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Lys til 
hjertets
øyne
Et par ting vi prøver å innføre
hjemme hos oss er å re opp sengen
og ta bort gardinene foran vinduet
om morgenen. 

TEKST: Leidulf Øy

D et er litt ymse med gjennomføringen av      
det, men særlig det med å ta bort gardinen

synes jeg er fint nå om våren med de lyse
morgenene. Lyset gjør oss godt. Noen ganger
kan vi kjenne det langt inn i sjelen. Andre dager
vil vi helst bli liggende med gardinene trukket
for. Vi klarer ikke eller orker ikke ta inn lyset.
Men uansett, lyset er der. 

Paulus ber i brevet til efeserne om at Gud må
gi oss lys til hjertets øyne så vi får innsikt i det
håpet han har kalt oss til. Det håpet vi har i
Jesus, et håp som står fast gjennom alt som
skjer. 

Noen dager kan vi mennesker oppleve at håpet
gir styrke til dagen, noen dager kjennes det
fjernt og skjørt. Men håpet er ikke noe vi skal
bære, det bærer oss. Slik lyset er der en
vårmorgen og stråler mot oss utenfra, både når
vi kjenner det langt inn i sjelen og når vi ikke
klarer å ta det inn, slik blir håpet gitt oss. 

Den første påskemorgenen kom Maria til
graven. Jeg ser for meg at hun får lyset fra solen
som stiger over åskammen i ansiktet, et ansikt
som er fylt av sorg og forvirring. Så er Jesus der
og sier navnet hennes og hun kjenner ham igjen. 

Jesus som vant over mørke og død er hos
oss. Det gir håp, et håp som
kommer til oss utefra. Det
er noe å tenke på når vi tar
inn lyset som stråler mot
oss en vårmorgen.

Alt hviler ikke på oss,
alt hviler i Guds hender. 

Med ønske om lyse
vårdager og en velsignet
påsketid. n

55 36 22 80 
birkeland.menighet@kirken.no

Boks 152, Nesttun, 5852 Bergen 
Ta gjerne direkte kontakt med
ansatte. Hvis de ikke er til stede
er det mulig å legge igjen beskjed. 

Besøksadresse: 
Hardangerveien 5 B, Nesttun

Menighetshuset: 
Øvsttunveien 29

Bestilling av lokaler: 
55 36 22 80
leie.birkeland@kirken.no

Dåp, vielse og begravelse 
Kirketorget: 

55 59 32 10 
kirketorget@kirken.no

Spørsmål om gravstell
Gravplassmyndigheten i Bergen: 

55 59 39 00 
bergen@gravplass.no

ANSATTE I BIRKELAND

Sokneprest Kjersti 
Gautestad Norheim 

942 48 708
kn223@kirken.no 

Kapellan William Skolt Grosås
934 54 681 
wg668@kirken.no

Kateket Ingunn Myklebust 
im658@kirken.no

Administrasjonsleder 
Eli Heggdal 

55 36 22 81 
eh462@kirken.no

Diakon Linda Bårdsen
920 64 716
lb878@kirken.no

Frivillighetskoordinator/
administrasjonskonsulent 
Hilde Karin Wolter:

55 36 22 80 
hw678@kirken.no

Tweens- og ungdomsarbeider
i  Birkeland  og Sædalen
Andreas Hatlevik Weltzien: 

971 26 412 
aw792@kirken.no

Kantor Asbjørn Snilstveit
458 83 994
as554@kirken.no

Kantor Carsten Dyngeland
cd275@kirken.no

Vikarkirketjener Eli Søgnen
480 93 698
es255@kirken.no

Menighetsrådsleder 
Karina Hestad Skeie

55 36 22 81 
     (menighetskontoret)

ANSATTE I SÆDALEN 

Prest Leidulf Øy 
489 91 909
lo344@kirken.no 

Prest Trygve Eiken (vikar)
900 96 742
te835@kirken.no 

Menighetspedagog 
Sigrid Trætteberg Fahlvik 

988 18 687
st879@kirken.no

Vertskap: Margrethe Øy
957 20 954
mo847@kirken.no

AKTIVITETER

Birkeland I. KFUK-speidere
Lise Strøm Nilssen: 

97 63 63 32

KRIK- Nesttun
www.nesttun.krik.no
Facebook > KRIK Nesttun

1.Øvsttun speidergruppe,
Norges speiderforbund
Cecilie Hanseth

cecilie.o.hanseth@gmail.com

Birkeland Y’s Men’s Club 
Kåre Julshamn 

994 87 701
reidar.kanestrom@gmail.com

St. Georgs Gilde
Dag Eikeseth 

934 03 160

Nesttun mannsforening 
for NMS
Stein Wivestad: 

55 13 46 44

Gave til menigheten:
Konto: 1503.94.24662
VIPPS # 525013

Få epostnyheter fra Birkeland:
mailman.uib.no/listinfobirkeland 

Nettsider
ww.kirken.no/
saedalen-menighet
www.kirken.no/
birkeland-menighet

Helg i Birkeland og Sædalen er et
informasjonsorgan som sendes alle hjem
og regnes ikke som uadressert reklame. 

Stoff leveres menighetskontoret eller sendes på e-post til 
birkeland.menighet@kirken.no
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Mona Boge og Gyrid Cecilie Nygaard Grafisk produksjon: 
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HELG I BIRKELAND OG SÆDALEN 2

RE
FL

EK
SJ

O
N



PÅSKEFEST 2021
Kirken i Bergen ønsker velkommen til gudstjenester,
konserter og kulturarrangementer i våre 34 kirker. 

Programmet finner du her: 

www.paskefest.no
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Påsken i
kirkene
våre
Birkeland
l  Palmesøndag kl 11.00: 
      Gudstjeneste.
l  Skjærtorsdag kl 18.00:
      Pasjonskonsert ved kantor 
      Asbjørn Snilstveit.
l  Skjærtorsdag kl 19.00: 
      Gudstjeneste.
l  Langfredag kl 11.00: 
      Gudstjeneste.
l  Langfredag kl 12.15: 
      Korsvandring for barn.
l  1. påskedag kl 11.00: 
      Høytidsgudstjeneste.

Sædalen
l  Palmesøndag klokken 16.00:
      Søndagsskolesamling for barn og 
      voksne øverst på markene bak 
      Helgesæter. Ta med sitteunderlag 
      og kirkekaffe!
l  Skjærtorsdag, langfredag 
      og påskeaften:
      Digital musikkandakt på Facebook 
      og You Tube.
l  1. påskedag: 
      Digital, musikalsk oppstandelses-
      hilsen på Facebook og You Tube.
l  2. påskedag klokken 12.00:
      Friluftsgudstjeneste øverst på 
      markene bak Helgesæter. Ta med 
      sitteunderlag og kirkekaffe! 

Øverst på marken bak Helgesæter i Sædalen vil det
fra palmehelgen stå et kors. Vi inviterer alle som vil
til å legge turen innom dit i løpet av påskeuken.

Her er noen tips til hva dere kan gjøre når dere er her: 

I løpet av påskeuken kan dere bære med dere en stein som dere kan 
legge ved korset. Steinen kan være et symbol på det som vi synes er

trist, vanskelig, dumt, noe vi er bekymret for eller det vi er redd for. 
Når vi legger det ved steinen kan vi tenke på at Jesus har lovet å være
med oss alle dager-både de gode og de vonde dagene. «Kom til meg, 
alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile».

Når 1. påskedag kommer inviterer vi dere til å ta med dere noen
blomster og være med på å pynte korset. Da feirer vi at korset er tomt 
og at Jesus sin kjærlighet er sterkere enn døden. Det er det kristne
håpet inn i våre liv. n

Kort om påsken 2021:

BESØK KORSET 
I SÆDALEN



V i har hele fastetiden lagt ut små 
videosnutter på nettside og face-

book – sjekk de gjerne ut. Du kan løse
oppgavene på din egen måte og send oss
gjerne bilder av det du lager hjemme! 

Påskeverksted 

1. Graven med Jesusfigur
Vi lager Jesu grav i trolldeig – klassikeren fra 80-tallet. Du kan
lage graven slik du vil selv, og du kan også bruke andre
materialer som lego eller steiner. Vi malte graven vår og en
stein som skal dekke graven. Det tar ganske lang tid å steke
trolldeig som er tykk, så la den gjerne stå på 80-100 grader
over natta, og kanskje enda lengre. 

Trolldeig: 2 deler mel, 1 del salt, 1 del vann, 2 ss olje (kan
droppes). Mikses 15-20 minutter. Tilsett mer mel om deigen er
løs. Formes, og stekes på 80-100 grader. 

2. Korsene og 
    engelen
Lim eller bind ispinner eller
kvister sammen til tre kors.  Lag
en engel av hvitt papir, eller lag
en egge-kartongengel som du
maler hvit og limer to små fjær
på bak. 

Dette er et opplegg for barn i alle aldre, der vi
lager påskefortellingen hjemme. Tanken er at
de ferdige produktene skal fungere på samme
måte som adventskrybben fungerer før jul. 

TEKST OG FOTO: Jonas Gjedrem Lunde og Gyrid Cecilie Nygaard

3. Nattverdsbordet med 
    Jesus og 12 disipler 
På skjærtorsdag spiste Jesus og disiplene påskemåltid sammen.
Her har vi brukt lokket til en eggekartong til bord med en liten
tøyserviett over. Så har vi laget figurer til å sitte rundt. Bruk gjerne
en stor eggekartong med 18 egg, der har du 5 og 5 personer
sammen som du maler i ulike farger og limer en trekule på til
hode, og så lager
du noen til slik at
det blir 13
personer. Jesus
kan gjerne sitte i
midten og ha 
hvite klær. 
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 hjemme!
Du trenger:

• Lim
• Tomme eggekartonger

• Trekuler eller noe annet til å putte 
på som hode

• Ingredienser til trolldeig
• Maling (helst hvit, rød, blå og grønn) 

• Ispinner (minst 6 til korsene), 
eller kvist fra skogen/hage

• Kvistene kan også brukes til å lage et 
nattverdsbord.

• Stiv papp (evt litt grønn papp) 
og hvitt papir

5.  Eselet og palmegreiner
Lage et esel i papp. Tegn et esel selv, eller bruk en malen på nettsiden vår. På palmesøndag rir Jesus inn i Jerusalem på et esel.

Hvorfor han gjør det er et godt spørsmål. Les Sakarja 9,9 så finner dere det ut. Til palmegreiner kan du klippe det ut i grønn
kartong, eller plukke inn f.eks blader fra rhododendrum.

4. Eggekartongmennesker
Vi lager mennesker av eggekartong: Klipp tuppene som er inni
melkekartongen slik at de kan stå på egenhånd. Lim på hode og
mal pappen i ønskelig farge. Vi anbefaler at Jesus er hvit. Man kan
og tusje på ansikt, tegne knapper osv.  Vi trenger også to som er
Maria, 12 disipler og gjerne noen «statister». Fyll på med leke-
figurer når du er lei - lego, duplo, tinnsoldater osv kan fungere.

n   Bli med i Facebook-gruppen «Påskeverksted i faste-
      tiden 2021 Birkeland menighet» og del bildene der. 
n   Du kan også sende bildene til oss på e-post:
      Gyrid Cecilie Nygaard, gn668@kirken.no 
      Jonas Gjedrem Lunde jl795@kirken.no
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Forandre. For andre.
Ingen barn skal måtte drikke skittent vann. Likevel må 
785 millioner mennesker det hver dag. La oss bidra til 
en mer rettferdig verden sammen.

A ldri før har rent vann vært så viktig som i 2020, da pandemien rammet. Disse  
utfordringene fortsetter i 2021, hvor vi ser at Kirkens Nødhjelps 60 år lange er-

faring, kunnskap og arbeid med vann er livsviktig i kampen mot viruset. Kirkens
Nødhjelp driver forebyggende vannarbeid ved blant annet å bygge håndvaskstasjoner,
kjøre ut vannbiler og drive opplæring i hygiene for å forebygge covid-19. Støtt denne
viktige saken og les mer på Kirkens Nødhjelps nettsider: www.fasteaksjonen.no n

TEKST OG FOTO: Jonas Gjedrem Lunde 

V i reiste 40 konfirmanter og
11 ledere til nydelige Sætervika.

Leir er en stor og viktig del av kon-
firmantarbeidet i Birkeland og nå
fikk endelig første gruppen reise!

Vi gjorde selvsagt koronaforebyg-
gende tiltak. Måltidene ble fortært
sammen med de man går på skole
med, på fellessamlingene satte vi
opp stoler med god avstand mellom
romkohortene, undervisningen ble
delt inn i tre grupper og mange av
aktivitetene skjedde ute. Det var jo
lenge usikkert om vi fikk reise, men
vi fikk lov av både kirkens smitte-
team og kommunen, noe vi er 
utrolig takknemlig for. 

En fantastisk gjeng bød på 
seg selv som gruppe og enkelt-
individer, gjennom gruppe-
presentasjoner, dramatisering 
av lignelser, gjennom spørsmål i
undervisningen og mange gode
samtaler. Vi har bedt sammen,
sunget sammen, lekt og hørt 
Guds ord på mange måter, ung-
domslederne har delt sine tros-
historier. 

Jeg kan bare snakke for min del,
men jeg tror at alle som var med 
på tur har blitt litt bedre kjent
med den treenige Gud. Jeg føler
meg velsignet som får lov til å
være med så mange ungdom på
leir og er utrolig glad for det 
felleskapet som dannes der. n

Konfirmasjonene er 
flyttet til høsten
Grunnet pandemien har både Birke-
land og Sædalen valgt nye datoer
for årets konfirmasjoner. Vi håper
sommeren vil bringe mer normalitet
og at vi kan samles flere til feiring
og fest til høsten. I tillegg får vi
bedre tid sammen på denne siden 
av sommeren - og forhåpentligvis
mange gode møter i de ulike grup-
pene. Liste over konfirmantene
kommer i menighetsbladet i juni

Birkeland:
l Aprilhelgen flyttes til 28. - 29. aug.
l 1. helg i mai flyttes til 4. - 5. sept.
l2.  helg i mai flyttes til 11.-12. sept.

Sædalen: 
lLørdag 11. sept. og lørdag 18. sept. 

Årets første konfirmantleir
Vi har vært på konfirmantleir! En spesielt fantastisk 
opplevelse akkurat i disse tider!
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TEKST OG FOTO:  Hilde Wolter

F or kr 200 kan du være 
med å gi varme sokker,

vanter og luer til mennesker
som trenger det mer enn
oss. 

Det ble ingen basar i høst
grunnet koronapandemien
og vi har derfor masse flotte
gevinster på lager. Vi vil
gjerne gi noe av det videre
til mennesker som trenger
varme sokker, vanter og
luer.

Vil du være med å spre
varme? Sammen med 
Stiftelsen Sesam sender 
vi klærne til Ukraina. Du
betaler kr 200 eller mer,
pengene går til driften av
menighetshuset og strikke-

plaggene gir vi til men-
nesker som trenger dem. 

Gaven kan du gi på 
VIPPS eller med bankkort.
Scann QR-koden med 
vippsappen på mobilen 
din, eller bruk VIPPS 
NR 65 80 55  

Vi er overveldet over re-
sponsen så langt: vi levert
nettopp 36 strikkede plagg
videre. Det er fremdeles
mulig å bidra. Vi planlegger
ny levering til høsten. n

I letekrysset finner du mange ord
som er forbundet med påske.
Ordene kan stå forlengs, baklengs,
loddrett, vannrett og på skrå. ETT 
av ordene er IKKE i kryssordet – 
og det er løsningsordet. 

F A S T E T I D G 
P G Y H L I 

E G N O K D B H I 
R G B O E R 

P P T L J H D V F 
E A P S G I 

M Å E K G H W Z K 
W W V I N T 

V S S Z A W K L F 
B S F A E A 

E K T K D J L G L 
V D R N A Q 

H E G T E F G H I 
R X J N V J 

O M L K R F I G E 
Z E S A W M 

J O M S F E E V E 
S I X R N R 

E R F N G V T R U 
Q H K C O L 

U G L P N T I S I 
K V B L O K 

W E Z H A P A L M 
E G R E N Y 

T N U N L Y S L Y 
T Q N H I Z 

W W J Z A Y Q X E 
X Y E G P F 

L T R P A K D W C 
O T F Z C T 

  

Eggjakt  
Engel  
Esel   
Fastetid  
Grav  
Hosianna   
Jesus  
Konge  

Kors   
Langfredag  
Nattverd
Oppstandelse  
Palmegren   
Påskeferie  
Påskemorgen 

Send svar til birkeland.menighet@kirken.no
Du er da med i trekning av et gavekort på pizza-

restauranten Bella Napoli på Nesttun. 
Vinneren trekkes 30. april. 

Påske-
kryss
Let og finn 
ordene!

Vil du varme en som fryser?
Du kan hjelpe oss å hjelpe andre – og
samtidig støtte driften av menighetshuset. 



Påsken 
for barn
I Birkeland har vi hatt et digitalt pås-
keverksted hele fastetiden. 

TEKST OG FOTO:  Gyrid Cecilie Nygaard

D er har vi laget de ulike elementene til å fortelle 
påskehistorien hjemme! Vi har brukt trolldeig,

papir, papp, eggekartonger og masse maling, og du kan
lese mer om det på side 4-5. Det er ikke for sent å bli med! 

På langfredag har Birkeland hatt en tradisjon for å
invitere barna på en korsvandring etter langfredags-
gudstjenesten, i 12-tiden. Da går vi på vandring gjen-
nom kirken og stanser på ulike stasjoner, mens vi får
med oss påskefortellingen. Til slutt legger vi blomster
ved alteret og venter på påskedag. 

1. påskedag blir det høytidsgudstjeneste kl 11.00, med
eggjakt for barna etterpå. Vi håper på deilig vårvær! n

Hjertelig velkommen
til kirken i påsken!

2020 ble annerledes også i 
Birkeland, og vi måtte avlyse en
del av de årlige arrangementene 
vi har for ulike alderstrinn. 

Vi har derfor sendt ut brev til 600 barn som
IKKE ble invitert i fjor, eller der arrangementet
ble avlyst i siste liten. Der har barna fått tilbud
om en liten påskegave som vi leverer ut før
påske. Det er veldig hyggelig å få mulighet til 
å ha litt kontakt med mange av dere! Les mer
om det på nettsidene våre. n

Tweensklubben 
Tweensklubben er for barn mellom 9 og 12 år, på menighetshuset første onsdag
hver måned kl. 18-1930. Vi har med både frivillige ledere og leder fra staben i Birke-
land, og har det veldig gøy med blant annet filmkveld, matlaging, spillkveld eller som
sist gang; karneval! Bli med på Birkeland Tweensklubb! Neste gang er 7. april. n

Vi har sendt 600 brev til barn i Birkeland  

Barn og unge    
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Du trenger: en vid bolle/kar/fat, jord, engkarse-
frø/gressfrø/mose, pinner til kors, blomsterpotte 
til gravåpning, stein til graven. Eventuelt blomster-
pynt, småstein og andre figurer og symboler.

Tekst: Askøy kirkelige fellesråd
Foto: Kirkerådet/Privat

S e på bildene hvordan du går frem. Dere kan enten bruke jord og så 
frø - engkarse spirer fort, og det er gøy å følge med på at hagen blir

grønn og vokser. Eller dere kan velge å bruke mose, og lage hagen
«ferdig» med det samme. Dette er en kjekk aktivitet å gjøre sammen,
og mens dere lager den kan dere snakke sammen om hva som skjedde i
påsken; om Jesus som døde på korset, ble lagt i en grav, og at han stod
opp igjen. Påskehagen er fin som dekorasjon på et bord. Den kan
gjerne brukes «aktivt» gjennom påsken, på den måten at dere snakker
om at Jesus døde på korset på langfredag, og at steinen ligger foran
gravåpningen, og tas til side først på 1.påskedag. Da kan dere gjerne
pynte med noen blomster og kanskje tenne et telys ved graven. n

1.  Hvilket dyr
red Jesus på
inn i Jeru-
salem?

2. Hvilke
greiner viftet
folket med
foran Jesus?

3.  Hvorfor
feiret jødene
påske?

4. Hva gjorde
Jesus med
disiplenes 
føtter før pås-
kemåltidet?

5. Hva delte
Jesus med
disiplene under
påskemåltidet?

6. Hva het
stedet der
Jesus ble hengt
på et kors?

7.  Hva ble satt
foran inngan-
gen til graven
der Jesus lå?

8. Hvem var
det som først
fant den
tomme graven?

9. Hvem satt
bak stengte
dører da Jesus
viste seg for
dem?

Quizen er
hentet fra
superblink.no  

Ola kom på skolen med en støvel
og en sko. 
- Hvorfor har du bare en støvel på
deg? Spurte læreren.
-Værmeldingen sa at det var 50
prosent sjanse for regn, svarte Ola. 

Lederen på søndagsskolen spurteOda: -Hva var det som skjedde medJesus i påsken? 
- Jeg vet ikke. Vi var på hytten da.

-Hva het konen til Adam? 
-Eh, Madam?

-Er du glad i dyr? 
– Å, ja! Særlig med poteter og brun
saus.

- Hvordan lærer du en ku å regne? 
- Med kal-ku-lator.

   i Birkeland og Sædalen

Mini-påskehage

PÅSKE
QUIZ
Send svarene til st879@kirken.no
innen 11. april og bli med i 
trekningen om et påskeegg!
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TEKST OG FOTO:  Mona Boge

E rling blir 67 år dette året, men han 
har på ingen måte tenkt å trappe

ned. Tvert imot har han nylig solgt
hagesentrene sine og startet en ny be-
drift: Nettbutikken Mesterhagen. Og
han sier at han har tenkt å holde på til
han blir 87 ...!
–Hvordan startet egentlig

natteravnene på Nesttun?
– Da jeg var ung og gikk i speideren i

Skjold speidergruppe, fikk jeg den inn-
stillingen at alle må være med på gjøre
en felles innsats for at ungdom skal ha
det bra, trives og bli akseptert. Og da
jeg ble voksen og fikk egen familie ville
jeg engasjere meg politisk i Bydels-
styret i Fana bydel, for Venstre. Dette
var på slutten av 90-tallet, og da pleide
det å være forskjellige temaer som
stod på agendaen til møtene. 

Ungdomsproblemer på Nesttun
Et av temaene var ungdomspro-
blemene i Nesttunområdet. For på
den tiden var det mange aktiviteter for
ungdom, både på «Blonden» på Tot-
land, i menighetshuset på Nest tun, i
kjelleren på Skjold kirke og på Kring-
lebotn skole. Mens disse tilbudene
gjaldt for de som var det man kan
kalle «på innsiden», var det ingen
tilbud til de som stod på utsiden. Og
de var det mange av, mener Birkeland. 

– På fredagskveldene kunne det
være opp mot 100 ungdommer som
stod på utsiden av Skjold kirke, fordi
det var så mange ungdommer inne.
Jeg foreslo derfor at vi burde starte en
natteravngruppe som et forebyggende
tiltak på Nesttun, men fikk ikke gehør
for forslaget. 

Da tok Einar Kongsbakk et privat
initiativ til å starte natteravnene på
Nesttun. 

- Den gangen, i 1998, var det ikke
vanskelig å få fatt i natteravner fordi
det skjedde så mye på fredags-
kveldene. Men så ble flere av tilbudene
til ungdommene lagt ned, og da dalte
også interessen for natteravning. I
årene mot 2005 var det likevel en god
gjeng som fremdeles gikk natteravn.
Men det skjedde lite på fredags-
kveldene og mange ble lei, forteller
Birkeland. 

Bybane og dagravner
– Så kom bybanen og det gikk rykter
om langing av stoff etter skoletid om
fredagene. Og det kom spørsmål om
natteravnene også kunne gå på dagtid.
Det kom representanter fra en dag-
ravngruppe i Oslo og holdt kurs om
dagravning og så startet tilbudet opp
her. 

Forsikringsselskapet Tryg gikk inn
med økonomisk støtte både til drift,
klær og materiell. Dagravningen
avdekket både langing og rusmisbruk.
Og ungdommene synes det var trygt å
se dagravnene både på vei hjem fra
skolen og når de var ute på kveldstid. 

– Så ble det prøvd å få til et sam-
arbeid med FAU på nærskolene rundt
Nesttun, for å få ravningen inn i faste
former. Dette hadde Rådalen klart
med sine nærskoler. Men dette var det
liten interesse for. Siden har det vært
sporadisk ravning på dagtid, men det
er for lite folk som støtter opp om til-
taket. 

Aktuelle dagravner: Ta kontakt!
Det vi vet i dag er at dagravningen i
Oslo er en suksess. De stedene disse
gruppene er etablert er det mye
mindre utagering, langing og misbruk
enn det var før. Nesttunområdet har
ikke dagravner lenger og her tar

utagering, langing og misbruk seg opp,
hevder Birkeland. 
–Hvordan tenker du at dette

kan bli bedre? 
– Jeg håper at det finnes noen fri-

villige, for eksempel noen som vil
kombinere tur og trim med det å gå
dagravn eller natteravn. Min erfaring
er at alle dag- og natteravner er
hyggelige folk. Hvis du som leser dette
er interessert må du gjerne ta kontakt! 
–Du sa også at du har vært

med i speideren. Hvorfor det?
– Da jeg var ung var jeg speider, og

da jeg fikk barn var jeg med i foreldre-
utvalget til speideren. Jeg mener at
speideren er den mest allsidige fritids-
aktiviteten det går an å ha, for der kan
en drive med sport, forskjellige fritids-
aktiviteter og lek. Speideren er bygget
opp på den måten at man som ganske
ung kan få lederansvar og leder-
erfaring. Mange næringslivstopper har
startet sin lederkarriere i speideren,
forteller Erling. 
–Du har også engasjert deg i

Bergen skog og træplantnings-
selskap?

– Ja, jeg har vært med i 16 år, de
siste åtte årene som styreleder. Jeg
sluttet i 2020. I min periode som
styreleder ble Oppstemten bygget.
Dette var et fireårsprosjekt som ble
finansiert ved hjelp av gaver, ca 15
millioner kroner. 

Oppstemten er veldig populær, 
ca 400 000 bruker trappen årlig. 
På de fineste dagene kan opptil 
2000 bergensere bruke trappene.
Oppstemten har 1333 trinn og ni
flotte pausesteder. All steinen er
funnet i området og håndhugget 
til trappen.  Sherpaer fra Nepal 
har gjort jobben:

– Sherpaene fikk norske lønninger.
Og siden de har et slags fordelings-
system i Nepal, gikk store deler av
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En ildsjel av de 
Jeg møter en opplagt Erling Birkeland til en liten vårprat på kontoret hans i 
Smøråsveien. Mange kjenner nok dette navnet  i forbindelse med Natteravnene, 
som eier av flere hagesentre eller som leder av Bergen skog og træplantingsselskap. 



lønnen til gjenoppbygging av hjembyene,
som ble hardt rammet av det store jord-
skjelvet i 2017. Dette er også indirekte u-
hjelp. Alle som går Oppstemten vil se at 
det er nydelig håndverk og at sherpaene 
er dyktige håndverkere. De eneste hjelpe-
midlene de bruker er meisel, slegge og spett.

En mann med grønne fingre
Erling Birkeland har bygget og drevet fire
hagesentre, på Fantoft, Midtun, Askøy og
Birkeland. Nå har han solgt tre av dem, og
leier ut det han har på Birkeland.
– Jeg kjenner deg fra hagesentrene.

Spesielt det flotte hagesenteret på
Midtun som sikkert mange av 
menighetsbladets lesere kjenner til.
Hva gjør du nå? 

– Jeg har jo nådd pensjonsalder  og ønsker
å trappe ned litt! Så nå har jeg startet nett-
butikken Mesterhagen. Jeg synes det er
spennende å drive en nettbutikk, for
da kan jeg selv bestemme hvordan
jeg vil ha hverdagen min. Og jeg har
ikke tenkt å gi meg med det første. 
–Helt til slutt, har du noen
gode gartnertips nå som
våren er rett rundt
hjørnet?
– Ja, og det gjelder gjødsling.
De fleste gjødsler altfor tidlig.
Vent heller til plantene er i
god vekst i begynnelsen av
mai. Gjødsles det for tidlig
regner gjødselen vekk og
de sovende plantene får
ikke fatt i næringen.
Men kalking kan gjøres
nå. Men kalk ikke
oftere enn hvert
tredje år, jorden er
ikke som den var
for et par tiår
siden. Heldigvis
er den mindre 
sur! n

    sjeldne
♻ Det 

grønne
hjørnet
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Bli med på 
dugnaden!

• Har du noe 
på hjertet? 

• Vil du bidra 
til bladet? 

• Ønsker du å 
annonsere? 
Ta kontakt med 
Hilde eller Eli: 

birkeland.menighet
@kirken.no 

Telefon: 55 36 22 80 

BERGEN  
GRAVFERDSHJELP 

VI HAR FASTPRIS PÅ 
GRAVFERD MED SEREMONI 
29.500,- INKLUDERER ALT 
DU TRENGER.  

HVORFOR BETALE MER FOR 
SAMME TJENESTER? 

DØGNVAKT 55 98 80 00 

BERGENGRAVFERDSHJELP.NO                          
LUNDHAUGEVEIEN 14, 5221 NESTTUN 

 FANA & FYLLINGSDALEN  

 
BEGRAVELSESBYRÅ 

 VI HAR FASTPRIS PÅ 
GRAVFERD MED SEREMONI 
29.500,- INKLUDERER ALT 
DU TRENGER.  

HVORFOR BETALE MER 
FOR SAMME TJENESTER? 

DØGNVAKT 55 13 40 04 

FF-BEGRAVELSESBYRAA.NO                          
LUNDHAUGEVEIEN 14, 5221 NESTTUN 

Vi kan hjelpe til med rådgivning og  
tilrettelegging ved begravelser og bisettelser.

Døgnvakt 55 90 19 80
www.samdals.no • Håkonsgt. 13 • 5015 Bergen

Tlf 55 13 15 00
www.dbeg.no

Begravelsesbyråkjeden Jølstad

VI TRENGER FRIVILLIGE. 
Har du tid til å bry deg og lyst til å utvikle deg? 

Årlig besvarer vi omkring 200 000 henvendelser på telefon 
og internett, likevel er det en av tre som ikke får svar.

Les mer og meld din interesse på 
kirkens-sos.no 

Å snakke med folk om livet gir mening.

   
          
        

         
      

         
     

      

Velkommen til dåp i Birkeland og Sædalen 
Når et barn blir båret til dåp, blir vi minnet om at ingen kan bære 

seg selv. Gjennom dåpen blir vi en del av et fellesskap som strekker
seg over hele verden—og gjennom alle tider. Det er en 

markering der Gud lover å følge barnet alle dager.

Meld barnet til dåp:
kirken.no/bergen
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Vel fem ganger i året sender vi ut bønneliste til alle som ønsker dette, og som vil stå på
en liste over forbedere i menigheten. Lista er også tilgjengelig på nettsidene vår og i
kirken.  I tillegg vil vi trykke den i bladet når det er ledig plass. Ta kontakt om du ønsker
lista tilsendt på mail eller i posten: birkeland.menighet@kirken.no - 55 36 22 80. n
Takk for at du ber! Gud, takk for din nåde som er ny hver morgen

Bønne-
lister

Det er bestemt at kirke-
bygget i Sædalen skal lyses
ut som totalentreprise med
prekvalifisering. 

TEKST:  Leidulf Øy

D et er en viktig milepæl når ut-
lysning av prekvalifiseringen nå

er offentliggjort. Det blir spennende å
følge med og se hvordan utforming av
kirkebygget og kirkeparken blir til
slutt. 

I beskrivelsen av 
anskaffelsen står det: 
Bergen kirkelige fellesråd skal bygge
kirke i Sædalen i Bergen. Kirken lyses
ut som en totalentreprise med pre-
kvalifisering. Prekvalifiseringen
stiller krav til arkitekt, landskaps-
arkitekt og entreprenør.

Sædalen menighet ønsker å bygge 
en lys, varm og stilren kirke som 
kan bli et levende midtpunkt i

sentrum av Sædalen. Kirken og 
området rundt skal oppfattes som
åpne og tilgjengelige, og være et 
godt møtested i hverdagen. Kirken
skal favne det hellige og hverdags-
lige, og romme et mangfold av 
aktiviteter og liv for ulike grupper 
i alle aldre. Prosjektet ønskes gjen-
nomført med søkelys på miljø- og
bærekraftige løsninger. n

Les mer her: 
doffin.no/Notice/Details/2021-359044

Kirken i
Sædalen
ett steg
nærmere

V i legger til rette for en god organi-
sering, med definerte oppgaver,

og rom for initiativ fra frivillige.
Menigheten trenger frivillige hender

til flere forskjellige oppgaver. Ta kon-
takt med frivillighetskoordinat Hilde
Wolter om du kan tenke deg å bli med
på laget!

Her er er noen av oppgavene vi
trenger flere frivillige til: 
n  Vi trenger flere kirkeverter for å 
    kunne ha åpen kirke på fredager.
n  Dele ut menighetsbladet fire 
    ganger i året.  
n  Være med å lage kirkekaffe

n  Bidra med praktisk hjelp på 
    Fredagstaco
n  Skrive for menighetsbladet.
n  Bidra i dugnadsgruppen på 
    menighetshuset
n  Være med i diakonalt arbeid. For 
    eksempel besøksvenn, medhjelper i 
    Klubben Optimisten, eller bidra 
    med noe annet du brenner for.
n  Synge i Birkeland kantori.

Ser for deg at dette er noe du kan
være med på. Kanskje du har noe
annet du har lyst til å engasjere deg i,
eller har lyst til å sette i gang? Vi vil
gjerne høre fra deg. Ta kontakt med

Hilde Wolter for en uforpliktende prat:
- 55 36 22 80 
-  birkeland.menighet@kirken.no n

Vi trenger flere frivillige medarbeidere!
Birkeland vil være en menighet som engasjerer og
involverer til frivillighet og fellesskap. 

GOD STEMNING PÅ NABOKAFEEN: De
frivillige har kokt suppe, stekt vafler og pyntet
bord. Kafeen er åpen ukentlig og er en kjær-
kommen møteplass på formiddagstid. 
FOTO: GYRID CECILIE NYGAARD



Gudstjenester: Birkeland kirke hver
søndag kl. 11.00. Se side 16.

Kirkeskyss: Velkommen til kirke!
Ønsker du kirkeskyss, ring diakon
Linda Bårdsen på 55 36 22 85/48 30
24 48 senest fredag – vi har som
regel skyss til alle gudstjenester
utenom skolens ferier.

Menighetsbasaren utsettes til
lørdag 20. november kl. 15-18. 
Se egen sak på side 13. 

Gå ikke glipp av:

•  Påskeprogrammet. Se side 3. 

•  Åpen kirke hver fredag kl. 15-17.

•  Podkast med Frode Thuen, 
    om ungdom, ensomhet og pan-

demien. Til inntekt for ungdoms-
lokalene i det nye tilbygget.
Lanseres 15. april på Facebook,
Spotify og Youtube. 

•  SØNDAGSPODDEN - 
   søndagens tekst på en fredag.

Den slippes hver fredag. Her
samtaler Andreas og Gyrid med
gjester om søndagens tekster. På
Facebook, nettsiden og Spotify. 

Voksen i Birkeland 
• Bibeltimer: På menighetshuset

vanligvis siste tirsdag i måneden
kl. 19.30. Enkel servering, samtale.

•  Nabokafé: Annenhver onsdag 
   kl. 12-14 på menighetshuset for

alle, med enkel servering av 
vafler, kaffe og te. 

   - 14. april - 28. april - 12. mai 
   - 26. mai - 9. juni.
  Fortløpende oppdatering på

hjemmesiden. 

•  Undringsstund: Ikke på nå-
   værende tidspunkt grunnet

smittesituasjonen

•  Klubben Optimisten: Samlinger
utsatt til høsten.

•  Birkeland kantori: Hver onsdag
fra kl. 19.30-21.30 for deg som
har sangglede og som kan tenke
deg å være mer med i gudstje-
nesten (ingen øvelser så langt
denne våren)

Barn i Birkeland

•  0-18 Sammen om skatten er
tittelen på Trosopplæringsplanen.
Se annonse i bladet for oversikt
over hva som skjer i høst!

•  Babysang annenhver mandag 
   kl. 10.30-12 i kirken: 
   - 12. april - 26. april - 10. mai
   - 31. mai

•  Søndagsskole: Når det ikke er
skoleferie eller familiegudstje-
neste.  

•  Tweensklubb for 4-7 klasse:
første onsdag i måneden på
menighetshuset fra kl. 18-1930: 

   - 7. april - 5. mai - 2. juni

Ung i Birkeland 

• Nattkafé for ungdom: Annenhver
fredag kl. 19.30-23 på menighets-
huset.

•  Bobla Ten Sing: Torsdager kl. 18-
20 på menighetshuset—med eget
band, dans og lek.  

•  Birkeland KFUK speidere:
   Sjekk ut nettsiden for info om

gruppene:
www.kmspeider.no/no/Kretser_

   og_grupper/Birkeland/

•  1: Øvsttun speidergruppe: 
www.ovsttun.org

✁
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Vi er også preget av korona-pandemien og uforutsigbarhet ved
planlegging av arrangementer. På grunn av enmetersregelen 
om avstand og andre smittevernregler vil det være begrensninger
på antall deltakere samt påmelding ved enkelte arrangementer.
Følg med på nettsidene våre for oppdatert informasjon: 
kirken.no/birkeland-menighet

DET SKJER I 
BIRKELAND 
MENINGHET

M enighetsbasaren skulle vært 
arrangert 27. november i

fjor, men arrangementet ble i
første omgang flyttet til denne
våren. Nå er det besluttet at
basaren dessverre ikke kan 
arrangeres før tidligst til høsten
igjen. Ny dato er lørdag 20.
november kl. 15-18. 

Loddtrekningen utsettes også. 
Det har kommet inn veldig

mange flotte gevinster og i høst 
har vi hatt sykurs der vi har laget
mange fine bidrag til lotteriet og
åre trekningen. Også loddsalget
var kommet godt i gang og til de 
av dere som har kjøpt lodd er det
bare å vente i spenning til trek-

ningen. Dersom noen ønsker å få
pengene refundert, ta kontakt med
menighetskontoret, 55 36 22 80
slik at vi kan ordne det. n

For spørsmål eller bidrag til
basaren – ta kontakt med 
Eva Taule, 481 21 030.

Basaren utsatt - igjen
På grunn av koronapandemien og strenge begrensninger på antall som kan samles
har vi valgt å utsette et av årets høydepunkter nok en gang. 



Gudstjenester, Sædalen skole

Se baksiden av bladet. Spørsmål:
kontakt Trygve Eiken/ Leidulf Øy.

Dåp i Sædalen

Ønsker dere dåp i Sædalen
menighet? Du kan melde dåp på
www.kirken.no/bergen 
For spørsmål ta kontakt med
kirketorget på 55593210 eller 
Trygve Eiken/Leidulf Øy.

Barn i Sædalen

• Babysang:
   Onsdager kl. 1030-1230 i Kring-

lebotn aktivitetshus. Påmelding
dagen før på facebooksiden
«Babysang i Sædalen menighet»

   Kontakt: Sigrid T. Fahlvik.

• Søndagsskolen for barn i alle
aldersgrupper. : 

   Hver gang det er gudstjeneste
på Sædalen skole.

• Sædalen barnegospel: 
   Øver på Sædalen skole

mandager kl.1730-1815.  
   - 1-5 år: Minigospel
   - 5 år-3.klasse: Barnegospel 
   - 4.-7. klasse: Tweensing
   Facebook: «Sædalen barne-
   gospel og tweensing»

•  Kompisklubben: 
   1.-4. trinn. Første tirsdag i

måneden kl 18.00-19.30 i 
   Kringlebotn aktivitetshus eller 
   ute i nærområdet. Facebook:

«Kompisklubben i Sædalen
menighet»

•  Tweensklubben: 5.-8. trinn. 
   Første tirsdag i måneden
   kl. 18.00-20.00 i Kringlebotn 
   aktivitetshus eller ute i nær-

området. Facebook: «Tweens-
klubb Sædalen menighet»

•  Speider 41. Bergen 
    KFUK-KFUM
   Torsdager på speiderhytten i

Indre Sædal kl. 18.00-19.30. 
   Fra 1.-10. klasse.

•  Trosopplæringstiltak, vår 2021: 
   Vi håper å kunne invitere til

juniorkonfirmantsamlinger for 4.
trinn i ukene 14.-17. med avslut-
ningsgudstjeneste 2. mai. 

Ung i Sædalen 

•  Vårens konfirmasjoner er 
    utsatt til høsten
  11. sept på Sædalen skole og 
18. sept. i Birkeland kirke.

•  Lederkurs: 
    Fra 10. trinn. Månedlige møter,

turer, praksis i ungdomsarbeidet
mm. Kontakt Leidulf Øy for mer
info.

•  ULF (Ungdomslederforum):
   Månedlige møter for ungdom
   fra videregående og oppover. 
   Kontakt: Leidulf Øy.

•  KRIK for ungdommer:
  Lek og aktiviteter i gymsalen for
ungdommer fra 8. klasse. Gym-

salen på Nattland skole. søn-
dager  kl. 19-2030. Datoer frem-
over: 11.04,25.04,09.05 og 06.06.
Facebook: «KRIK-Sædalen»

•  Ten-sing YOLO: 
    Fra 8. klasse. Koret har slått seg

sammen med Bobla ten-sing i
Birkeland og øver hver torsdag
klokken 18-20 på menighets-
huset i Birkeland.

•  Nattkafé:
    For ungdom i Birkeland. Annen-

hver fredag kl. 19.30-23.00 på
menighetshuset, Øvsttunveien 29. 

Voksen i Sædalen

•  Smågrupper:
   Fellesskap for voksne. Mindre

grupper som møtes til samtale
om liv og tro rundt et enkelt
kveldsmåltid. 

•  Leir
   Det er satt av tid for menighets-

weekend på Frekhaug folkehøy-
skole 28.-30. mai. Følg med på
hjemmesiden og Facebook om
det lar seg gjennomføre i tråd
med gjeldene koronaregler. På
menighetsweekenden pleier det
å være en egen ungdomscamp
for ungdommer fra 8. klasse.

✁
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Øvinger på Sædalen skole
mandager kl.17.30  
 

 
 sedalenmenighet.no

1-4 år: Minigospel
5 år-3.klasse: Barnegospel
4.-7.klasse:  Tweensing

På hjemmesidene legges det på slutten av hver uke ut oversikt
over hva som skjer i menigheten kommende uke. Siden det er en
uforutsigbar situasjon nå vil du her finne ut hva som til enhver tid
kan gjennomføres av planlagte arrangementer. Du kan også
melde sdeg på et ukentlig nyhetsbrev på mail via hjemmesiden.
www.sedalenmenighet.no

DET SKJER I 
SÆDALEN 
MENINGHET

Bli med i kor!
Sædalen barnegospel-og tweensing øver på Sædalen skole mandager kl. 1730!

• 1-4 år: Minigospel
• 5 år-3. klasse: Barnegospel
• 4.-7. klasse: Tweensing
Facebook «Sædalen barnegospel og tweensing» 



I år kan ikke innsamlings-
komiteen invitere Frode
Thuen til foredrag i kirken. 
I stedet kommer han til
podkaststudio for en prat
med Gyrid og Andreas om
hvordan det er å være ung i
en pandemi. Ensomhet og

isolasjon. Hvordan kan for-
eldre hjelpe ungdommen
gjennom denne vanskelige
tiden? Dette er noe av hva
podkasten handler om. 
Podkastlansering: 15. april.
Thuen stiller opp for å
hjelpe oss å samle inn pen-

ger til ungdomslokalene i
det nye tilbygget til kirken.
Her vil vi lage gode møte-
plasser for ungdom. Trygge
omgivelser der ungdom kan
møtes og utfolde seg. Lytt
til podkasten og støtt denne
viktige innsamlingen. n

VIPPS: 10164. 
Konto: 1503.94.24662

Døpte 
Astri Maxwell
Jacob Samuelsen Storum
Emil Lund Sandvik
Leonora M. Sørensen-Kleive
Johanna Muri Aa
Tiril Djupesland-Blakstad
Laurits Hjertnes Sandven
Sienna Klementsen Odden
Leon Go Hauken
Sebastian Hammersland
Johannes Børve Røed
Ulrik Sletten Fosse
Mathias Walle
Sverre Løland Eldegard
Elora Athena Nilssen
Ulrik Strande Korsmo
Leah Austgulen-Vabø
Mira Germanova-Tesdal
Elias Skoglund Skorge
Willem Fjeldberg Heggland
Snorre Hvidsten Simonsen
Brage Lunde Standal
Hermine Tveit Villanger
Tiril Elizabeth Martin
Leah Genotas
William Fosse Hopland
Ranveig Storeide Rydland
Hedvig Wiig Samdal
Vita Holm Brandseth
Ellinor Wiik Granger
Ludvig Furnes Olsen

Dødsfall
Sigvor Utne
Fridtjof Walter Løvaas
Ragnhild Elfrida Mathiesen
Signe Johanne Riisøen
Kirsti Ollmar
Gunnlaug Heimtun
Inge Gunnar Landsvik
Jan Egil Skorge

Olav O. Reisæter
Bjørg Torill Roll
Anne-Marie Hårvei Høyte
Johannes Martin Nakken
Wencke Folkestad
Anna Røsstad
Eilef Henry Taipale
Turid Øydvin
Ove Martin Spjeld
Noralv Baard Seime
Wilhelm Wiers
Hjørdis Olaug Eikeland
Svein Bjerregaard
Sissel Bærøy.
Solveig Mohn Lunde
Arne Olav Fredheim
Steinar Kvinnsland
Agnar Thomas Larsen
Lundehaug
Alfhild Berit Eldbjørg Berg
Reidun Irene Foss
Sarah Stenseth Fjereide
Albert Gåskjenn

Gudstjenester, 
Birkeland kirke 
28. mars kl 11.00
Gudstjeneste. Matt 26,6-13.
Offer: IKO. Leidulf Øy.

1. april 19.00 
Skjærtorsdagsgudstjeneste.
Luk 22,14-23. Ivar Braut.

2. april kl 11.00 
Langfredagssudstjeneste.
Luk 22,39-23,46. Kjersti G.
Norheim.

3. april 23.00 
Gudstjeneste. Mark 16,1-8.
Bård Eirik H. Norheim. 

4. april kl 11.00
Gudstjeneste. Matt 28,1-10.
Offer: Bibelselskapet. Ved
Kjersti G. Norheim.

5. april kl 12.00 
Friluftsgudstjeneste. Luk
24,36-45. Leidulf Øy.

11. april kl 11.00 
Gudstjeneste. Joh 21,15-19.
Offer: Kirkens SOS Bjørgvin.
Ved Kjersti G. Norheim 

18. april kl 11.00 
Gudstjeneste. Joh 10,1-10.
Offer: Menighetens arbeid.
Ivar Braut.

25. april kl 11.00 
Gudstjeneste. Joh 13,30-35.
Offer: Menighetens arbeid.
William Skolt Grosås.

2.mai kl 11.00
Gudstjeneste. Luk 13,18-21.
Offer: NMS. Kjersti G.
Norheim.

9. mai kl 11.00 
Gudstjeneste. Matt 7,7-12
Kirkens. Offer: Bymisjon
Bergen. Ivar Braut.

13. mai kl 11.00
Gudstjeneste. Luk 24,46-53.
Offer: Menighetens arbeid.
William Skolt Grosås.

16. mai kl 11.00
Gudstjeneste. Apg 26,1-
3.20-29. Offer: Acta. Ivar
Braut.

23. mai kl 11.00 
Gudstjeneste. Joh 14,15-21.
Offer: Misjonsprosjektet.
Kjersti G. Norheim.

30. mai 12.00 
Friluftsgudstjeneste,
Kirkebirkeland.
Luk 10,21-24. Offer:
Diakoniarbeidet i Birke-
land. Kjersti G. Norheim.

6. juni kl 11.00 
Gudstj. Joh 3,26-30. Offer:
Menighetsarbeidet i
Sædalen 

13. juni kl 11.00 
Gudstjeneste. Joh 1,35-51.
Menighetens arbeid. 

Gudstjenester, 
Sædalen skole
5. april 12.00 
Friluftsgudstjeneste. Luk
24,36-45. Leidulf Øy.

11. april kl 11.00 
Gudstjeneste. Joh 21,15-19.
Leidulf Øy.

25. april kl 11.00 
Gudstjeneste. Joh 13,30-35.
Trygve Eiken.

9. mai kl 11.00 
Gudstjeneste. Matt 7,7-12.
Trygve Eiken.

6. juni kl 11.00
Gudstjeneste. Joh 3,26-30.
Leidulf Øy.

Menighetskalender

Vi samler inn penger til ungdomslokaler!
Gode møteplasser blir viktigere enn noen gang før når pandemien
en gang lar oss møtes som normalt igjen. 


