinger fra konfirmantlæreren sin.  

Praksisen vi tilbyr dem som går i Diakoni-gruppene er variert, og omfatter både barn, eldre og 

utviklingshemmete: Barnehage-praksis i Skjold menighetsarnehage, kaffeservering på 

Øvsttunheimen, besøk hos frivillige samtale-personer i menigheten, praktisk hjelp på klubben 

Optimisten (for utviklingshemmete) og deltakelse på Seniordans (Seniorsenteret på Nesttun).  

  

Konfirmantene samler fortsatt inn penger til både SKRIK og KN-aksjonen, men SKRIK er ikke lenger en 

lyssalg-aksjon; den har de siste 2 år vært knyttet opp til en egen gudstjeneste sent på høsten, der 

offeret øremerkes SKRIK (-tidligere Strømmestiftelsens aksjon, nå tilknyttet internasjonalt KRIK-

arbeid). De unge har fremdeles flotte arenaer å gå videre i:  Nattkafeen, Bobla og KRIK er viktige 

tilbud fra konfirmasjonsalder  og oppover. Foreldrene skal også få merke at vi ønsker å være kirke for 

hele konfirmant-familien.  Her er det årlige, store konfirmantforeldre-møtet viktig.  Hele staben 

stiller, og møtet legges opp med tanke på å møte noe av foreldrenes åndelige behov også.  I tillegg er 

terskelen lav for å ta kontakt med oss via telefon, epost eller sosiale medier (facebook).   

 

Vi når fortsatt en stor del av årskullet gjennom konfirmasjonstilbudet vårt, men dette er ingen 

selvfølge.  -Takk for at du tar med konfirmantarbeidet i dine tanker og bønner!  

 

Konfirmant-ledere/ansvarlige for gruppene som hadde oppstart høsten 2013:   

 

Kateket Ingunn Myklebust:    Diakonigruppe 1 og 2 + spesialopplegg (m/Linda),   

Kateket Carina Ø.Søfteland:    2 Gått og blandet-grupper (m/ Kjersti) 

Diakon Linda Bårdsen:     Diakonigruppe 1og 2+ spesialopplegg (m/ Ingunn)  

Kapellan Kjersti Gautestad Norheim  2 Gått og blandet(m/Carina)+Leirkonf. (m/Leidulf) 

Kapellan Leidulf Øy:     Leirkonfirmanter (m/Kjersti) +KRIK 1 og 2   

Kantor Harald Jakob Holtet:   Orgelkonfirmanter 

Friv. koordinator Hilde K. M. Wolter:  Tensing-konf. (Bobla) 

Sokneprest Ivar Braut:    Vikar ved behov 

KRIK-trenere/studenter :   Amund Nyhammer Hosøy og Arild Kulleseid          

 

Ingunn Myklebust, kateket 1.  
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Menighetens diakonale arbeid 

 

Diakoniutvalget 

 

Medlemmer i 2013: Bente V. Tunsberg (leder), Kasper Vejen (representant fra menighetsrådet), 

Astrid Kolstad von Krogh, Margrete Andreassen og Linda Bårdsen (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 

 

Bønnetjenesten 

Denne tjenesten har lang tradisjon og har blitt administrert av en frivillig i DU i mange år. Det er 22 

personer med i denne tjenesten, og de 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. Menighetsrådet har bønn som prioritert oppgave i 

menigheten, og tjenesten har en sentral plass i handlingsplanen. For tiden er det diakonen som har 

ansvaret for bønnelisten. Listen blir også satt inn i menighetsbladet, og kommende ukes bønneemne 

blir nevnt under søndagens kunngjøringer. 

 

Samvær for eldre 

To av prestene holder andakt hver 14. dag på Øvsttunheimen og i Odins vei, og i tillegg har diakon og 

to frivillige, sangstunder de samme stedene ca én gang i måneden. En gang i måneden er det også 

eldretreff på Sandalskollen, drevet av frivillige medarbeidere i samarbeid med diakon. Ellers er det 

mange gode tilbud for eldre i Nesttunområdet, blant annet på SESAM og Nesttun Bedehus, og på 

menighetshuset i privat regi. Diakoniutvalget fortsetter derfor politikken med å opplyse om disse 

tilbudene fremfor å starte egne arrangement. 

I april arrangerte diakoniutvalget pensjonistfest på menighetshuset, med ca 40 påmeldte. Det ble 

servert middag og kaffe, det var litt forskjellig underholdning, og fire av diakonikonfirmantene stilte 

som servitører. Det kom mange gode tilbakemeldinger. Denne festen holdes hvert 2. eller 3. år – i 

regi av diakoniutvalget.  

 

Sorgarbeid 

Sorglys til etterlatte  

Etterlatte bosatt i Birkeland menighet får tilbud om å motta et enkelt sorglys fra menigheten. En 

frivillig og diakon deler på denne tjenesten, og den frivillige har de fleste av besøkene – der man ikke 

har reservert seg mot å motta dette. 

Sorgseminar i prostiet  

Det er hvert halvår lørdagsseminar om sorg – felles for alle menighetene i prostiet. Seminaret er en 

åpen samling med diakoner og prest som 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. 
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Sorggrupper i prostiet  

Det er etter hvert blitt et godt utbygd sorgarbeid, siden oppstart av prostisamarbeidet om dette i 

2004. For tiden er det totalt 8 sorggruppeledere + en veileder (alle frivillige) som er knyttet til 

arbeidet, i tillegg til diakonene i prostiet. Veileder er en frivillig med veilederutdannelse og erfaring. 

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 

4 ganger årlig. Det var 5 sorggrupper i gang i 2013. Det er gode tilbakemeldinger fra 

gruppedeltakerne, så utfordringen er å nå ut med tilbudet slik at flere benytter seg av det. 

 

 Allehelgensdag 

I 2013 gikk den årlige minnegudstjenesten ut, pga utleie av Birkeland kirke til en konsert i regi av 

Dahls begravelsesbyrå. De inviterte alle sine kunder til å markere sitt 50 års jubileum, og vi fant det 

vanskelig å invitere til minnegudstjeneste i Øvsttun kapell omtrent samtidig. I stedet ble alle våre 

sørgende invitert til nevnte konsert, uavhengig av om de hadde benyttet Dahls byrå eller et annet.  

Vi fortsetter med minnegudstjeneste og påfølgende kirkekaffe i 2014. 

 

Blomster til påske Til påske gis det blomster til bofellesskap og institusjoner. 

 

Besøkstjeneste 

Prostisamarbeidet om besøkstjenesten fortsetter. Dvs. at vi har vår egen stedegne besøkstjeneste i 

hver menighet, men samarbeider om større løft og markedsføring mot det offentlige. Våren 2013 

arrangerte vi en inspirasjonssamling i Slettebakken kirke, men ca 18 deltakere. Slike felles samlinger 

planlegger vi å arrangere årlig. De to besøkerne som vi rapporterte om i forrige årsmelding, har 

sluttet. Men det er kommet nye til, og nå har vi fire organiserte besøkere. Vi har et godt forhold til 

det offentlige, og får innimellom henvendelser fra bl.a. hjemmehjelpstjenesten om behov for 

besøkere. Foreløpig er det diakonen som har alt det administrative ansvaret, men det er fortsatt 

ønskelig med en frivillig som kan tenke seg å gå inn i den biten – gjerne i et team eller i samarbeid 

med diakonen. I tillegg til besøkstjenesten er diakonen og prestene disponible til samtaler både i 

hjem og på kontor. 

 

INKLUDERENDE FELLESSKAP 

 

Kirkens bord 

Fra september 2013 startet diakonen opp igjen med «Kirkens bord» hos Baker Brun på Nesttun 

senter, hver torsdag fra 12-13. Det er en måte å gjøre oss som kirke nærværende, og har sin misjon 

selv om det ikke er det store antallet som slår seg ned ved bordet.  

 

Diakoniens dag 

Denne ble holdt søndag 29. desember, med gudstjeneste med diakonalt fokus og presentasjon av 

diakonikonfirmantene. Etterpå var det smørelunsj på eldresenteret med ca 40 frammøtte. 

 

Nabokafé 

Nabokaféen har vært og er en prioritert oppgave for diakoniutvalget. Kafeen som er åpen hver 

tirsdag kl. 12-14, er blitt et viktig møtepunkt for flere, både kaféens gjester og de som inviterer. 

Antallet gjester varierer fra 15-25, mange faste. 
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Undringsstund 

I 2013 hadde vi «Undringsstund» av en times varighet hver 14. dag. 

Menighetens prester er oftest brukt som innledere, og to fra diakoniutvalget deler på ledelsen av 

samlingene. Mange spiser først lunsj i kaféen, og noen møter direkte til samlingene. Temaene 

engasjerer og vi har hatt mange gode stunder sammen.  

 

Klubben Optimisten 

Klubben tilrettelagt for utviklingshemmede har eksistert i ca 15 år og er et samarbeid mellom 

Nesttun bedehus og Birkeland menighet. Det er et høyt besøkstall med 30-40 deltakere på det jevne, 

og virker som det er et sted der det er godt å være både for deltakerne og deres ledsagere. Det er 

mange tilbud til denne gruppen, men ikke så mange med en klar, kristen profil, og tydelig forkynnelse 

satt inn i en ramme som gir trygt og godt fellesskap. 

 

Diakonikonfirmanter 

Det var i 2012/2013 38 diakonikonfirmanter fordelt på to grupper, med forskjellige tjenesteoppgaver 

blant eldre, utviklingshemmede og i barnehage. Dette er et samarbeid med kateket, diakon, SESAM 

og Skjold menighetsbarnehage.  For skoleåret 2013/2014 er det to diakonigrupper med til sammen 

40 konfirmanter med tilsvarende tjenesteoppgaver som tidligere. I tillegg har vi en konfirmant med 

spesielle behov, som delvis får undervisning sammen med den ene diakonigruppen, og delvis alene. 

 

VERN OM SKAPERVERKET/KAMP FOR RETTFERDIGHET 

 

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 

15 engasjert. 

Vi fortsatte også i år å informere på noen gudstjenester oppunder jul om DU sitt arbeid med 

matkurvene, og dette gav menigheten mulighet til å kunne gi en pengegave. I tillegg bidro flere 

bedrifter med produkter. Det ble delt ut 116 matkurver, hvorav 33 var til barnefamilier, pluss gitt 

felleskurv til to institusjoner.  

Det er fortsatt et godt samarbeid med bydelens 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 den lokale planen, og arbeidet i de 

ulike arbeidsgrenene er preget av engasjement og innsatsvilje, og at folk tar stort ansvar. For videre 

satsing i 2014 henvises til Birkeland menighets lokale diakoniplan. 

 

 

Bente V. Tunsberg       Linda Bårdsen 

(leder i diakoniutvalget)         (diakon/sekretær) 
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Barne- ungdoms- og familiearbeidet i Birkeland 
 

Barne- og ungdomsutvalget (BBU) 

 

Utvalget har i 2013 bestått av følgende medlemmer: leder Knut Tveitereid, Gyrid Cecilie Nygaard, 

Oddhild Godøy, kapellan Kjersti Gautestad Norheim, tweenskonsulent Solveig Tveitereid, 

menighetsrådsrepresentant Gjermund Øgaard-Heimli, frivillighetskoordinator Hilde K Wolter og 

ungdomsarbeider Kjetil S Madland (våren 2013)/Nils Arne Rolland (høsten 2013). 

 

I løpet av 2013 har utvalget arrangert kirkekaffe med ungdomsåret som tema og den årlige 

sommerfesten for alle barne- og ungdomsledere som ble holdt i hagen til sognepresten. Stor suksess 

som skal gjentas i 2014. Etter LYS VÅKEN tiltaket for 11-åringer og påfølgende gudstjeneste, stilte 

BBU opp med vafler og kaffe på trappen. Dette var populært og både små og store koste seg. BBU 

har møter ca. tre ganger i halvåret og drøfter hver gang tilstanden i det kontinuerlige arbeidet. 

Fokuset ligger på oppfølging av ledere og støtte til å drive aktiviteter der det trengs. Søndagsskolen 

fikk et skikkelig løft i 2013, og BBU var delaktig i å sette ned et nytt styre og å ta noen grep for å 

styrke ledere og arbeidet som gjøres i søndagsskolen. 

 

Fredagstaco 

 

I 2013 ble Fredagstaco arrangert på menighetshuset en gang i måneden, bortsett fra i juni og juli. 

Formålet var å samle store og små et par timer rundt et tacomåltid for å bli bedre kjent. Etter 

måltidet ble det arrangert leker for de minste og servert kaffe til de voksne. Kveldene ble avsluttet 

med andakt, sang og bønn.  I gjennomsnitt var det 36 tacospisere våren 2013, mens gjennom høsten 

økte snittet til 67. I november var det 80 og i desember hele 105 deltakere. Kjersti Gautestad 

Norheim og Solveig Tveitereid har vært ansvarlig for gjennomføringen av Fredagstaco, men mange 

frivillige har bidratt på ulike måter (kutting av grønnsaker, steking av kjøttdeig, bordplassering, 

andakter, oppvask og rydding m.m.) slik at alt gikk rundt. En spesiell takk til familien Brandstadmoen 

m/venner og familien Bjørkhaug for deres bidrag. 

 

Barnekor og tweensarbeidet 
 

I begynnelsen av 2013 var Birkeland Soul Children (BSC) og Birkeland pre Soul Children (BPSC) et 

halvt år gamle. 

Det førstnevnte koret er for tweens (10 - 14 år) og det sistnevnte for barn (5 - 9 år). 

Tweenskonsulent Solveig Tveitereid er leder og administrativ ansvarlig for korene, mens Karen-Marie 

Stavdal er dirigent. Høsten 2013 ble Andreas Emilishious Rolland (17 år) med som hjelpeleder for 

BSC. Han har ansvar for dramaundervisning. 

Hanna Gautestad Norheim, Stine Nordhus Soltvedt, Tiril Wanvik og Katrine Austevoll er hjelpeledere i 

BPSC.  

 

Birkeland pre Soul Children 

I løpet av året har trettiseks 3 – 9 åringer vært med på ukentlige øvelser i Birkeland kirke, fra 17.30 – 

18.15. Øvelsene inneholder en kort samling, sang/kor, lek og andakt.  Vi avslutter alltid i ring og ber 

«Kjære Gud ta hånden min» sammen. 
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Koret er opprinnelig for barn i alderen 5 – 9 år, men flere forespørsler høsten 2013 har gjort at vi har 

sagt ja til mindre barn også. Disse barna har ofte eldre søsken i koret. Utfordringen videre blir å holde 

interessen oppe for de eldste medlemmene. 

Kappelan Kjersti Gautestad Norheim har tatt på seg sosialiseringsansvar for foreldre i sakristiet der vi 

serverer kaffe og te.  

Koret har til sammen opptrådt 4 ganger i løpet av 2013. 3 ganger på Familiegudstjeneste og 1 gang 

på Fredagstaco. 

BPSC ble startet ut i fra et behov i menigheten for en ukentlig aktivitet for barn. Høsten 2013 

opplevde vi en betydelig økning av antall medlemmer. Dette er veldig gledelig. I desember hadde vi 

35 barn på oppropslisten, i motsetning til 16 barn i mai. 

  

Birkeland Soul Children 

I løpet av året har elleve 10 – 14 åringer vært med på ukentlige øvelser i Birkeland kirke, fra 18.30 – 

19.45. Øvelsene inneholder sang, dans og drama, fellesskapsbyggende arbeid og en 

andakt/undervisning.  

BSC har hatt opptreden 7 ganger. Blant annet på «Optimisten» for psykisk utviklingshemmede, på 

flere familiegudstjenester, på julekonsert i Birkeland kirke og på Lysfesten i Bergen by. På sistnevnte 

sted var det om lag 20 000 tilskuere. 

14. – 16. juni gjennomførte vi en «Dyp-dykk» helg på Birkeland menighetshus, der målet var å «dykke 

dypere» ned i de ulike tingene vi gjorde på øvelsene. Lena Andresen (fra Oslo) var instruktør og 

underviste i sang, kor og dans. I tillegg spiste vi sammen, lekte og hadde bibelundervisning. BSC 

opptrådte med noe av det de hadde lært i løpet av helgen, på gudstjenesten søndag 16. juni. 

Medlemmene har gitt gode tilbakemelding på opplegget og vil gjerne gjøre dette igjen. 

BSC er rettet mot tweens, og koret er en del av en mer helhetlig plan om menighetsarbeid for alle 

aldergrupper. Det har ikke vært lett å rekruttere medlemmer, men menigheten ønsker å jobbe 

langsiktig og ser BPSC som en potensiell rekruteringsarena.  

 

Solveig Tveitereid, Tweenskonsulent 

 

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), 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 holder 

åpent annen hver fredag i Birkeland menighetshus. Høsten 2013 åpnet kafeen for at tweensa (10-14 

år) også kan komme innom. De er velkommen på kafeen mellom kl. 1930-2100, og mange kommer i 

forlengelsen av fredagstaco som arrangeres en gang i måneden. På denne måten håper vi å starte 

rekrutteringen tidligere og sørge for at kafeen har en jevn til strøm av deltakere. 

I 2012 ble Nattkafeen styrt av ungdomslederne Håvard Bærug, Erik Klokset Vestvik og Maria Hack 

Urdal, sammen med frivillighetskoordinator for ungdom Hilde Karin Wolter og ungdomsarbeider.  
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I september ble Nils Arne Rolland ansatt som ungdomsarbeider i 25 % stilling og har vært med å drive 

nattkafeen. Han jobber også med Bobla ten sing og er med på ulike aktiviteter i regi av 

ungdomsarbeidet. Han tok over stillingen fra Kjetil Madland som var ansatt ut juni 2013. 

Ungdomslederforum – ULF – lederoppfølging og ledertrening for menighetens ungdomsledere. 

Møtes hos Bård og Kjersti Norheim ca. tre ganger i halvåret til nachos, bibel, bønn og samtale rundt 

det å være leder. Spørsmål, utfordringer og ulike samtaleemner preger møtene.  

Lederkurs for fjorårskonfirmanter – 6 konfirmanter har gått lederkurs i forlengelse av 

konfirmanttiden. Kurset startet før konfirmasjonene og har inneholdt 6 samlinger med ulike tema. 

Inkludert i kurset var overnatting på Skotnes i august sammen med eldre ungdomsledere og i høst 

har de hatt praksis i ulike gener av barne- og ungdomsarbeidet. 

Hilde K Wolter, frivillighetskoordinator. 

 

BOBLA ten sing  

Skoleåret 2012-13 Har Maria Hack Urdal dirigert koret. Torstein Lærum er fremdeles bandleder. 

Høsten 2013 begynte Eline Marie Nordhus som dirigentaspirant og har delt arbeidet med Maria.  

Vinterfestivalen på Voss gikk av stabelen i februar og Bobla dro mannsterk oppover. De vant både 

volleyballturneringen og heiagjengpremien. Maskoten Ragnar var med – det er en elg i full størrelse! 

Vårkonserten hadde tema «Wake up from Your slumber?» og ble enda en opptur for koret! 

Sangmessing, var dette en flott konsert og dramagruppen imponerte stort med et stykke som rørte 

publikum til tårer.  

Ellers har Bobla opptrådd ved ulike anledninger i kirken, og sunget på tefesten. Adventstiden ble 

innledet med intimkonsert i kirken etterfulgt av kveldsmesse v kapellan Kjersti G. Norheim. 

Konserten var godt annonsert i forkant og det var full kirke til tross for storm ute. Mange 

konfirmanter fra andre grupper deltok også.    

Styret bestod på vårparten av styreleder Kaja Rønning, Nils Arne Rolland, Andreas Weltzin, Tarjei 

Madland, Maria Hack Urdal og Torstein Lærum. Fra høsten 2012 ble styret bestående av Kaja 

Rønning, Nils Arne Rolland, Maria Hack Urdal, Tarjei Svanes Madland, Torstein Lærum og Hilde Karin 

Wolter. Denne høsten har styret satt ned en programkomite som jobber med låter, dans og drama til 

konserter og opptredener. Denne gruppen møtes uavhengig av styremøtene. Ca. to ganger i halvåret 

kalles det inn til stormøte der både styret og programkomiteen møtes. 

Hilde K Wolter, for styret. 

 

KRIK Nesttun 

I 2013 har styre til KRIK bestått av sekretær Eivind Duus Molven, økonomiansvarlig Håvard Ullaland, 

medlem Ingelin Louvise Vikre, og styreleder Tarjei Svanes Madland. Treningene foregår på Midttun 

skole annenhver fredag fra kl. 18-20. I 2013 valgte styret å redusere antall treninger fra hver fredag 

til annenhver fredag. Dette på grunn av at få møtte opp og det ble stor belastning på lederne. Mot 

slutten av 2013 så styret en oppgang i antall fremmøtte og ledersituasjonen fungerte bedre. KRIK har 

treninger de fredagene det ikke er nattkafe slik at ungdom i menigheten fremdeles har et ukentlig 

aktivitetstilbud på fredager.  

 

Styreleder, Tarjei S Madland. 
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Menighetshusets arbeidsutvalg 
 

Menighetshusets arbeidsutvalg har i 2013 bestått av; Hilde Wolter, Lise Strøm Nilssen, Frode Høyte, 

Magne Stenersby, Kasper Vejen (sekretær) og Eva Taule (leder).  Alle medlemmene har sagt ja til å 

fortsette i utvalget for to nye år. I tillegg har leietaker i Menighetshuset møtt på våre møter.  

Utvalget har gjennomført to dugnader. Hovedsatsing i 2013 har vært å oppgradere inventar, med 

fornying av gardiner, seneteppe, juletre og div. kjøkkenutstyr.  Som vanlig har MAU også sett til at 

nødvendige driftsoppgaver er gjennomført. Takket være mange frivillige blir huset hyppig brukt og er 

et samlingssted for alle generasjoner i menigheten. 

Menighetshuset eies og drives av Birkeland menighet som dermed står ansvarlig for de årlige 

driftsutgiftene på kr 400.000. Dette er et stort ansvar for en menighet, noe som kan vises med en 

liten gjennomgang av noen poster (her med runde summer). Strøm (75.000), kommunale utgifter 

(25.000), drift/vedlikehold (150.000), forsikring (40.000) og kjøp av tjenester (f.eks. renhold) 70.00). 

Menigheten har i mange år klart å drifte huset ved hjelp av frivilliges store innsats samt hyppig utleie. 

Av gledelige inntekter kan nevnes; Kommunalt tilskudd til ikke-kommunale kulturbygg (30.000), en 

ny vellykket Tefest (95.000) og utleie (147.700). Regnskapet for 2013 viser overskudd.   

 

Uten all frivillig innsats ville det ikke vært mulig å drive huset. Mau ønsker derfor å TAKKE alle 

hjerteligst for innsats i 2013!  

 

Eva Taule, leder av MAU  Hilde Wolter, frivillighetskoordinator   Eli Heggdal, økonomiansvarlig 

 

 

Menighetsarbeidet i Sædalen 
 

MENIGHETSSTYRET (PROSJEKTGRUPPEN) 

 

Styret i 2013 har vært: Pål Ove Vadset, Elin Hovda Hageberg (høst), Kirsten Ånestad Øystese (høst), 

Bjørn Dahl, Rune Kvåle (høst), Linda Beate Havmøller, Ynvild Sørebø Danielsen (vår) Leidulf Øy, Sigrid 

Trætteberg Fahlvik 

 

Saker som har vært jobbet med er kirkebygg, tilrettelegging og oppfølging av frivillige, regnskap og 

budsjett, valgordning for menighetsstyret, gudstjenestereformen, programarbeid.  

 

Det er nå over syv og et halvt år siden menighetsarbeidet i Sædalen hadde sin første barnekorøvelse 

med 80 barn i følge med foreldre. Samme høst hadde vi den første gudstjenesten med fullsatt gymsal 

på Nattland skole og sang av barnekoret.  Fortsatt er gudstjenester med søndagsskole og barnekor 

(Knøttesang, Minisgospel, Barnegospel og Tweensing)  to søyler i menighetens arbeid. Et av årets 

høydepunkter var to fullsatte julespillforestillinger. Men det skjer mer enn kor og gudstjenester: 

Trosopplæringen «Føtter på fjell», Kompisklubb, Tweensklubb, Sædalen KFUK-KFUM speiderne, 

41.Bergen KFUK-KFUM speiderne, smågrupper/bibelgrupper, koret SoundsLikeUS, Temakvelder, 

Minns du songen og Menighetsweekend. Og så er det viktigste kanskje det som ikke kan måles og 

rapporteres: Relasjoner som skapes,   styrkes og prøves i fellesskapet og det Gud gjør i oss og blant 

oss.  
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Sædalen menighet bygges opp nedenfra på flere måter. Det frivillige eierskapet er stort. Det er en 

menighet med mange barnefamilier og slik sett følger utviklingen av menigheten barnas alder. I høst 

startet vi opp Tweensklubb for de eldste barna. De har også eget tilbud i kor og søndagsskole. Nå står 

ungdomsarbeidet for tur. Da vil kanskje de som i dag er med i tweensarbeidet blir den første 

generasjonen i ungdomsarbeidet vårt.   

 

Når menigheten vokser både i omfang og alder øker også behovet for kirkebygg.  Vi er glad for godt 

samarbeid med Bergen Kirkelige Fellesråd og Akasia i arbeidet for å få et bygg på plass.  Nå kommer 

de store ungdomskullene og de trenger møteplasser. Det er en av mange viktige grunner til å bygge 

kirke som kan en sårt tiltrengt møteplass i lokalmiljøet.  

 

GUDSTJENESTER OG SØNDAGSSSKOLE 

Dato  Antall Nattverd/Dåp/  Merknader 

6.januar  93 72 til nattverd 

20.januar 104 89 til nattverd 

3.februar 95 78 til nattverd 

17.februar 155 109 til nattverd.  Barne og Minigospel. Trosopplæring 2.trinn 

3..mars  93 75 til nattverd  

17.mars 145    Familiegudstjenste 

7.april  152    Familiegudstjeneste. Fireårsbok  

21.april 122 104 til nattverd  

5.mai  85 69 til nattverd 

2.juni  94    Friluftsgudstjeneste m/speidergruppen 41.Bergen   

1.september 235 1 dåp    Familiegudstj. Skolestartmarkering. Nærmiljødag  

22.september 160 137 til nattverd 

6.oktober 132 114 til nattverd. 1 dåp.  

20.oktober 248 1 dåp.    Familiegudstj. Fireårsbok.   

3.november 106 88 til nattverd.  

17.november 124 103 til nattverd 

24.desember 185 Familiegudstjeneste 

 

Snittet på gudstjenester uten dåp/trosopplæringstiltak er: 113 (86 i 2012). Det er gledelig å se at 

gudstjenestefellesskapet vokse.  Det viktigste er at en kjenner eller har en relasjon til andre som er 

med. Barnekor og trosopplæringstiltak er to viktige veier inn til gudstjenesten, smågruppene spiller 

også en sentral rolle. Totalt snitt er: 137 (144 i 2012). At det totale snittet er gått litt ned kan skyldes 

færre dåp(3 mot 9 året før) og færre familiegudstjenester.   

 

Vi har redusert antall familiegudstjenester til to i halvåret og forenklet dem i formen slik at en bedre 

klarer å holde fokus til store og små. De gir en god fellesskapsopplevelse på tvers av alder og 

generasjoner. Og så ser vi at det å dele i en voksendel og ulike søndagsskolegrupper er viktig både for 

barna og de voksne. Søndagsskolen er delt opp i tre aldersgrupper. I tillegg er det en med spesiell 

tilrettelegging og barnekrok.  Det er mellom 40 og 60 på søndagsskolen.  
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Gudstjenesteutvalget leverte sin innstilling til ny lokal grunnordning og musikkgruppen la frem 

forslag til ny liturgisk musikk høsten 2013. Den nye ordningen med liturgisk musikk,  ble vedtatt i 

styret sammen med vedtak om evaluering høsten 2014.  

 

Det er mange som er involvert med frivillige oppgaver i og rundt gudstjenestene:  Musikk, kirkekaffe, 

rigging, lyd, prosjektor, dekor, søndagsskole, kirkeverter, klokkere, styrevakter og medliturger. Det 

fungerer bra, men det er en balanse for ikke å legge for mye på for få. Musikk, søndagsskole og 

lydgruppe er tre grupper som gjerne skulle hatt noen flere med. Hvis en skal sette inn ansattemidler 

kan det være aktuelt å bruke noe til gudstjenestemusiker. Samtidig vil vi bevare det frivillige 

eierskapet til gudstjenesten og det å få en oppgave, for eksempel i riggegruppe eller 

kirkekaffegruppe, er for mange en måte å finne sin plass i fellesskapet på.  

 

MENIGHETSARBEID FOR BARN OG UNGDOM 

 

Sædalen Barnegospel  

Sædalen barnegospel har også i 2013 vært delt inn i 4 aldersbestemte grupper: knøttesang, 

minigospel, barnegospel og tweensing. Korledere har vært h.h.v. Gunnhild (og Trygve) Hoprekstad, 

Kjersti Torsvik, Margrethe Øy (vår), Sigrun Skjelaaen Dahl (høst), Martha Svarstad Vadset og Gunn og 

Eivind Waage Austad. Korene har tilsammen hatt 83 betalende medlemmer i kalenderåret 2013. 

Styret har bestått av: Martha Svarstad Vadset (leder), Øystein Soltvedt (økonomi) og Monika Nakling 

(medl. reg) og Karen Rossnes Gissum (vår). 

 

I vårsemesteret øvde alle korene mandager i Rambjøra barnehage. Da høstsemesteret kom var vi 

glade for å igjen kunne ta i bruk Sædalen skole med mer egnede lokaler. Korene har gjennom året 

vært deltakende på flere gudstjenester i Sædalen menighet. Vårens store arrangement ble korhelgen 

med konsert med «Emmeline og Sunniva» 9.-10. mars i Slettebakken kirke. Parallellt med dette 

jobbet både barnegospel og tweensing med menighetens CD- innspillingsprosjekt. Da høsten kom 

satte barnekoret (barnegospel og tweensing) opp julemusikalen "Minsten, gjeterjenta og den nye 

kongen», i samarbeid med trosopplæringsprogrammet i Sædalen menighet. Her var styret, 

dirigenter, foreldre og ikke minst alle barna engasjert i oppgaver av både dramaturgisk, musikalsk og 

mer praktisk karakter. Forestillingen ble satt opp to ganger, 7. og 8. desember. Julespillet ble også i 

2013 en kjempesuksess for korene. Mini- og barnegospel fikk også i år delta med minikonsert på 

julemesse i Salem 16.november. I høstsemesteret ble det arrangert et foreldremøte. Her var det godt 

oppmøte og man fikk drøftet endel aktuelle problemstillinger. 

 

Sædalen barnegospel kan se tilbake på et godt og aktivt år med større og mindre arrangementer hvor 

tilbakemeldingene på disse har vært svært positive. Noe av det som har vært spesielt kjekt å se i 

2013 er hvordan vi har lyktes å ha med oss en stabil gutte-deltakelse også i de to eldste gruppene 

gjennom hele året. Denne vil vi forsøke å jobbe for å beholde. Viderer ser vi også at det ved hver 

semesterstart er en viss utskiftning i medlemsmassen. Det er mange som er trofaste medlemmer 

gjennom mange år, og samtidig er det stadig tilsig av nye. Dette er svært positivt. I denne 

sammenheng kan man trekke frem som utfordrende å holde oversikt over medlemmenes 

kontaktinfo for således å kunne nå alle med aktuell informasjon. Vi vil også neste år jobbe for å få 

utvidet styret med litt flere styremedlemmer da vi ser at vi spesielt ved de større arrangementene 

med fordel kan være flere voksne til å løse ulike praktiske oppgaver.  
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Kompisklubben 1.-4.trinn og Tweensklubb 3.-7.trinn 

Klubben er meldt inn i KFUK-KFUM. Vi har delt klubben inn i to aldersgrupper.  De møtes samtidig i 

Rambjøra barnehage en gang i måneden. Det er rundt 30 barn i Kompisklubben og 15 barn i 

Tweensklubben. Samlingene innholder aktivitet, andakt og mat. Tweenklubben har også vært på en 

overnattingstur på Turnerhytten i høst. Det er viktig å skape et samhold i denne aldersgruppen med 

tanke på oppbyggingen i ungdomsarbeidet. De vil forhåpentligvis være den første generasjonen i 

ungdomsarbeidet i Sædalen menighet.  

 

Ledere for kompisklubben er: Sigrid Trætteberg Fahlvik, Ingeborg Klepsvik og Linda Beate Havmøller.  

 

Sædalen KFUK-KFUM speiderne 

Gruppen er for barn i alderen 1. - 4. klasse og holder møter annenhver torsdag. I 2013 var vi 27 

medlemmer, hvorav fem voksne ledere.   

  

De fleste møtene holdes på eller i nærheten av Sædalen skole. Spesielt benyttes naturen i skolens 

nærområde flittig til kortere turer med innlagte temaer som natur, spikking, båltenning, o.l. Det har 

også vært møter med tema som førstehjelp, brann, livet i fjæra og julebudskapet. På møtene inngår 

også en kort andakt. 

  

Videre fikk vi med god hjelp fra menigheten et spennende og lærerikt besøk i Slettebakken kirke. Det 

har også blitt arrangert tur til Morvik med overnatting i telt og matlaging på bål. 

  

Pga flytting har det vært en relativ stor utskiftning blant lederne i 2013, men med god rekruttering 

fra foreldregruppen er det nå en stabil og fin gjeng til å drive arbeidet videre i 2014.  

  

Gruppens styre består av Kjersti Espeland og Rolf-Atle Færden.   

 

Speidergruppen 41.Bergen KFUK-KFUM 

Dette er en selvstendig gruppe som har møtepunkter og samarbeid med menigheten. Aldersgruppen 

er fra 5.trinn og oppover. De møtes torsdager i speiderhytten i Indre Sædal og på Sædalen skole. 

Prest fra Sædalen har hatt andakter på samlinger og speidergruppen er med å forberede og lede 

friluftsgudstjenesten ved speiderhytten om våren.  

 

TROSOPPLÆRING 

 

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

skal bli invitert til en samling i menigheten minst èn gang i året.Vi jobber med å få satt i gang tiltak for 

alle aldersgrupper, og i løpet av skoleåret 2013/ 14  blir det gjennomført samlinger for barn fra 0-14 

år i Sædalen menighet. 

Det er en 50% stilling som trosopplærer i Sædalen menighet. I 2013 jobbet Bjørn Dahl i denne 

stillingen i jan-februar, og Sigrid Trætteberg Fahlvik hadde stillingen fra mars. 

På mange av trosopplæringstiltakene er  også Leidulf Øy (prest) med, samt noen frivillige 

medarbeidere og foreldre. Trosopplæringsarbeidet er nært knyttet til gudstjenesten. 
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Årskullene i Sædalen menighet ligger på rundt 100 barn, og den gjennomsnittlige oppslutningen på 

trosopplæringstiltakene lå i 2013 på 20 %. Tiltakene for barna fra 0-6 år har høyest oppslutning(med 

en topp på 46 % oppslutning på 4- årsbok-gudstjeneste). På disse tiltakene deltar også foreldrene.  

 

I 2013 har følgende tiltak blitt gjennomført: 

- 0-1 år: Babysang, ukentlige samlinger 

- 3 år: Søndagsskolesamling 

- 4 år: 4-årssamling+ gudstjeneste (gjennomført 2 ganger i 2013) 

- 5 år: Påskevandring og påskepyntverksted 

- 6 år: Skolestarttur i skogen og skolestartgudstjeneste 

- 7 år: Fortellersamling og gudstjeneste 

- 8 år: Tårnagenter (Samarbeid med Birkeland) 

- 10 år: Julespillprosjekt (Samarbeid med barnegospel/ tweensing) 

- 11 år: Juniorkonfirmanter med 5 samlinger + gudstjeneste 

- 11 år: Overnatting i kirken (Samarbeid med Slettebakken) 

- 12/13 år: Tweensleir (Samarbeid med Slettebakken) 

- 14 år: Konfirmantgruppe 

 

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

kristne tro og tradisjon. Hver samling har sitt «pensum» som blir formidlet ved bruk av ulike 

arbeidsmetoder. På flere av samlingene blir det også delt ut materiell (bøker, CDer ol) som skal 

oppfordre til trosopplæring i hjemmet. 

Fremover vil vi jobbe spesielt med de som er i «tweensalder» (10-14 år). I samarbeid med det 

kontinuerlige arbeidet i menigheten håper vi at trosopplæringsarbeidet for denne aldersgruppen kan 

bidra til å bygge opp et solid ungdomsarbeid lokalt i Sædalen. 

 

MENIGHETSARBEID FOR VOKSNE 

 

Smågrupper 

Det er 6 smågrupper med til sammen rundt 50 personer.  Fire kvinnegrupper, en mannsgruppe og en 

pargruppe.  Vi har en ledersamling i semesteret hvor vi deler erfaringer og samtaler om 

smågruppenes rolle i fellesskapet og hvordan vi kan ta imot nye som melder seg. Hvert semester er 

det en eller flere nye som finner sin plass i gruppene. Blir det for mange i en gruppe vurderer vi 

mulighet for å dele den.  Men vi lar også gruppe «fredes» når det er behov for det.  

 

Temakvelder 

Vi har hatt fem samlinger med følgende tema og innledere:  

Skapelsen. Jan Rantrud  

Sykkelpilegrim - Et musikalsk foredrag om glede og smerte: Hans Jørgen Morvik,  

Eli-Johanne Rønnekleiv,  Pia Camilla Tømmernes. Samarebeid med Birkeland menighet.  

Gudstjenesten – fornyelse og fellesskap. Gudstjenesteutvalget 

En helt alminnelig disippel. Knut Tveitereid 

  

Sounds like us 

Øver torsdager i Slettebakken kirke.  
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ANDRE ARRANGEMENT 

 

Menighetsweekend  

Pinsehelgen var menigheten på tur i Sætervika. Det var fulltegnet leir med 20 familier.  Det har blitt 

en god tradisjon for barn og voksne. Vurderer større sted hvis etterspørselen øker.  

 

Nattland-Sædalen dagen 

Nærmiljødag. Arrangør var Nattland og Sædalen velforening, Sædalen idrettslag, Bærekraftige liv 

Sædalen og Nattland, Ulriken Janitsjar, Sædalen Taekwondo, Sædalen skole og Sædalen menighet. 

Komiteen ble ledet av prest Leidulf Øy. Det ble en dag som styrker samholdet i nærmiljøet og viser 

mangfoldet av aktiviteter og fellesskap. Av program kan vi nevne stor familiegudstjeneste med 

skolestartmarkering, konserter, aktiviteter i idrettshallen, kafeer, demonstrasjon av elbiler og elsykler 

og sykkelverksted. 

 

Minns du songen 

Med en komite bestående av Gunn og Eivind Waage Austad og Trygve Eiken og Gunhild Hoprekstad 

lagde forsangere og musikere et musikalsk møtested med sanger fra salme- og bedehustradisjonen. 

Det var til stor inspirasjon for troen og livet til mange. Det var fullsatt amfi på Sædalen skole. 

Arrangementet ble støttet av Birkeland menighet og gjort kjent som et tilbud i menigheten der.  

 

FRIVILLIGE MEDARBEIDERE 

 

Det er 94 frivillige medarbeidere med større og mindre oppgaver i menigheten.  Da er ikke 

speidergruppen 41.Bergen KFUK-KFUM tatt med.  Dette tallet har økt fra 85 året før. Dette er et 

viktig tall med tanke på hva det vil si å være menighet. Samtidig er det et tall som har begrenset 

betydning. En bidrar i et fellesskap også uten at en har en konkret oppgave. Igjen, det viktigste kan vi 

ikke måle i tall og statistikk.  Fellesskapet fargelegges av ulike mennesker og personlighet.   

 

Frivillige oppgaver er for mange en vei inn i menighets- og gudstjenestefellesskap. Kanskje er 

riggegruppen og kirkekaffegruppen noen av de viktigste gruppene i så måte. Samtidig er fellesskapet 

veien inn i frivillig medarbeiderskap. Finner en ikke fellesskap, er det liten sjanse for at en tar på seg 

en oppgave. Derfor handler frivillighet i stor grad om det fellesskapet en har og hvordan en tar imot 

nye.  

 

Vi har mange ledere for ulike grupper som koordinerer og leder ulike deler av menighetsarbeidet.  

Eierskap er viktig. Da gjør også at ikke for mye må gå gjennom styret eller ansatte. Men samtidig 

trenger vi å ha gode oversikter med tanke på tilrettelegging, oppfølging og gode overganger når noen 

slutter med en oppgave.  Her kan det nok gjøres noe mer samlende arbeid med lister o.l.   

 

KIRKEBYGG 

 

Et resultat av nærmiljøgruppen i Sædalen (menighet, velforening, idrett,  FAU) kontakt inn mot 

kommunen for å få regulert areal til idrett, kultur og kirke, var at etat for plan og geodata med 

Ingunn Renolen satte i gang en områderegulering for Indre Sædal.  Til grunn for områdereguleringen 

en arealanalyse utarbeidet av etat for plan og geodata med Laila Eide Rosseland som prosjektleder. 
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Nærmiljøgruppen var delaktig også i denne delen av prosessen. Slik er det henvist til arealanalysen i 

byrådet sitt vedtak om igangsetting av områdereguleringen:  

 

Arealanalyse for idretts- og nærmljøanlegg i Nattland / Sædalen-området ble behandlet av byrådet i 

møtet 07.06.2012 sak 1256-12 og fattet følgende vedtak: 

1. Det startes opp planarbeid i samsvar med§ 12-1 i plan- ogbygningsloven for en områderegulering i 

Indre Sædalen. Planarbeidet skal ha til hensikt å legge til rette for en stedsutvikling med; 

a. Offentlig sentrumsakse mellom Sædalen skole og ny kirke. 

b. Ny kirke plassert sør for Lonamyra. 

c. Etablering av flompark ved Lonamyra, sør for Nye Sædalsveg. 

d. Aktivitetspark i sentrumsaksen mellom kirke / flompark og Sædalen skole med liten fotballbane 

og andre idrettsanlegg. 

e. Utviklingsområde for forretning og service i tilknytning eksisterende butikk. 

f. Etablering av boliger, grøntområde og evt. aktivitetsområde-/nærmiljøanlegg i Skytedalen. 

 

2. Det arbeides videre med å avklare lokalisering av en 11’er-fotballbane i området, enten på 

området som er regulert til idrettsformål på Nedre Nattland, eller som en «liten 11-er bane» ved 

Sædal eller Nattland skole  

 

Bergen kommune melder nå oppstart av arbeidet med en offentlig områdereguleringsplan med 

forslag til planprogram. Planarbeidet vil vurdere nye byggeområder. 

 

Akasia og Sædalen menighet har til sammen vært i fire møter med kommunen i forhold til 

reguleringsarbeidet. I tillegg er det jevnlig kontakt mellom Akasia og Sædalen menighet for å drøfte 

fremdriften.  

 

Ifølge etat for plan og geodatoa skal fagetatens valg av hovedgrep for områdereguleringen være klar 

i løpet av Januar. Går prosessen etter planen kan områdereguleringen være ferdig høsten 2014.  

 

I samarbeid med Akasia og BKF vil vi legge en fremdriftsplan i forhold til videre prosjektering.  

 

Leidulf Øy, prosjektprest i Sædalen.  
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Samarbeidspartnere i Birkeland menighet.  
 

Birkeland Y’s Men’s Club 

 

STYRET: 

Birkeland Y’s Men’s Club har i arbeidsåret 2012 – 2013 hatt følgende styre: 

  Visepresident  Dag Eikeseth 

  President:  Harald Anton Aase 

 Past president:  Knut Sørum                                                      

Kasserer:  Ledvin Stormark 

  Sekretær:  Asbjørn Brekken 

MEDLEMSTALL. 

Karstein Angelvik Raa ble opptatt på klubbmøtet 13. februar 2013. Arthur Birkeland har meldt seg ut 

av klubben ved slutten av vårsemesteret 2013. Medlemstallet pr. 30.06.2013 er 30. 

 

KLUBBVIRKSOMHETEN. 

I løpet av året er det avholdt ordinære medlemsmøter med variert program og dyktige 

foredragsholdere. ”Bedriftsbesøket” ble i år lagt til Ytrebygda kirke. Arvid Grostøl ga oss en 

interessent gjennomgang av historien bak kirkebygget, og etterpå tok han oss med på en vandring 

gjennom bygget og fortalte om alle aktiviteter som foregår i Ytrebygda kirke. 29. oktober hadde 

klubben teaterkveld der vi opplevde Svein Tindberg med ”Abrahams barn”. 24 personer deltok på 

teaterkvelden. Fremmøteprosenten blant medlemmene var 52 % siste året, men tar vi hensyn til våre 

”member at large”, medlemmer som er syke, og medlemmer som er med i annen aktivitet slik at det 

kolliderer med våre møter, så var fremmøteprosenten 71 %. Teller vi med ledsagere, var det i 

gjennomsnitt   ca 25 personer på møtene. Etter  2 års pause ble Blomsterlotteriet gjenopptatt og 

avviklet på Nesttun senteret 21. mars. Det ble meget vellykket, og resultatet ble kr 5518. 

 

Adventsmøtet i 2013 ble arrangert av Birkeland  YMC 6. desember, Og samlet var vi ca 50 deltakere. 

Pga annet program i Birkeland Kirke, måtte vi legge Vesper til Øvstun kapell. Arrangementet ble 

likevel vellykket, og gode krefter som Dag, Reidar, Gunnar, Rolf, samt familien Strøm Niellsen ga det 

hele en høy kvalitet  

 

Utenom Regionens prosjekter og aktiviteter har disse fått støtte fra klubben: 

Gevinster til Tefesten 2011     

”Optimisten”     

Kjell Grønners fond       

Diakoniutvalgets julekurver     

Speidergruppen I. Øvsttun      

Ungdomsarbeidet i Storetveit  

 Arkens Barnehjem 

           

 

Harald Anton Aase 
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Samarbeidspartnere 
 

St. Georgs Gilde  

 

Kort oppsummert kan vi si at 5. Bg. St. Georgs Gilde har lagt bak seg et år med jevn god drift, godt 

engasjement og god deltagelse på arrangementene.  Ett medlem ble tatt opp i februar. Ett medlem 

døde dessverre i desember.  Ved årets utgang var vi 37 medlemmer.   

 

Møtene holdes i menighetshuset.  Vi har hatt 6 ordinære møter hvor temaene har vært: Blomster i 

kirkekunsten, Skolen i dag, Elvemuslinger, Hardangerbroens tilblivelse og  Osbanens historie.  I tillegg 

har vi hatt julemøte for eget gilde og sangkveld hvor vi inviterte med oss de andre gildene i 

Bergensområdet. Vi medvirket ved friluftsgudstjenesten på Kirkebirkeland og ved lysmessen i 

Birkeland kirke.  Fellowshipdagen var i år 5. Gilde sitt ansvar.  Vi markerte dagen i attføringsbedriften 

Beredt sine lokaler på Apeltun hvor vi også fikk en orientering om Beredt sin brede virksomhet.  St. 

Georgsdagen var i år i Laksevåg kirke og kultursøndagen i Nygård kirke. 

 

I juni hadde vi dugnadstur til speiderhytten på Totland.  Andre turer i år har vært dagstur til Fjell 

festning og overnattingstur til Bømlo med omvisning i hummerparken på Espevær, omvisning i 

Moster gamle kirke og Amfi.  På Bergensgildenes fellestur til Slovenia deltok 10 personer fra vårt 

gilde.  Fotturene i nærområdet om onsdagene har hatt økende deltagelse. 

Også i år har vi samlet inn penger til Haitiprosjektet.  Dette året har vi sendt kr. 15.000,- og vi føler 

oss sikre på at pengene blir godt forvaltet. 

 

5. Bergen St. Georgs Gilde har i 2013 hatt følgende styre: Gildemester Dag Eikeseth, Visegildemester 

John-Egil Lilletvedt, Sekretær Jan Mangerud, Kasserer Bjørn Ove Broch, Styremedlem Synnøve Nilsen.  

– Det har vært avholdt 4 styremøter i 2013. 

 

Dag Eikeseth 

 

 

 

 

 


