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1. BIRKELAND MENIGHETSRÅD 2015 

I 2015 var det kirkevalg og menighetsrådet har hatt sitt siste år i perioden med disse medlemmene:  

Faste medlemmer:  

Marit Serine Robbestad Skeie 

(leder)  

Tor Magne Madland  

(nestleder)  

Eva Taule  

(BKF-representant)  

Ivar Braut. 

(sokneprest) 

Anne Kari Hersvik Aarstad  

Liv Bente Aurlien  

Solveig Elin Ruud  

Gjermund Øgaard Heimli  

Mona Boge  

Frode Høyte  

Helge Flesland (Permisjon) 

Dagny Ekberg (1. vara på fast 

plass.) 

Varamedlemmer: 

 Magne Stenersby 

 Kasper Vejen  

 

 

Den 14. september var det kirkevalg og et nytt menighetsråd startet sin periode 1. november. Det nye 

rådet har hatt to møter i 2015. Menighetsrådets arbeidsutvalg har bestått av leder, nestleder, 

administrasjonsleder Eli Heggdal og sokneprest Ivar Braut.   

Faste medlemmer:  

Marit Serine Robbestad Skeie 

(Leder) 

Kristin Sunde Wanvik 

(Nestleder) 

Janne Stølsbotn 

(BKF-representant) 

Ivar Braut (Sokneprest) 

Karina Hestad Skeie 

Gjermund Øgaard Heimli 

Jonas Gjedrem Lunde 

Monica Skjold 

Oddveig Klakegg 

Halvor Gunnar Namtvedt  

Helge Flesland  

(Permisjon i 2 år) 

Ellen Marie Martin  

(1. vara ble fast i 2 år) 

Varamedlemmer:  

Tove Arnestad  

Morten  Jacobsen  

Eivind Gardshol Bjørndal 

Dagny Helene Ekberg 

 

 

Ansatte i Birkeland 2015  

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

Her kommer en kort oversikt over stillingsressurser.  

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.  

Resten av staben har Bergen kirkelig fellesråd som arbeidsgiver. I 2015 har Birkeland hatt en 

administrativ ressurs på 135 %, noe som merkes godt i den daglige drift. Eli Heggdal som 

administrasjonsleder (100 %). Hilde Myklebust Wolter som frivillighetskoordinator, med vekt på 

barne- og ungdomsarbeidet i 50 % og sekretær i 35 %. I desember gikk Hilde Wolter ut i 

svangerskapspermisjon.  Vikariatet ble delt mellom to personer: Gyrid Cecilie Nygaard vikarierer i 55 

%, som sekretær og frivillighetskoordinator og Andreas Weltzien har 10 % i ungdomsarbeidet. 

Kateketene Ingunn Myklebust og Carina Østensen Søfteland er begge ansatt i 100 % stilinger med 

ansvar for Trosopplæring, konfirmasjonsundervisning og skole-kirkesamarbeid.  Diakon Linda Bårdsen 

har også full stilling. Barbro Husdal er kirketjener i 50 % i Birkeland. I tillegg er det ansatt tre 

helgekirketjenere: Håvard Ullaland, Bror Kristian Volden Rønning og John Bergesen.  
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Det er en hjemmel for kantorressurs i Birkeland og Øvsttun kapell på 148 %. Kantor Ottar Arnestad i 

100 %. Gjermund Mildestveit var ansatt i 30 %.  

Birkeland menighetsråd og menighetsutvalget i Sædalen har gått sammen om å ansette Amund 

Nyhammer Hosøy. Fra august har han jobbet 20 % hvert sted. I Sædalen med tweens og i Birkeland 

med ungdomsarbeidet. Også dette året har Birkeland hatt gleden av å ha praksisstudenter fra NLA.  I 

Vårsemesteret: Anbjørg G. Hatland. Høstsemesteret: Henrikke Kittelsen og Andreas Weltzien.  

Små og store saker i menighetsrådet.  

Menighetsrådet er det øverste organet i Birkeland, med ansvar for strategi og visjoner og for å tenke  

de store linjene. Herunder hører også økonomi. Menighetsrådet har godkjent budsjett for 15 ulike 

avdelinger og har forpliktet seg til å samle inn midler til å dekke egne stillinger. Vi dekker halvparten av 

diakonstillingen og ungdomsarbeider i 20 %. Det innebærer blant annet ansvar for å skaffe inntekter i 

form av givertjeneste, takkoffer og innsamlinger.  

Det har vært et et godt arbeidsår i 2015 og varierte saker. Det har vært 8 møter for det gamle rådet 

med til sammen 72 saker. Det ble holdt et menighetsmøte i 8. mars 2015 på menighetshuset. 

Kirkebygg sjef Arne Tveit presenterte bilder og planer for tilbygg til Birkeland kirke. 

Enkeltsaker som nevnes er:  

Menighetsrådet har bedt gudstjenesteutvalget arbeide med en kirkemusikalsk plan. Arbeidet med å se 

på kantorressursen på 148 % forsetter i neste periode.  

Ny gudstjenesteordning ble innført i 2012, men skulle også evalueres. Menighetsrådet tok initiativ til 

en undersøkelse blant kirkegjengere og fikk inn 37 svar. Evalueringen førte til følgende endring i den 

liturgiske musikken ved å bruke 1977 versjonen av Sanctus og Agnus Dei i stedet for Gullichsens 

versjon som ble innført i 2012. Videre vedtok menighetsrådet at fredshilsen med håndtrykk skulle gå 

ut som en fast ordning i gudstjenesten.  

Menighetsrådet har svart på høringer fra Kirkerådet: Veivalg for ny kirkeordning om blant annet 

framtidig arbeidsgiverstruktur. Kirkemøtet oppfordret norske menigheter til å kartlegge og mobilisere 

helsefremmende ressurser. Det ble skrevet et notat som pekte på at Birkeland har mye å bidra med 

som felleskap og kan bidra til mening og livstolkning. Det understrekes også betydningen av å 

videreføre det diakonale perspektivet. Dette notatet ble derfor videreformidlet til det nye 

menighetsrådet.  

Bergen kirkelig fellesråd har lenge arbeidet med å skille ut Akasia som aksjeselskap og bad 

menighetene ta stilling til om de ønsket å eie en aksje. Menighetsrådet bekreftet at Birkeland vil eie en 

aksje.  

I 2015 ble det gjennomført kirkevalg og menighetsrådet var valgstyre. Kirkevalget ble avholdt i samme 

tidsrom og på samme sted som kommunevalget. Birkeland bemannet derfor følgende lokaler: Nesttun 

kulturhus, Kringlebotn skole, Sædalen skole, Paradis skole, Kaland skole, Apeltun skole. I Lonehallen 

tok Arna menighet imot våre stemmer. Det ble avgitt 1175 stemmer på menighetsrådsvalg og 1186 

stemmer på bispedømmerådsvalg. Oppslutningen var 10 %, noe som er ny rekord. Saken om 

likekjønnet vigsel var med på å skape oppmerksomhet om valget, men det gav også utslag i flere 
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stemmer til menighetsrådet. Det å avholde kirkevalg er et stort arbeid for en menighet, men det har 

også vært en gyllen anledning til å løfte fram det arbeidet som skjer i en menighet.  

Målene for menighetsrådet har vært de samme hele perioden:  

1. Skape et helhetlig barne- og ungdomsarbeid som følger trosopplæringsplanen.  

2. Involvere og inkludere til felleskap og frivillighet.  

3. Skape en helhetlig informasjonsstrategi og øke givergleden.  

4. Bygge tilbygg til kirken.  

2015 har vært et svært positivt år. Mye har kommet i gang, mye har fortsatt og noe har satt seg. I 

barne- og ungdomsarbeidet er det grunn til å glede seg over trosopplæring med tilbud til alle årskull og 

med et flott samarbeid med faste aktiviteter. Det har vært fokus på felleskap og frivillighet med gode 

sosiale tiltak som Kveldsåpent og fredagstaco. Hver fredag er det Åpen kirke – med muligheter for 

bønnesamling slik det har vært etterlyst i årsmøter. Vi har hatt flere kveldsgudstjenester, og 

ungdomsmesser med fullsatt kirke.  

Informasjonsarbeid og giverglede har vært i fokus med velkomstbrosjyrer og helhetlig oversikt over 

aktiviteter i menigheten. Vi er på Facebook, med muligheter til å kommunisere på en annen måte og 

jobber med å holde nettsiden oppdatert. Aksjonen «LØFT BBU» for å få flere faste givere til barne- og 

ungdomsarbeidet gav 15 nye givere og til sammen kr. 90.000 per år til formålet.  

Arbeidet for å få et tilbygg til kirken har gått over flere år. I 2015 har vi kommet videre med konkrete 

planer og utkast til tegninger. Vi opplever et godt samarbeid med Akasia og håper på at grunnarbeider 

kan starte opp.  

Fellesskap og frivillighet har også hatt fokus. Medarbeiderutvalget har i 2015 hatt følgende 

medlemmer: Hilde Wolter (leder), diakon Linda Bårdsen og administrasjonsleder Eli Heggdal.  Ansatte i 

utvalget har ansvar for å holde orden på system og lister. Utvalget sender julehilsen og inviterte til 

inspirasjonssamling i september. Det er 180 frivillige i mange ulike aktiviteter.  

Staben holder daglig hjulene i gang, men samarbeid med frivillige og folkevalgte er et godt 

gjennomarbeidet prinsipp i menigheten. 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). Menighetsrådet har nedsatt seks utvalg for å ivareta ulike grener av menighetsarbeidet. 

Utvalgene nedsettes i januar i partallsårene og medlemmene sitter i en periode av to år. 

Menighetsrådet har ellers fulgt utvalgenes arbeid med interesse. I løpet av året har alle utvalg besøkt 

menighetsrådet og orientert om arbeidet.  

Gjennom flere år har Birkeland arbeidet fram en god struktur for arbeidet, delt opp i grener med et 

utvalg som har oversikt over aktiviteter i sitt område. I denne årsmeldingen vil hvert enkelt utvalg 

presentere seg selv. I hvert kapittel vil du møte gudstjenesteutvalg, Misjonsutvalg, barne- og 

ungdomsutvalg, diakoniutvalg, trosopplæringsutvalg og menighetshusets arbeidsutvalg. Vi håper du som 

leser få innblikk i små og store aktiviteter og bli kjent med engasjerte frivillige som skaper gode 

møtepunkter.  

Marit Serine Robbestad Skeie, leder i Birkeland menighetsråd og Eli Heggdal, administrasjonsleder.
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En liten beretning om penger.  

Årsregnskapet for 2015 viser samlet sett et overskudd. Det er stor grunn til å glede seg over inntekter i 

form av takkoffer og gaver som sikrer et mangfoldig menighetsarbeid. Takkoffer i Birkeland kirke til 

eget arbeid i menigheten har gitt en inntekt på kr. 186.160. Dette går til menighetsarbeidet generelt, 

til diakonstillingen, til musikkarbeidet og til barne- og ungdomsarbeidet. Dette fordeles mellom de 

ulike formålene. Det har også kommet inn gaver. Mange mennesker benytter giro i menighetsbladet. 

Her har det kommet inn vel kr. 80.000. Menigheten har også mottatt minnegaver øremerket diakoni 

og det nye til bygget til kirken.  

I Birkeland er menighetens regnskap fordelt på 15 ulike avdelinger, derav tre avdelinger for Sædalen. 

Dette menighetsarbeidet som ligger mellom Birkeland og Slettebakken menigheter er ikke eget sogn, 

og regnskapet føres i Birkeland. Fullstendig regnskap legges fram for Birkeland menighetsråd. I denne 

årsmeldingen presenteres en forenklet oversikt, sammenlignet med 2014, og en kort gjennomgang av 

resultatet for noen av avdelingene. (Korrigert i avdeling 9000 Sædalen den 22.2.16)  

Hovedtall 2015 

Avdeling Inntekter Utgifter 
Regnskapsmessig 

resultat 2015 
Resultat 2014 

3000 Menighetsråd 1 062 734 1 092 645 29 911 830 

1300 Menighetshus 485 974 451 446 34 528 79 042 

2270 Trosopplæring 182 756 186 523 3 767 120 095 

4100 Konfirmanter  621 436 576 715 44 721   

5100 KRIK Nesttun  71 3 032 2 961 2 321 

5200 Bobla tensing  72 598 50 581 22 017 1 043 

5400 Barne- og ungdomsarbeid  172 535 135 668 36 867 5 641 

6500 Diakoniutvalg  144 893 79 882 65 011 35 192 

6600 Klubben  39 560 50 568 10 998 4 296 

6700 Nabokafeen  28 459 16 145 12 314 7 788 

7000 Birkeland kantori  57 381 42 788 14 593 23 854 

7100 Birkeland Barnekor 14 113 34 031 19 918 13 715 

9000 Sædalen menighetsutvalg 431 770 430 799 971 26 403 

9100 Sædalen barnegospel 96 170 166 544 70 374 41 833 

9200 Sædalen trosopplæring 98 215 89 005 9 210 4 635 



Årsmelding for Birkeland menighet 2015   
 

7 
 

Økonomisk blikk på livet i en menighet.  

Menighetsrådet har blant annet ansvar for diakonstillingen der menigheten dekker 50%. Det er 

etablert en givertjeneste som gav en inntekt på kr. 229.990, men dette bør økes. Den største 

utgiftsposten er menighetsbladet med en kostnad på ca. 100.000 hvert år. Dette regnskapet omfatter 

også takkoffer, utgifter til kontor, gudstjenester, medarbeideroppfølging/velferd og diakonstillingen. I 

2015 var det flere store utgifter: Kirkevalg, menighetsweekend og menighetstur til Estland. Det ble 

kjøpt inn salmeboktraller og satt opp en lettvegg i dåpssakristiet. Offer og innsamlinger til andre har 

økt i 2015. Ved takkoffer til andre er det til sammen samlet inn kr. 260.783.  Innføring av SMS ved 

ofring ser ut til å ha størst nytte når det er offer til andre. En hypotese er at mange faste kirkegjengere 

også er faste givere til menigheten og heller gir mer når det er til andre organisasjoner. Det er en 

tydelig økning her spesielt for misjonsprosjektet. SMS er ellers svært nyttig ved 

konfirmasjonsgudstjenester og på julaften.  

Menighetshuset har for tredje år på rad overskudd.  En klar årsak til det er økt utleie og en stor innsats 

for inntekter fra Tefesten som endte på kr. 103.676. Trosopplæringen og konfirmantarbeidet betaler 

også leie for bruk av menighetshuset og er slik med på å dele driftsutgiftene. Det er kostbart å drive et 

hus, men også her er det samlet inn penger til misjonsprosjektet. I stedet for honorar ønsket frivillige 

at pengene skulle gå til Estland. 10 % av Tefesten går til Det norske misjonsselskap øremerket 

kirkebygg i Estland.  

Birkeland menighet får et lite tilskudd fra BKF og har etter søknad fått kr. 30.000 fra Bergen kommune 

til ikke-kommunalt kulturbygg. Å leie ut til eksterne er helt nødvendig for å dekke driftsutgifter. Dette 

er utgifter og ansvar andre menigheter, som har arbeidskirke slipper å tenke på. Dette er helt klart en 

utfordring, men det er også en stor glede at vi har et hus for et levende barne- og ungdomsarbeid.  

Trosopplæringen har i 2015 et lite underskudd. Dette var det andre året med invitasjon til alle kull, noe 

som merkes både på porto og andre utgifter. Kostnadene til de ulike tiltakene varierer, men det er et 

prinsipp at det ikke skal være egenbetaling, bortsett fra Lys Våken der det er en liten egenandel. Det 

statlige tilskuddet til trosopplæring deles ut fra Bergen kirkelig fellesråd. Konfirmantarbeidet ble 

opprettet som eget regnskap i 2015, mens det i 2014 var en del av Trosopplæringsregnskapet. Det 

skulle vise seg å være svært uoversiktlig, både fordi konfirmantene følger skoleåret og fordi leiren ble 

flyttet fra vår og til høst. I 2015 var det derfor to kull som reiste på leir og herved kommer forklaringen 

på det store overskuddet. Her er det konfirmantbetaling for to leirer Planen er at dette skal 

regnskapet skal jevnes ut i 2016 slik at det går i balanse og vise reelle utgifter.  

Barne- og ungdomsarbeid har i 2015 et flott overskudd på kr. 36.876. medvirkende årsaker til det er 

takkoffer fra konfirmasjonsgudstjenestene. Her bør nevnes at det kom inn kr. 3.850 bare på SMS i en 

gudstjeneste, trolig etter en rørende preken ved Kjersti Gautestad Norheim. I tillegg var det en aksjon 

for å få flere givere til formålet rundt sommeren. Dette førte til 15 givere og en fast årlig inntekt på kr. 

90.000. I 2015 ser vi allerede økningen til dette. Vi har fått kr. 20.000 i støtte fra Opplysningsvesenets 

fond til Ministrantkurs. I søknaden er opplegget bakt inn i nattkafe og lederkurs. Her er det mye å 

glede seg over. Amund Nyhammer Hosøy var også i 2015 ansatt som ungdomsarbeider, med ansvar 

for nattkafé. KRIK-Nesttun har et underskudd på 2961, men har oppsparte midler. Bobla tensing har 

god balanse og rom for aktiviteter og turer. Boblas utgifter er instrumenter og turer. Bobla mottok i 

2015 kr. 25.000 fra Kiwanis i Fana og har derfor et overskudd på kr. 22.017.  
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Diakoniutvalget har et fantastisk overskudd på kr. 65.011. Årsaken er gaver på til sammen 99.500. 

Westfal Larsens minnefond gav etter søknad kr. 55.000 til julematutdeling. Andre gaver kom fra 

Nesttun senter, fra kirkegjengere som tok med seg en giro før jul og faste givere. Den største utgiften 

her er utdeling av mat til jul som kom på kr. 71.268. Utgiften har økt de to siste årene. Diakoniutvalget 

vil fortsette med utdeling av mat til jul. Overskuddet settes av til neste år.  

Sædalen menighetsutvalg hadde et driftsoverskudd på kr. 68.214. Da Frifond fra KRIK-Norge på kr. 

78.000 ble satt av til 2016 endte det opp med et lite overskudd. Regnskapet i Sædalen 

menighetsutvalg omfatter Gudstjenester, med takkoffer og utgifter, søndagsskole, 

menighetsweekend, og Kompis og Tweensklubb, samt tweensleir. Sædalen deler 

ungdomslederstillingen med Birkeland menighet og lønner Amund Nyhammer Hosøy i 20 %. Det er 

etablert en givertjeneste som gav kr. 102.000 i 2015. Inntektene ellers er et lite tilskudd fra BKF for 

renhold på skolen, frifond og deltareavgift. Sædalen Barnegospel hadde et underskudd på kr. 70.374. 

Årsaken er utgifter til julespillet og at hele billettinntekten på kr. 26.862 ble gitt til henholdsvis kirken 

Nødhjelp og Misjonsprosjektet i Estland. Sædalen Trosopplæring får sine inntekter fra Birkeland 

menighet, som gir 1/3 av sitt trosopplæringstilskudd. Med egenbetaling for babysang er det 

tilstrekkelig for å dekke utgiftene til tiltakene. I 2015 er det produsert en CD. Utgiftene er ført i dette 

regnskapet.  

Giverglede i Birkeland  

Birkeland menighet har hatt givertjeneste i mange år. I dag er det 45 faste givere som gir til 

menigheten generelt og 15 faste givere som gir til barne- og ungdomsarbeid. Informasjonsarbeid og 

giverglede var en av de fire satsningsområdene til menighetsrådet i 2011-15 med fokus på utforming 

av nettside og SMS-ofring. I 2015 var det en aksjon for å skaffe flere givere til Barne- og 

ungdomsarbeidet «LØFT BBU». Resultatet var at vi nå har 15 faste givere som gir kr. 90.000 øremerket 

Barne- og ungdomsarbeidet. Sædalen har hatt en tilsvarende aksjon og har fått tilstrekkelig 

givertjeneste til å kunne lønne sin andel av ungdomsarbeiderstillingen. Oversikten viser hva som kom 

inn til fast givertjeneste, det vil si at de er etablert en avtale om faste gaver:  

Avdeling Regnskap 

2015 

Budsjett 

2016 

Regnskap 

2014 

Regnskap 

2013 

Barne- og ungdomsarbeid 

Formål: Ungdomsarbeider 20 %.  

61.100 90.000 17.900 14.300 

Menighetsrådet  

Formål: Diakonlønn 50 %  

229.990 

 

250.000 236.440 209.437 

Diakoniutvalget (aktivitet) 18.200 

 

10.000 7.900 5.900 

Sædalen 102.000 

 

100.000 44.750 9.300 

 

Det er gledelig at regnskapet har økt i omfang de siste årene. Det er nemlig et tegn på stor aktivitet og 

vilje til å få noe til å skje. Et menighetsråd med visjoner og mot til å satse har etablert nye arenaer i 

Barne- og ungdomsarbeidet. At det nå er etablert en fast givertjeneste er med på å trygge det videre 

engasjementet og sørge for gode arenaer for ungdom.  
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Birkeland har også en lang tradisjon med hjerte i diakonien, kirkens sosiale omsorgstjeneste og er så 

heldige å ha en diakonstilling. De siste årene har menighetsrådets regnskap vist store variasjoner og 

det er behov for en aksjon for flere givere til diakonstillingen. Dette arbeidet vil kreve godt 

gjennomtenkt informasjonsarbeid og satsning på diakoni. Diakonen er en kjerneperson med det 

faglige ansvaret for det målrettede diakoniarbeidet der frivillige og ansatte sammen gjør felleskap, 

omsorg og solidaritet levende (Plan for diakoni, DnK 2008). I 2016 vil det være fokus på givertjenesten 

med tanke på det ansvar vi har som menighet i vårt nærmiljø.  

Eli Heggdal, administrasjonsleder og økonomiansvarlig i Birkeland.  

 

2. Gudstjenesteliv og kirkelige handlinger.  

Gudstjenesteutvalget 

Utvalget har hatt fire møter og bestått av Solveig Elin Ruud (fra menighetsrådet), Åse Madsen, Frode 

Forland, kantor Ottar Arnestad og sokneprest Ivar Braut. Fra 2016 går Solveig Elin og Åse ut, mens 

Karina Hestad Skeie og Morten Jacobsen kommer inn, begge fra menighetsrådet. 

Utvalget har vært en gudstjenestegruppe som har forberedt to gudstjenester siste år. Videre har 

utvalget begynt på arbeidet med å lage forslag til kirkemusikalsk plan som går til menighetsrådet ila 

våren 2016. Arbeidet med lokal liturgi er sluttført ved at det er gitt anbefalinger til menighetsrådet 

som igjen har fått mindre endringer godkjent av biskopen.  

Gudstjenestestatistikk 

128  i snitt ved vanlige gudstjenester – 78 i snitt til nattverd 

Det viste seg ved opptellingen etter 2015 at snitt frammøte ved vanlige gudstjenester var akkurat som 

året før – som var et godt år: 128 i snitt på gudstjeneste, og i snitt 78 til nattverd. Da har vi tatt bort 

julaften og alle konfirmasjoner og er nede på «en helt vanlig søndag i november».  

Det er også interessant å regne på hva snitt frammøte ville være om vi tok med alle 11 

konfirmasjonsgudstjenester og de tre store julaftengudstjenestene og de 10 ekstra 

dåpsgudstjenestene. Da ville frammøtet i snitt være 217. Likevel er det mye å gå på: I snitt har alle 

kirkemedlemmer i Birkeland (snaut 16000) bare så vidt over ett gudstjenestebesøk i året. Vi kan vel 

trygt si at det er en del folk i menigheten som drar dette snittet ganske godt opp! 

Frammøtet veksler som vanlig ganske mye: Selv til «vanlige» gudstjenester er det mer enn 150 hele 15 

ganger, og seks ganger kunne en telle gudstjenester med færre enn 60. Dette viser den store 

variasjonen etter gudstjenestetype og sesong. Vi gleder oss også over to svært godt besøkte 

ungdomsgudstjenester.  

Antallet døpte bosatt i soknet: 162. Konfirmasjon: 186 (89% av antall 15-åringer som er medlem).  

Vigsler: 17. Gravferder: 102.  
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Sædalen i tillegg 

Menighetsarbeidet i Sædalen er en stor glede og må tas godt vare på! Tallene blir ført i Slettebakken 

sokn fordi gudstjenesterommet er på Sædalen skole. Frammøtet ved gudstjenestene varierer mest 

mellom 140 og opp mot 300! Ofte over 100 til nattverd.  Det er viktig å legge merke til at frammøtet i 

Birkeland ikke er gått ned selv om så mange går i Sædalen. Det betyr vekst. Det er riktig og gledelig at 

bispedømmet så tydelig prioriterer  prestetjeneste i Sædalen, og gjennom bl a trosopplæringsmidler 

fra Birkeland har Sædalen også en halv stilling innen trosopplæring.   

Bred kontaktflate med barn og unge 

Skolekontakten har holdt seg høyt med samlinger i kirken eller på skolen for i alt 38 klasser innenfor 

rammen av KRLE. Skolegudstjenestene gir møtepunkt for over  1870 elever og lærere. Overfor 

barnehagene fortsetter et høyt antall julevandringer (19) i tillegg til to barnehagegudstjenester.  

Birkelands trosopplæringsplan («0 – 18 Sammen om skatten») er gjennomarbeidet og alle alderstrinn 

er innarbeidet med sine årlige tiltak.  Trosopplæringen må vi se sammen med det kontinuerlige 

arbeidet for barn og ungdom. Her merker vi oss godt oppmøte og en god ordning for søndagsskolen 

knyttet til gudstjenesten. KFUK/M-speiderarbeid er et viktig kirkelig barne- og ungdomsarbeid, 

ungdomsarbeid ellers gjennom Tensing, nattkafé og KRIK og et stort lederforum for ungdom med hele 

26 deltakere. Gledelig! 

Kirkemusikken er fortsatt preget av kantors og kantoriets betydelige og gode bidrag i 

gudstjenestelivet, noe som bl.a. er en styrke for den gode salmesangen. Dette er menighetsbygging i 

praksis!  Diakonien holder seg livskraftig med et stort antall medarbeidere. Vi merker oss hvordan  

diakonien makter å arbeide praktisk. Sosial nød viser stadig nye ansikter som utfordrer diakonal 

oppfinnsomhet, respekt og innsatsvilje. Diakonien arbeider bevisst tverrfaglig også i kontakt med 

offentlige instanser.  

Totalt har menigheten i overkant av 200 frivillige medarbeidere. Samtidig merker vi behovet for flere 

som kan og vil satse mye frivillig innsats i sin egen lokalmenighet.  

«Ære den treenige Gud» 

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

menighetsråd og ansatte. Gudstjenestereformen har funnet sin lokale form, og menighetsrådet har 

med biskopens godkjenning gjort et par tilpasninger i retning en mer kjent liturgi.  

Arbeidet med tilbygg til kirken er inne i en avgjørende fase like før det blir realiteter!  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.  

Birkeland kantori 

2015 har vært et aktivt år for Birkeland kantori. Antall sangere har holdt seg stabilt med godt oppmøte 

på øvelsene. I vårsemesteret hadde koret 26 medlemmer, og i høstsemesteret 27 medlemmer. Styret 

har bestått av 4 medlemmer: Leder, Sissel Skår Sæterdal, sekretær, Merete Birkeland , styremedlem, 

Frode Bjørn Forland og dirigent Ottar Arnestad. 
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Koret har som forsangere på gudstjenestene i Birkeland gjort en uvurderlig innsats, og betydd mye for 

den gode salmesangen i menigheten. Dette «løfter» gudstjenesten! Kantoriet har gjennom året deltatt 

ved en rekke arrangement i og utenfor menigheten.  

 Sunget v/Mannsmisjonens misjonsfest/jubileum 23.jan. 

 Misjonsgudstjeneste i Birkeland kirke. 1.febr. 

 1.påskedag i Birkeland kirke. 5.april 

 Vårkonsert i Birkeland kirke. 27.mai 

 Sunget v/bryllup i Fana kirke.13.juni 

 Deltatt v/Salmekveld i Os kyrkje (samarbeid m/Kyriake) 

 Salmekveld i Birkeland kirke 30.sept. (samme opplegg) 

 «Konsert for et varmere Nesttun» 27.okt. 

 Sunget v/Allehelgensgudstjeneste i Birkeland 1. nov. 

 Arrangert julekonsert i Birkeland kirke 29. nov. i samarbeid m/flere kor. 

 «Nine Lessons and Carols» 20. des. med god hjelp av Turid Bakke Braut og sokneprest og diakon. 

 Sunget v/Høytidsgudstj. 1. juledag i Birkeland kirke. 

Alt i alt et forholdsvis aktivt korår med et spesielt travelt høstsemester. En menighet med et 

oppegående og aktivt kor(arbeid) er en rik menighet. Det er om å gjøre å ta vare på denne 

rikdommen. 

Ottar Erling Arnestad  ( kantor ) 

Bibeltimene 

Serien med bibeltimer har lang tradisjon i Birkeland menighet. Den kan gjerne kalles trosopplæring for 

voksne. Bibeltimene holdes i menighetshuset den siste tirsdagskvelden i måneden, 4 om våren og 4 

om høsten. Temaet var 1. og 2. brev til Timoteus i vårsemesteret, og 1. Peters brev  i høstsemesteret.  

De som hadde bibeltimene var prestene Per Fimreite (både vår og høst) og Liv Ekeland (vår og høst), 

vår egen diakon Linda Bårdsen, sokneprest Ivar Braut, kapellan Lars Petter Eide og tidligere prest i 

Birkeland, Magne Osland.  

Ansvarskomiteen består av Ivar Braut, Marit og Hermund Aadland, Ingebjørg E. Mannsåker,  Torgunn 

og Lars Haarr. Frammøtet har vært jevnt på rundt 25, av og til noe færre, andre ganger mer. 

Bibeltimene er meningsfulle kvelder for oss som er med, og vi fortsetter i vårsemesteret 2016 med 

salmer fra Salmenes Bok. 
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Åpen kirke 

 

Åpen kirke-tilbudet vårt har etterhvert festet seg, og for enkelte har det blitt et fast "fredags-rituale" å 

innlede helgen i en stille, åpen kirke mellom kl 15-17. Her kan vi roe ned fra ukens og hverdagens 

travelhet, slappe av i benkene - kanskje med en bibel på fanget, be, tenne lys eller bare VÆRE i det 

hellige kirkerommet.  Noen sitter nesten fra begynnelse til slutt, mens andre bare er innom for å tenne 

et lys.  Siste halvtimen åpner vi for en bønnestund for dem som ønsker å be høyt eller bli bedt for i 

dåpssakristiet, men det avhenger av at vi har to verter.  Ikke alltid har vi klart å få dette til, så ta gjerne 

kontakt med kateket Ingunn om du kunne tenke deg å bli Åpen kirke-vert! I løpet av 2015 var kirken 

åpen 41 fredager.  Av 36 loggførte ganger kan vi lese at tilsammen 176 var innom (inkl. vert/verter), 

dvs et gjennomsnitt på nesten 5 hver gang.  10 Åpen kirke-verter (4 fra staben og 6 frivillige) sikret 

tilbudet.  Takk for flott innsats!   

3.SKOLE – KIRKE SAMARBEID.   

En årsrapport gjengir et kalenderår, mens skoleåret er annerledes. Det er derfor verd å merke seg at 

de som for eksempel gikk i 5.klasse våren 2015, kommer igjen til kirken samme kalenderår som 

6.klassinger. Men for å oppsummere kalenderåret, har vi i 2015 hatt følgene kontakt med skolene i 

menigheten; 

2. trinn har vært på påskevandringer i kirken (Midtun skole), mens kateket Carina har besøk Riple, 

Ulsmåg og Kringlebotn skoler og hatt en gjennomgang av påskedagene der. 

(KRLE; ”Samtale om kristendom og hvordan religiøs praksis kommer til uttrykk gjennom ......høytider.”) 

Totalt møtte vi 151 elever i 8 klasser fra 2.trinn. (om lag 50 kom til kirken, mens 100 ble besøkt på 

skolene). 3.trinn ble besøkt på skolene med tema: Hvordan deler vi jordens ressurser? En miljøvinkling 

på rettferd, likeverd og forvalting, med særlig fokus på vann. (KRLE: ”Filosofi og etikk om 

gjensidighetsregelen…, barns rettigheter og likeverd”) Totalt: 103 elever i 6 klasser. 

5.trinn har «Vandring gjennom bibelen for barn».  

Dette er et undervisningsopplegg utarbeidet av Det Norske Bibelselskap til bruk på mellomtrinnet. 

Elevene skal få forståelse for hovedlinjene i Bibelen og hvordan den er bygd opp. De blir kjent med 

sentrale fortellinger fra GT og NT, og noen av hovedpersonene. Opplegget vektlegger 

fortellingsstoffet, oppsummerer med huskeord og bruker enkle håndbevegelser som hjelp med 

innlæringen. Elevene får elementær geografikunnskap om de bibelske land. Elevene får utdelt et 

hefte, med hjelp til å finne fram i Bibelen, med sider til å fylle inn huskeord, med kart og varierte 

oppgaver som kan brukes underveis og i etterkant. Kateketen kommer til skolen og har to 

dobbelttimer, (først en dobbelttime om GT, og så en om NT). (KRLE; ”gjøre rede for sentrale 

fortellinger fra Det gamle testamentet …,gjøre rede for sentrale fortellinger fra Det nye testamentet 

).Dette ble gjennomført med 12 besøk til 6 klasser: 130 elever. 7. trinn ble besøkt med «Miljø og 

forbruk» som tema. (KRLE; ”Filosofi og etikk om utfordringer knyttet til temaene… natur og miljø”) I 

løpet av mai ble emnet drøftet med 115 elever fordelt på 5 besøk. 

Nye førsteklassinger høsten 2015; 1.trinn tas med på en omvisning i kirken.  (KRLE; ”Beskrive lokale 

kirker,…kristendommens historie i nærmiljøet…”).Det var om lag 137 førsteklassinger på omvisning, 

fordelt på 5 klasser. 4.trinn pleier å bli invitert til en såkalt sorgvandring: ”På liv og død». (KRLE; 

”Uttrykke tanker om livet, tap og sorg…).Dette ble i år avlyst på grunn av ressursmangel. Men skolene 
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som ønsket det, fikk boken som brukes i vandringen «Barnet og treet» (IKO) til egen bruk i klassene. 

6.trinn inviteres til kirken for å se på byggets interiør og arkitektur. Elevene tas med på en vandring 

gjennom stilarter og historikk, betydning og bruk av rommet. (KRLE; ” Beskrive kirkebygget…, reflektere 

over betydning og bruk”)Elevene får også tid til å tegne og gjengi noe fra kirkerommet. Dette blir så 

hengt opp i kirken, slik at det blir en liten utstilling av kunstverkene. Videre blir dette til slutt levert 

tilbake på skolene. Alle skolene var med på dette, med totalt 181 elever fordelt på 8 besøk.  

Kalenderåret 2015 har vi hatt kontakt med alle skolene jevnlig, og møtt 817elever fordelt på 38 klasser 

i KRLE faget. Dette er vi godt fornøyd med, særlig med tanke på at 4.trinn måtte avlyses dette året. Ut 

over det har det vært skolegudstjenester både før jul og påske. Dette er imidlertid ikke knyttet til KRLE 

faget.        

Av Carina Østensen Søfteland (kateket II) 

 

4.MISJONSUTVALGET OG MISJONSPROSJEKTET I ESTLAND.  

Misjonsutvalget ble opprettet av Menighetsrådet og ga utvalget følgende mandat: 

 Lede og følge opp misjonsprosjektet. 

 Skaffe og formidle informasjon om prosjektet. 

 Legge til rette for vekst av prosjektet. 

 Be for videre menighetsplanting i Estland. 

 Samle inn penger til menighetsplanting. 

 Gjøre prosjektet synlig i gudstjenestene våre. 

 Minst en gudstjeneste i åpenbaringstiden skal ha fokus på prosjektet. 

 La barne- og ungdomsarbeidet i Birkeland bli kjent med prosjektet. 

Medlemmer: Dagny Helene Ekberg (leder), Eva Taule (sekretær), Mona Boge, Kjersti Gautestad 

Nordheim og Randi Ulveseth. Utvalget har hatt tre møter pluss en misjonsreise. 

2015 har vært et godt misjonsår. Utvalget hadde ansvar for det praktiske arbeid i forbindelse med 50-

års fest for Mannsforeningen i januar. I april ble det gjennomført Misjonstur til Estland med 19 

deltakere fra menigheten. Kjersti prest hadde laget et fantastisk opplegg, med byvandring og besøk 

hos våre søstermenigheter i Saku og Mustamea. En sterk og stor opplevelse for oss som fikk delta! 

Høsten er brukt til å planlegge kommende oppgaver i begynnelsen av 2016, hvor utvalget vil ta ansvar 

for kveldsåpent og invitere venner fra Estland. 

Birkeland menighet har samlet inn kr. 42.092 til våre søstermenigheter i Estland, noe barna på 

søndagsskolen har bidratt til hele året. I tillegg sendes 10% av inntektene fra Te-fasten, kr. 10.588, 

merket kirkebygg i Estland. Sædalen har eget utvalg og har samlet inn kr. 13.167.  

Utvalget har fått vedtak fra menighetsrådet om at Birkeland vil forplikte seg til å samle inn kr. 30.000 

for 2016. 

Dagny Ekberg        Eva Taule 

Leder         sekretær 
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5.TROSOPPLÆRING. 

 BTU - Birkeland Trosopplæringsutvalg  

For 6 år siden var trosopplæring i faste former med en egen plan for Birkeland fjern fremtidsmusikk og 

noe vi bare vagt kunne se konturene av.  I dag, 6 år og mange funderinger og tanker senere, befinner 

vi oss faktisk  i "driftsfasen", som Kirkerådet benevner de menigheter som har en bispedømme-

godkjent plan og er i gang med trosopplærings-tiltak for alle medlemmer  0-18 år.  Kritiske tunger vil 

hevde at det er altfor dårlig oppslutning om tiltakene, og at vi bare når en liten prosent av barn og 

unge.  Og de har rett. Det er et stort sprik mellom de ønskete 70 % som det ble snakket om da 

Trosopplærings-reformen så dagens lys i Stortinget (2003) og de mye lavere tall vi og andre 

menigheter kan rapportere på tiltakene våre i dag. (Tar vi vekk  dåpsmøtene og konfirmasjon er vi 

nede på ca 9 % gjennomsnittlig oppslutning.  Med konfirmasjon og dåp ligger Birkeland litt i overkant 

av  20 %)   Men hva hadde situasjonen vært om IKKE trosopplæringen med dens krav til menighetene 

på grunnlag av hvert barns lovfestede rett hadde pushet og motivert oss?  Hadde vi nådd "breddene" 

utover konfirmanter og 4-åringer da?  Hvis ikke barnet møter opp til et tiltak, får likevel han/hun og 

familien en hilsen og en innbydelse fra oss som minner dem på at de har en tilknytning til kirken ved at 

barnet selv er døpt, eller ved at det blir nådd fordi en av foreldrene er døpt. "Trosopplæringstipset" til 

foreldre og innbydelsen til menighetens faste og kontinuerlige barne- og ungdoms-tilbud når uansett 

ut til hele bredden. Så samtidig som vi stadig skal jobbe for å få høyere oppslutning om tiltakene, skal 

vi glede oss stort over at det i 2015 var 645 barn- og unge som deltok på et trosopplæringstiltak i 

Birkeland, og at vi får nådd ALLE døpte og tilhørende med innbydelsene våre.          

BTU - Birkeland trosopplæringsutvalg har siden høsten 2009 hatt disse medlemmene: Anne Berit 

Lillegraven Helland (leder fra 2009 - 2012), Liv Bente Aurlien, Oddveig Klakegg og Olav Hundvin (leder 

fra høsten 2012).  Begge  kateketene har også fast plass i utvalget (Ingunn Myklebust og Carina 

Østensen Søfteland).   6 års innsats for å få på beina en systematisk og sammenhengende plan i 

Birkeland har, som beskrevet over, båret frukter!      

Fra å møtes hver 6.uke i begynnelsen, har vi de siste par år kunnet skru ned tempoet litt: 3 møter ble 

avholdt i 2015.  Nå når fullfaset plan er i drift, blir en av oppgavene våre å tilpasse og revidere planen 

der det er hensiktsmessig.  Trosopplæringsplanen skal nemlig ikke være statisk, - den skal jevnlig 

revideres av utvalget / menighetsrådet.  Ønskes det omfattende endringer, må den også inn til 

bispedømmet for ny godkjenning.  Detaljert årsrapport som bl.a. inneholder rapport for hvert tiltak, 

samt tall og økonomi leveres hvert år til Kirkerådet. Her går det også frem at vi på 67 bidragspunkt har 

fått praktisk hjelp fra frivillige i 2015. Det er verdt å merke seg at noen frivillige står for flere 

bidragspunkt, f.eks. lager mat på ett tiltak, bidrar til formingsaktiviteter på et annet og går tur på et 

tredje tiltak. Og ALLE disse 67 ytelsene har vært nødvendige for å gi et godt trosopplæringstilbud til 

våre barn og unge. TUSEN TAKK til hver især!               

 

 "0–18  Sammen om skatten" - Trosopplærings-tiltak i 2015:   (A = ansatt , F = frivillig medhjelper) 

 0:  Dåpssamtale /dåpsmøte (0 år)     6 A 

 1:  Babysang ("Sangskatten" 0-1år)     2 A  

 2:  "Sangskatt II" -Samling i kirken med sanger, dåpspåminnelse og krybbevandring   2 A,  3 F 
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 3:  3-åringene ble invitert til å møte kirken og søndagsskolen     1 A,  1 F 

 4:  Min kirkebok-utdeling m/kirkevandring     3 A,  2 F 

 5: "Skatten i krybben" Adventsfrokost med Søndagsskolen + julespill   1 A,   4 F     

 6:  Barnebibel-utdeling ved skolestart     2 A  

 7:  «Påskeskatten»  Påskens evangelium + påskeverksted 3 A,  4 F   

 8:  «Tårnagenter» Fokus på misjon og diakoni     5 A,   12 F 

 9:  Bibelvandring i kirken     1 A,   1 F 

 10:  "Kirkeskatten" Historisk vandring, gudstj. på Kirkebirkeland, samarb. speiderne    2 A,   6 F 

 11:  «Lys Våken» Feiring av kirkens "nyttår" med overnatting i kirken     2 A,   5 F  

 12:  Pilegrimsvegen mot Fana    3 A,   1 F 

 13:  "Ung skatt" markerer overgang til ungd.skolen, ULF pres. ungd.arbeidet vårt.   2 A,    6 F 

 14:  Info-møte for nye konfirmanter      5 A,   9 F 

 15:  Konfirmasjonstiden     9 A,   11 F 

 15:  "Trosskatten" - lederkurs for fjorårskonfirmanter     3 A,   2 F 

 16-18-tiltaket står foreløpig på "vent"   

  

KONFIRMANTARBEIDET:  

Våren 2015 ble 187 unge konfirmert i Birkeland, -hele 89 % av medlemsmassen!   2015/16-kullet (195 

konfirmanter) fordeler seg på 1 Leirgruppe, 1 Diakoni-, 1 Frilufts-, 1 Tilpasset-, 1 Orgel-, 1 Nattkafé- 1 

Tensing- og 2 "Godt og blandet"- grupper.        

8  ansatte er direkte involvert i undervisningen.  Ellers har vi verdifull hjelp fra frivillige og NLA-

studenter som får praksis og veiledning her i Birkeland (se leder-oversikten under).    

Leir-gruppen er den klart største, med 80 konfirmanter.  Det kreves et stort apparat for å arrangere 

leir for alle disse, og i tillegg til ansatte var også en stor del av menighetens egne ungdomsledere (samt 

lederkurset for fjorårskonfirmanter) med til Sætervika i november.    

Nye av året er Nattkafé- og Friluftsliv- gruppen.  Dette er verdifulle, nye tilskudd som drives av våre 

flotte ungdoms-arbeidere/ledere Amund, Andreas og Kristine.  Friluftsliv-gruppen kombinerer turer i 

nærmiljøet med samtaler om de store spørsmål rundt leirbålet, og Nattkafé-gruppen kan gå rett fra 

konfirmasjons-undervisningen sin til det frivillige nattkafé-tilbudet som samler menighetens unge 

annenhver fredag på menighetshuset.     

"Tilpasset" er ikke egentlig en gruppe, men et eget tilbud med spesialtilpasset opplegg til en autist som 

trenger 1- til 1-undervisning.  

"Orgel"-tilbudet er heller ikke en egen gruppe, men et eksklusivt tilbud til 2 gutter som får individuell 

spill-opplæring av organist Ottar og vanlig konfirmant-undervisning i Tensing-gruppen.    

På vårparten er Internasjonal diakoni markert for de fleste grupper ved den årlige KN-aksjonen 

(Kirkens Nødhjelps fasteaksjon). Ellers vil menigheten også møte konfirmanter som bidrar spesielt på 

"samtalegudstjenesten" sin, ved at de setter sitt tydelige preg på en av de vanlige gudstjenestene 

våre.  
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 Vi er glad for å kunne tilby konfirmantene flotte arenaer å gå videre i: Nattkafeen, Bobla, KRIK og 

speiderne er fine tilbud fra konfirmasjonsalder  og oppover. 

Konfirmant-foreldrene må også få merke at vi ønsker å være kirke for hele konfirmant-familien.  Her er 

vårt årlige, store konfirmantforeldre-møte noe vi prioriterer høyt. Hele staben stiller, og 

arrangementet legges opp med tanke på å møte noe av foreldrenes åndelige behov i tillegg til at det 

skal føles som et godt møtepunkt mellom dem og oss ansatte.  Og en konfirmant-far eller -mor skal 

alltid oppleve og vite at terskelen er lav for å ta kontakt med oss via telefon, epost eller sosiale medier 

(facebook).          

Konfirmasjonstilbudet vårt når fortsatt en stor bredde, selv om dette ikke lenger er en selvfølge.   

Vi er takknemlige for hver enkelt konfirmant, og takker for dere som er med å holde arbeidet oppe 

ved bønn og omtanke!   

Konfirmant-ledere/ansvarlige for gruppene som hadde oppstart høsten 2015:    

 Kateket Ingunn Myklebust: Diakonigruppe (m/Linda) og Tilpasset undervisning 

 Kateket Carina Ø.Søfteland: 2 Godt og bl.-gr., og underv. i Tensing + Friluftsgr. 

 Diakon Linda Bårdsen: Diakonigruppen (m/ Ingunn)  

 Kapellan Kjersti Gautestad Norheim: Leir-gruppen  (m/Leidulf) 

 Kapellan Leidulf Øy: Leir-gruppen (m/Kjersti). Carina vikarierte høsten-15.  

 Organist Ottar Erling Arnestad: Spill-undervisning til Orgel-konfirmantene   

 Frivill.koordinator/ adm Hilde K. M. Wolter: Tensing  (m/ Carina) Andreas vikarierte fra jul 

 Sokneprest Ivar Braut: Vikar ved behov   

 Tweens/ungd.arbeider  Amund N. Hosøy:  Nattkafégruppen og Leir-gruppen     

 Ungdomsleder/vikar Andreas Weltzien: Friluftsliv-gr., Tensing, Leir (+Nattkafégr.) 

 Ungdomsleder Kristine Heimli: Friluftsliv-gruppen 

 NLA-student Annbjørg Hatland:  Leir 

 NLA-student Henrikke Kittelsen : Godt og blandet-gr. og Leir (+Nattkafégr.)    

 

6.MENIGHETENS DIAKONALE ARBEID.  
 

Birkeland diakoniutvalg (DU) 

Medlemmer i 2015: Bente V. Tunsberg (leder), Kasper Vejen (fram til sommeren), Randi Bolstad, Mona 

Boge (fra november) 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. I 2015 møttes utvalget til 6 møter, og behandlet 37 saker. 

NESTEKJÆRLIGHET 

Bønnetjenesten I 2015 var det 21 personer som fikk tilsendt et bønnebrev ca hver annen måned med 

bønn for menigheten, lokalsamfunnet og verden vi lever i. Bønnelisten blir satt inn i menighetsbladet, 
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trykt opp og lagt i våpenhuset, og kommende ukes bønneemner blir nevnt under søndagens 

kunngjøringer og på nett. Denne viktige tjenesten er med på å bære menigheten. 

Samvær for eldre. På Øvsttunheimen og i Odins vei holder to av prestene andakt hver 14. dag, og i 

tillegg har diakon og to frivillige sangstunder der ca. én gang i måneden. Ca én gang i måneden er det 

andakt på Nesttun eldresenter, og én gang i måneden er det også eldretreff på Sandalskollen, drevet 

av frivillige medarbeidere i samarbeid med diakon.  

Sorgarbeidet.  

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. I 2015 ble det delt ut 33 lys. 

Sorgseminar i prostiet: Det arrangeres to sorgseminarer i året, og i 2015 var det til sammen 44 stk på 

seminarene. 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.  

 

Sorggrupper i prostiet 

Etter sorgseminarene (vår og høst) fikk vi i gang til sammen 5 grupper. Det er en stabil gjeng med 7 

gruppeledere + en veileder (alle frivillige) som bærer dette arbeidet – sammen med de tre diakonene i 

prostiet, som er faglig ansvarlige. Tre av de frivillige lederne ferdiggjør nå studiet «Sorgutdanning» ved 

Universitetet i Bergen – på eget initiativ! 

Alle gruppelederne har fått tilbud om aktuelle kurs, og hatt felles veiledning 4 ganger i 2015 

Det er gode tilbakemeldinger fra gruppedeltakerne, så utfordringen er å nå ut med tilbudet slik at flere 

benytter seg av det. Både seminarer og grupper er livssynsåpne, men vi er tydelige på at det er vi som 

kirke som inviterer, og det er åpenhet for å ta opp både åndelige og eksistensielle spørsmål hvis 

deltakerne ønsker det. 

 Allehelgensdag: I 2015 arrangerte vi igjen minnegudstjeneste i kirken med kirkekaffe på Det gule 

huset etterpå. Ca 28 personer kom på gudstjenesten og ca 17 personer var på kirkekaffen.  

Blomster til påske - Til påske ble det gitt blomster til 18 bofellesskap og institusjoner. 

Besøkstjenesten - Prostisamarbeidet om besøkstjenesten fortsetter, selv om hver menighet har sin 

egen, stedegne besøkstjeneste. Birkeland menighet hadde i 2015 tre organiserte besøkere pluss to 

som ikke har oppdrag for tida. Vi har et godt forhold til det offentlige, og har innimellom fått 

henvendelser fra bl.a. hjemmehjelpstjenesten om behov for besøkere.  

Sjelesorg - Diakonen og prestene har vært disponible til samtaler både i hjem og på kontor. 

INKLUDERENDE FELLESSKAP 

Kirkens bord - Diakonen er på «Kirkens bord» hos Baker Brun på Nesttun senter, hver torsdag fra 12-

13. Dette er med på å gjøre kirken synlig og tilgjengelig. 
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Diakoniens dag - Denne ble holdt søndag 27. september, med gudstjeneste med diakonalt fokus og 

presentasjon av diakonikonfirmantene. Etterpå var det smørelunsj på eldresenteret med ca 40 

frammøtte.  

Nabokaféen - Nabokaféen har vært og er fortsatt 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 15-30, mange faste, med en økning de siste årene. Det er 

fem frivillige som bærer dette arbeidet hver tirsdag året gjennom. 

Undringsstund 

I 2015 fortsatte vi også med «Undringsstund» av en times varighet hver 14. dag på menighetshuset, 

parallelt med Nabokaféen. Menighetens prester er oftest brukt som innledere, og to frivillige delte på 

ledelsen av samlingene. Temaene engasjerer og vi har hatt mange gode stunder sammen. Som regel 

er det fra 12-18 deltakere. Også her har det vært en økning i deltakelsen. 

Klubben Optimisten 

Klubben, som er tilrettelagt for utviklingshemmede, har eksistert i ca 17 år og er et samarbeid mellom 

Nesttun bedehus og Birkeland menighet, og møtes én gang pr. måned. Det er 40-60 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 

For skoleåret 2014/2015 var det to diakonigrupper med til sammen 35 konfirmanter, med forskjellige 

tjenesteoppgaver blant eldre, utviklingshemmede og i barnehage.  For skoleåret 2015/2016 er det 21 

konfirmanter i én gruppe, med praksis i barnehage og på klubben Optimisten. Konfirmantpraksisen er 

et samarbeid med kateket, diakon, Øvsttunheimen, seniordans, Skjold menighetsbarnehage og 

frivillige.   

For et varmere Nesttun 

Tirsdag 27. oktober gjentok vi suksessen fra i fjor, med en konsert for et varmere Nesttun. Denne 

gangen var MO-senteret en del av bidragsyterne, sammen med barn fra tre barneskoler, ungdommer 

fra prosjektet «Kom nærmere» i regi av kulturkontoret, og prosjektkoret fra menigheten. Dette er et 

samarbeid mellom Sesam og Birkeland menighet. Det var igjen full kirke, og veldig gode 

tilbakemeldinger både fra publikum og deltakere. Nå er det blitt tradisjon. 

I forkant var mange i Nesttunområdet engasjert i å lage nåler av ullhjerter ved hjelp av nålefilting, og å 

strikke remser til å kle trærne med. Hjertene ble delt ut på konserten, og strikkeremsene ble senere 

sydd sammen til pledd og sendt til et barnehjem i Afrika i regi av Sesam. 

VERN OM SKAPERVERKET 

Grønn menighet - Dette er et satsingsområde for menigheten – jfr vår lokale diakoniplan. Notat om 

dette ble levert menighetsrådet medio 2015, og med nytt menighetsråd på plass fra våren 2016, 

satser vi på å sette i gang med dette arbeidet i 2016. Se for øvrig den lokale diakoniplanen. 
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KAMP FOR RETTFERDIGHET 

Matkurver - Dette er fortsatt et omfattende tiltak for diakoniutvalget både økonomisk og med 

bemanning, men med mange gode medhjelpere og bidragsytere økonomisk, går dette veldig greit. 

Diakonen administrerer arbeidet, mens pakking og utkjøring utføres av frivillige, i år var 17 engasjert. 

Det er fortsatt et godt samarbeid med det offentlige i bydelen som gjør at vi når mennesker i 

forskjellige livssituasjoner. I år opplevde vi en markant økning på ca 20 kurver: det ble delt ut 130 

matkurver, hvorav 39 var til barnefamilier. Tre institusjoner fikk felleskurv. Vi mottok støtte i form av 

både penger og produkter fra det lokale næringslivet, og fra privatpersoner.  

TIL SLUTT:  

Flyktningsituasjonen utfordrer oss som samfunn, menighet og enkeltpersoner. Diakoniutvalget vil 

følge med på hva som skjer i vårt nærmiljø, og fortløpende ta stilling til hva vi som menighet kan bidra 

med. 

Nesttun, 1/2 2016 

Bente V. Tunsberg       Linda Bårdsen 

(leder i diakoniutvalget)          (diakon/sekretær) 

 

7. BARNE- OG UNGDOMSARBEIDET I BIRKELAND.  

Birkeland barne- og ungdomsutvalg (BBU) har i 2015 vært relativt stabilt. Kaja Volden Rønning gikk ut 

til sommeren pga studier i utlandet. Andreas Weltzien kom inn som ansvarlig for Bobla ten-sing. 

Gjermund Øgaard-Heimli har fortsatt som leder, utover dette sitter også ungdomsarbeider Amund 

Nyhammer Hosøy, Gyrid Cecilie Nygaard (Frivillighetskoordinator fra nov 2015) og Grethe-Kristin 

Eckhoff i tillegg til kapellan Kjersti Gautestad Norheim. Hilde K. Wolter satt i BBU frem til hun gikk ut i 

barselpermisjon i november 2015. 

BBU har i 2015 hatt et ekstra fokus rettet mot ledersituasjonen i barne- og ungdomsarbeidet i tillegg 

til at vi har deltatt på giverløftet for BBU. Giverløftet må sies å ha vært en suksess og har økt de faste 

giverinntektene for arbeidet. Vi har også arbeidet med å knytte de ulike delene av arbeidet sammen 

og har i den anledning hatt et særlig fokus på speiderarbeidet.  

Sommerfesten gikk også i 2015 av stabelen i hagen til sogneprest Ivar Braut. Fokus er på 

medarbeideroppfølging av ledere i alle undergrupper og det er god stemning.  

 Videre følger et utdrag fra arbeidet i de ulike undergruppene til barne- og ungdomsutvalget 

(Birkeland KFUK speidergruppe, Fredagstaco, KRIK Nesttun, Bobla ten-sing, Birkeland barnekor, 

Nattkafe, søndagsskolen, ULF (ungdomslederforum) og Vulf (voksen-ungdomslederforum). 

Birkeland KFUK speidergruppe  

Styreleder og Gruppeleder: Lise Strøm Nilssen. Styremedlemmer: Oddveig Klakegg og Grete Bjerk. 

Gruppen har i 2015 ca 25 medlemmer fordelt på 2 patruljer og et Roverlag i samarbeid med Steinvik 

og Nordås. Vi har et lite generasjonsskifte i patruljeførergruppen og jobber med å overføre og bekrefte 



Årsmelding for Birkeland menighet 2015   
 

20 
 

godt lederskap i patruljene. Som vanlig har Speidergruppen også i år vært aktiv og deltatt på kurs, 

leirer og konkurranser og andre sosiale aktiviteter i kretsen. Vi ønsker å nevne By-manøver med 

påfølgende Vandrerfilmnatt, Ungdomstur for Bjørgvin krets og deltagelse i Vestlandsmesterskap som 

endte lang ned på listen. Vi har to medlemmer som er med i kretsens Ung Aktiv og Rover Bjørgvin. Vår 

tidligere oppdagerleder ble i fjor valgt til Kretsleder i Bjørgvin krets av KFUK-KFUM speiderne. 

Gruppeledere har også deltatt på gruppeledersamling i Oslo i oktober. Speideren skal lage nytt 

program og nytt medlemsregister, så dette var en viktig del av programmet på denne samlingen. 

Speiderne har deltatt aktivt på en gudstjeneste i Birkeland kirke og en Friluftsgudstjeneste samt under 

lysmessen med kirkekaffe til inntekt til internasjonale Globalaksjonen ( KFUK- KFUM Misjonsarbeid). Vi 

fikk inn ca 3200,-. Det var en dag med svært dårlig vær, men speiderledere deltok med kaffe og 

kaffekoking ol. Vi håper på sol og vindstille til neste år.  

Ellers kan vi nevne aktiv ledergruppe som deltar på ledermøte en gang i måneden. Her snakker vi om 

saker som patruljeførere er opptatt av og nye planer som skal legges. Vi håper speideren er et godt 

sted å være for store og små. Det er noe vi som ledere har fokus på. 

Vi håper å kunne fortsette vårt samarbeid med Birkeland menighet og aktivt delta i gudstjenester når 

det er ønskelig, og på andre områder som faller seg naturlig.  

Til sommeren håper vi å kunne delta på kretsleir på Ænes.  

Speiderhilsen Lise Strøm Nilssen(Gruppeleder). 

Fredagstaco  

Fredagstaco ble startet opp i regi av Birkeland menighet høsten 2012. Det første halvåret hadde vi et 

snitt på 32 deltakere. Siden starten har dette sakte, men sikkert vokst. Gjennomsnittet for 2015 ligger 

på i overkant av 72 deltakere pr samling, men oppmøtet kan variere fra 50 til 100 pr gang. Det er 

hovedsakelig barnefamilier som benytter seg av tilbudet, og det har vokst frem et godt og bærekraftig 

fellesskap gjennom dette arbeidet. Fredagstaco fungerer også i god vekselvirkning med både 

trosopplæringstiltak og menighetens bestående arbeid som for eksempel barnekor. Vi hadde bare 7 

samlinger i 2015, 4 på våren og 3 på høsten. Det var litt lite – og vi anbefaler 4 samlinger pr semester.  

Frivillighetskoordinator Hilde K. Wolter og Kjersti G. Norheim er de to fra staben som har hatt 

hovedansvar for samlingene. Da Hilde Wolter gikk ut i permisjon i november 2015, gikk Gyrid C. 

Nygaard inn i hennes rolle. Vi har også med oss frivillige fra diakoniutvalget på hver samling, og det har 

vært et viktig bidrag – i tillegg til den fantastiske gaven det er å ha med en kjøkkenstab av frivillige som 

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

For komiteen, Kjersti G. Norheim. 

KRIK Nesttun  

KRIK Nesttun sitt styre bestod våren 2015 av Andreas Aurlien, Kristina Kvåle, Ylva Bang, Kristine 

Weltzien, Sigurd Eckhoff og Håvard Ullaland. Andreas Aurlien var styreleder og om høsten ble Håvard 

Ullaland valgt til styreleder. Da fortsatte lederne Ylva Bang, Sigurd Eckhoff og Kristina Kvåle. I slutten 
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av året valgte Kristina Kvåle å trekke seg fra styret og to nye ledere ble innlemmet: Johannes Kvåle og 

Martin Dyngeland. 

Krik har treninger annenhver fredag på Midtun skole, når det ikke er nattkafe og har ganske stabilt 

oppmøte. I regi av styret er det arrangert forskjellige avslutninger, blant annet på skøytebanen på 

Slåtthaug.  

 

For KRIK Nesttun, Håvard Ullaland. 

 

Bobla ten-sing  

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

av 2015 bestått av styreleder Ylva Bang, Nils Arne Rolland, Torstein Lærum, Andreas Weltzien, Kristina 

Kvåle, Bård Eirik Hallesby Norheim, Erik Brandstadmoen og Hilde Karin Wolter. 

Fra høsten av ble følgende styre valgt inn: Styreleder Ylva Bang, Andreas Weltzien, Kristoffer Larsen 

Hopland, Håvard Ullaland, dirigent Aurora Hjartøy, Stine Vik, Kristina Kvåle, Amalie Urdal, Bård Erik 

Hallesby Norheim, Erik Brandstadmoen. 

Vinterfestivalen på Voss der Bobla samarbeidet med Lukas og Dalen ten-sing var vinterens 

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

Vårkonserten ble som alltid gjennomført med stor suksess. Temaet for 2015 var “From the inside out” 

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

Julekonserten, som er en del av en kveldsmesse, var stemningsfull, med både kjente og ukjente 

julesanger, dans og dramatisering av juleevangeliet.  

Gjennom våren hadde Bobla i overkant av 20 medlemmer. Høsten 2015 var medlemsantallet økt til 

nærmere 45. Grunnen til dette var både en større konfirmantgruppe, men også på grunn av at en god 

gruppe nye medlemmer begynte i koret etter sommeren. 

For Bobla, Andreas Weltzien. 

 

Birkeland Barnekor 

Birkeland Barnekor har i 2015 blitt ledet av Thorbjørn Helin og Astri Linnéa Helin. Korøvelsene varer 

fra 18.00-19.00 i Birkeland Kirke og inneholder sang og dans, akkompagnert av gitar, hvor 

medlemmene synger sammen i kor og får prøve seg som solister. I høst fikk koret med seg en student 

fra NLA, Henrikke Kittelsen, som holder en kort andakt i løpet av øvelsen. Koret hadde i utgangen av 

året 14 faste medlemmer i alderen 3-9 år. I 2015 har koret opptrådt til sammen fem ganger; to 

familiegudstjenester i kirka, to opptredener på Fredagstaco og en opptreden i Helgatun bedehus. I 

tillegg har koret hatt en hyggesamling en lørdag ved oppstart i høst.  

For Birkeland barnekor, Astri Linnéa Helin. 
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Nattkafe for ungdom  

 

Nattkafe går svært bra, med mellom 40-50 ungdommar i gjennomsnitt. Vi har ein god kultur blant 

ungdommane som kjem regelmessig, og får meldingar frå konfirmantar som seier dei finn eit spesielt 

og velkommande ungdomsmiljø på Nattkafe.I løpet av 2015 har antall leiarar gått frå 4-5 på våren til 

10-11 på høsten, mykje på grunn av lederkurs. Vi har starta med konfirmantar som både har 

undervisning i forkant av nattkafeen og som er med på nattkafeen etterpå. 

 

For nattkafeen, Amund Nyhammer Hosøy (Hovedleder). 

Søndagsskolen 

Søndagsskolen har samling hver søndag når det ikke er familiegudstjeneste eller skoleferie. Vi leier 

Sesamhuset og går samlet fra kirken etter Gloria. Vi avslutter før nattverd, slik at de som ønsker det 

kan delta i den. På samlingen synger vi, sier trosbekjenning, ber, samler inn penger til 

misjonsprosjektet i Estland, hører en fortelling og har en aktivitet/lek/undring før vi synger 

velsignelsen.  

Det kommer mellom 5 og 20 barn hver gang. Faste ledere for 2015 har vært Guro Skårdal Nygård, 

Gyrid Cecilie Nygaard, Hilde Askeland Enes (ny høsten 2015) og Kristin J. Bovim. Grethe-Kristin Eckhoff 

er med noen ganger per semester, og Kjersti Gautestad Norheim/Bård Hallesby Norheim er med 

månedlig med et opplegg for de største barna. Våren 2015 hadde Kristin J. Bovim permisjon, og da 

hadde vi med to vikarer. 

For søndagsskolen, Gyrid Cecilie Nygaard. 

ULF (ungdomslederforum) 

Alle som har et fast lederverv innenfor ungdomsarbeidet i Birkeland menighet, inviteres til ULF 

(ungdomslederforum). ULF møtes en gang pr måned hjemme hos Kjersti og Bård Norheim. Vi spiser 

sammen før vi har en runde der vi deler litt både hvordan vi har det i livet og i tjenesten. Her får vi 

også gitt nødvendig informasjon og planlagt fellesarrangement som ligger foran. Etter en slik runde 

bruker vi det som kalles Lectio Divina (hellig lesning) – hvor vi leser og deler en bibeltekst. Dette 

etterfølges av en kort lederundervisning. Vi avslutter denne delen med bønn før vi spiser is og går 

hjem. ULF møttes 4 ganger i løpet av vårsemesteret og etter å ha startet med kick-off tur til 

Wallemtunet 13.-14. august, møttes vi 3 ganger til i løpet av høsten. ULF har vist seg å være et godt 

sted både for å bygge fellesskap og ivareta lederne i Birkeland. Gjennomsnittlig antall som møter på 

ULF ligger på ca 17-18 stykker, men dette er økende. 

For ULF, Kjersti G. Norheim. 

VULF (Voksenungdomslederforum) 

I 2015 startet vi opp noe som vi kalte voksenungdomslederforum (Vulf – i mangel av noe bedre navn). 

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

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

disse, startet vi VULF. Samlingene er her sjeldnere – 1-2 ganger pr semester. VULF møtes samme sted 

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



Årsmelding for Birkeland menighet 2015   
 

23 
 

ungdomsarbeidet. De 14-15 som er tilknyttet VULF er alle over 19 år (ferdig med videregående). Å ha 

en slik gruppe voksne ungdommer i et ungdomsarbeid er uvurderlig. Det gir en stabilitet og styrke til 

arbeidet.  

For VULF, Kjersti G. Norheim. 

 

8. MENIGHETSHUSET. 

Menighetshusets arbeidsutvalg har i 2015 bestått av; Hilde Wolter (sekretær), Lise Strøm Nilssen, 

Frode Høyte, Magne Stenersby, Kasper Vejen og Eva Taule (leder).  I tillegg har leietaker i 

Menighetshuset møtt på noen av våre møter.  

Utvalget har gjennomført to dugnader. Hovedsatsing i 2015 har vært å bytte kledning på sørveggen, 

skiftet to toaletter, investere i nytt lydanlegg , ny kaffetrakter og oppgradere utstyr på kjøkkenet. Vi 

har bestilt ny takrenne og ser frem til at vi ikke lenger får vann i hode når vi skal gå inn i huset. Videre 

skal vi skifte varmepumpe i gangen. Som vanlig har MAU også sett til at nødvendige driftsoppgaver er 

gjennomført.  

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 på 70.000). 

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

Te-festen bidro i år med vel kr. 106.000. 

Regnskapet for 2015 viser et lite overskudd. Disse midlene skal bidra til betaling for skifte av takrenne 

og varmepumpe. 

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

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

alle hjerteligst for innsats i 2015!  

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

 

9. SÆDALEN MENIGHET- ET ARBEID MELLOM BIRKELAND OG 

SLETTEBAKKEN MENIGHETER.  
 

Orientering om menighetsarbeidet 

Gudstjenesten er det store samlingspunktet i menigheten. Det er gudstjeneste annenhver søndag. På 

en gudstjeneste med nattverd er det vanligvis mellom 90 og 120 tilstede. På større gudstjenester er 

det vanlig med mellom 150 og 250, rekorden er 320. Det er tre eller fire søndagsskolegrupper, ofte 

med rundt 60 barn.   
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Barnekorarbeidet har vært sentralt fra starten. Det er her vi når bredest ut i lokalmiljøet. Det er fire 

korgrupper med til sammen rundt 70 barn. Vi har også tre klubber som møtes månedlig, en for 1.-3.  

en for 4.-7, og en tenklubb. Til sammen er  det mellom 60 og 70 barn og ungdommer med i 

klubbarbeidet.  Det er to aktive speidergrupper med nærmere 80 medlemmer. Vi har begynt å bygge 

opp et leirarbeid for tweens og ungdom. Menighetsweekenden har de siste årene vært fulltegnet med 

venteliste. (Rundt 100 deltagere) og neste år flytter arrangementet til Nordhordland folkehøgskole for 

å få plass til flere.  For voksne har vi  fem smågrupper, 2-4 temakvelder i året og koret SoundsLikeUs.   

Etter at Sædalen ble en egen trosopplæringsenhet i 2009 er det nå tiltak for alle årstrinn fra 0-12 år og 

vi har planer for 13-åringer og konfirmantarbeid.  

 

Det er mye som rører seg bak disse aktivitetene og tallene. Det er et sterkt frivillig engasjement og 

eierskap, med rundt 100 frivillige.  Barn og unge har sin naturlige plass i menigheten, også på 

søndagen.  Midt i alt som skjer har det vokst frem fellesskap og relasjoner, og det kommer stadig nye 

med i menighetsfellesskapet. Sentralt her er kirkekaffe, smågrupper og dugnadsfellesskapet.   

 

Det er flere utfordringer i oppbyggingen av menigheten. Vi må unngå overbelastning på 

medarbeidere. selv om det er mange som bidrar, er det noen som bærer mye. En annen utfordring er 

å ikke bli oss selv nok. Hva skjer med og i den som kommer til gudstjeneste, setter seg ned på 

kirkekaffen, ser alle som kjenner hverandre og ikke selv blir sett og hilst på? Hvordan klare å være et 

fellesskap for småbarnsforeldre, når mange av dem som nå er mest aktive har eldre barn og 

ungdommer? Hvordan være en synlig og troverdig kirke i møte med mennesker og behov i 

nærmiljøet? Hvor er kirken i møte med flyktningene som nå bosetter seg i området? Hvordan viser 

misjonsarbeidet igjen i menighetslivet?   

 

Menighetsstyret og ansatte 

Menighetsstyret i Sædalen har fått delegert oppdrag for menighetsarbeidet i området,  med mandat 

fra Birkeland og Slettebakken menighetsråd.   Styret utnevnes av en valgkomitè, og kandidatene velges 

for 2 år.  Fra høsten 2016 består styret av: Pål Ove Vadset, Elin Hovda Hageberg, Linda Beate 

Havmøller, Jens Ivar Jørdre, Trygve Eiken og Lars Gunnar Nøkling.  Prest og trosopplærer er også med i 

styret.   Leidulf Øy er prest og prosjektleder i  100 % stilling i Sædalen menighet  med Birkeland sokn 

som tjenestested. Sigrid Trætteberg Fahlvik er trosopplærer i 50 %. 30 % med midler fra Birkeland og 

20% fra Ulriken KFUK/M. Amund Hosøy har en  20% stilling som tweens/ungdomsarebeider. Lønnes av 

menigheten gjennom givertjeneste.  

 

Forholdet mellom Sædalen menighet og modermenighetene 

Da det var visitas i Birkeland var det fokus på soknegrenser. Det endte med et vedtak i 

bispedømmerådet om å fortsette med eksisterende soknegrenser. Prost Per Barsnes utarbeidet et 

dokument for å konkretisere dette vedtaket, og dette fikk sin tilslutning fra menighetsrådene.  Fra 

Sædalen menighet sitt ståsted har vedtaket og prosten sin oppfølging gitt gode rammer rundt 

menighetsarbeidet, og for samarbeidet med modermenighetene.  Sædalen menighet arbeider 

selvstendig innenfor de rammer som er gitt, og fungerer som en lokalmenighet på mange områder.  

Det har blitt en tydeligere involvering av prestene i Slettebakken og Birkeland på gudstjenestene i 

Sædalen, noe vi opplever som en god synliggjøring av vår tilhørighet til modermenighetene.  Der 

begge parter ser det som tjenlig samarbeider vi om trosopplæringstiltak og arrangement.     
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Noen moment for veien videre 

Ungdomsarbeid og konfirmantarbeid 

Den største satsingen fremover er oppbygging av ungdomsarbeidet. Det vil komme mellom 150 og 

200 nye tenåringer hvert år. Vi ønsker å se oppbyggingen av ungdomsarbeidet og konfirmantarbeidet i 

sammenheng.  Dette arbeidet vil finne sin stedegne form, med utgangspunkt i ungdommene og de 

frivillige som er nå er med i menigheten.   For konfirmantarbeidet vil det være en egen situasjon inntil 

kirkebygget står ferdig. Her tenker vi at det gis et lokalt konfirmantundervisnings-opplegg for 

ungdommer fra Birkeland og Slettebakken sokn. Men konfirmantadministrasjon og 

konfirmasjonsgudstjenester skjer i modermenighetene.  

 

Kirkebygg 

Kirke i Sædalen er nevnt i byrådsplattformen, hvor det står at byrådet vil legge frem sak om bygging av 

kirke i Sædalen. Første steg nå blir å komme i mål med regulering av kirketomt. Forslaget fra 

planavdelingen er ferdig og sendt til byrådet for behandling. Det vil deretter bli sendt ut på høring.  Vi 

har en god dialog med BKF. Behovet for kirkebygg er stort, og vi håper at reguleringsarbeid og 

økonomi vil gjøre det mulig å virkeliggjøre dette i nær fremtid.  

 

Ansatteressurser 

Sædalen menighet har få ansatteressurser i forhold til folketall og innholdet i menighetsarbeidet. Vi 

ønsker en drøfting av fordeling av ansattemidler til Sædalen menighet fremover. En eventuell økning i 

ansatteressurser må gjøres på en måte som ikke svekker det  frivillige engasjementet og er i samsvar 

med menighetens behov.  Her er noen områder vi ser behov  i tiden fremover:  

 

Trosopplærer/Menighetspedagog. Ulriken KFUK/M har signalisert at deres støtte er tidsbegrenset. 

Dette er i utgangspuktet en stilling hvor 50 % er knapt. Skulle vi sitte igjen med en 30% stilling vil det 

bli svært vanskelig. Vi trenger som et minstemål å sikre 50% stilling her.  

 

Ungdomsarbeid / Diakoni: Satsing på trosopplæring henger tett sammen med barne- og 

ungdomsarbeidet. Vi har nå 20% ungdomsarbeiderstilling med innsamlede midler. Denne stillingen 

har vi som mål å øke til 50%.  Med satsingen på ungdom kan en kobling mellom diakoni og ungdom 

være en mulighet. 

 

Menighetsmusiker. Det er et stort frivillig musikkarbeid i menigheten.  I tillegg har korarbeidet vært en 

bærebjelke i menighetslivet. Men vi ser at det går en grense når det gjelder belastningen på de 

frivillige. En deltidsstilling som menighetsmusiker som både kan være utøvende og legge til rette for 

videre frivillighet er et behov.   

 

Leidulf Øy. Prest i Sædalen.  
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Innkalling til årsmøte 

 

 

Møtedag:  Søndag 6. mars 2016  

Kl: 12.30 (rett etter gudstjenesten)  

Møtested:  Det gule huset på Sesam. NB. Flyttet fra 

menighetshuset 
 

 

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

menighetsrådet orientere om arbeidet og legge fram planer og visjoner for sitt 

første år. Birkeland menighetsråd vil invitere til deltagelse og engasjement og 

ønsker velkommen til kirkekaffe med gode samtaler.   

Saker:    

Årets gleder fra 2015 i ord og bilder.  

Tema for årets møte er «penger».  

Birkeland menighet samler inn midler til sine aktiviteter og har etablert givertjeneste for å lønne 

stillinger i diakoni og ungdomsarbeid. Hvordan kan menigheten i framtiden sørge for engasjement og 

skaffe inntekter til arbeidet?  

Det er gledelig at regnskapet har økt i omfang de siste årene. Det er nemlig et tegn på stor aktivitet og 

vilje til å få noe til å skje. Et menighetsråd med visjoner og mot til å satse har etablert nye arenaer i 

Barne- og ungdomsarbeidet. At det nå er etablert en fast givertjeneste er med på å trygge det videre 

engasjementet og sørge for gode arenaer for ungdom.  

Birkeland har også en lang tradisjon med hjerte i diakonien, kirkens sosiale omsorgstjeneste og er så 

heldige å ha en diakonstilling. De siste årene har menighetsrådets regnskap vist store variasjoner og 

det er behov for en aksjon for flere givere til diakonstillingen. Dette arbeidet vil kreve godt 

gjennomtenkt informasjonsarbeid og satsning på diakoni. Diakonen er en kjerneperson med det 

faglige ansvaret for det målrettede diakoniarbeidet der frivillige og ansatte sammen gjør felleskap, 

omsorg og solidaritet levende (Plan for diakoni, DnK 2008). I 2016 vil det være fokus på givertjenesten 

med tanke på det ansvar vi har som menighet i vårt nærmiljø.  

Vi inviterer til samtaler og refleksjoner over en kaffekopp.  

 

 


