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TEKST: Eli Heggdal

M in kollega kan dette med
seiling, tenkte jeg. Hun

kjenner vær og vind, vet hvor
hvert tau hører hjemme, så jeg
er trygg når hun har roret. Jeg
gledet meg til å henge på ripa
og bare gjøre det jeg fikk be-
skjed om. Plutselig fant jeg
meg selv nynnende på en kjent
sang fra søndagsskolen:

Min båt er så liten og havet så
stort, men Jesus har grepet
min hånd. Når han styrer
båten så går det så bra, på
veien til himmelens land.

Det er mange år siden den
ble framført. Kanskje fordi jeg
tidlig begynte å irritere meg
over teksten. Noe litt naivt om
at alt i livet skulle ende godt
bare Jesus var på laget. Jeg var
ikke så gammel da jeg fant ut
at det umulig kunne stemme.
Han var ingen garanti mot
ulykker og sykdommer. Som
barn så jeg at det kunne ram-
me brutalt og urettferdig, men
nå sang jeg altså på denne
irriterende teksten og hadde
like stor tillit til min skipper.
Lett til sinns la vi ut i en liten
båt med plass til to. Dette var
lykken, mente min skipper.
Ikke før det var sagt havnet vi 
i en lomme uten vind og ble
liggende å drive. Langt fra
land, med slakke seil og bare
en padleåre om bord bestemte
vi oss for å ta kaffepause mens
vi ventet på vinden. Slakke seil

innbyr til en tiltrengt pause
med muligheter for påfyll. 
Det skal bare litt vind til før

en seilbåt setter seg i bevegelse.
Med vinden i ryggen seilte vi
slør til vi kunne krysse. Da
legger vi over slik at båten
skifter retning. Både storseil og
fokk må bytte side slik at en får
vinden inn fra motsatt kant. I
dette øyeblikket må mann-
skapet være på plass. Matrosen
som styrer fokk-seilet er like
viktig som skipper for at en
ikke skal tape fart. 
I min barndoms kirke i

Molde henger det en seilbåt
med kurs mot alteret. Min mor
forklarte meg at dette var et
symbol på livets ferd. Jeg liker
å tenke på at vi er et stort
mannskap om bord og at jeg
som «fokkeslask» har en viktig
oppgave. Jeg må være der i all
slags vær. Nei, skipperen klarer
seg nok ikke uten meg. 
Dikteren Kollbein Falkeid

hjelper oss å sette ord på det
med «Privat huskeregel» fra
diktsamlingen Vagabonde-
ring (1979):

Du skal ikke klistre 
fine øyeblikk 
opp på veggene i tankene
og forgylle dem med
lengselen din.
Du skal kjøre spettet
hardt under arrete hver-
dagerog vippe dem opp.
En etter en.
Det er derfor
livet har deg på 
mannskapslista. l

55 36 22 80 
birkeland.menighet@kirken.no

Postadresse: 
Boks 152, Nesttun, 5852 Bergen 

Ta gjerne direkte kontakt med
ansatte. Hvis de ikke er til stede
er det mulig å legge igjen beskjed. 
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Dåp, vielse og begravelse 
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Gautestad Norheim 
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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 
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St. Georgs Gilde
Dag Eikeseth 
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for NMS
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Gave til menigheten:
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VIPPS # 525013
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Slakke seil
Jeg har alltid vært glad i båter og svarte begeistret 
ja til å bli med på seiltur. 
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TEKST OG FOTO: Mona Boge

M ange i menigheten harsikkert sett ham i kirken,
menighetshuset eller på fredags-
taco. Men hvem er han egentlig?
– Jeg er 44 år gammel, født og

oppvokst i Oslo, men flyttet til
Bergen i 2003 og Nesttunbrekka i
2004. Jeg er pappa til tre unge
jenter og er gift med Vivi. Jeg er
IT-konsulent/programmerer og
jobber i Stacc. 
- Hvordan ble du kjent 

med Birkeland kirke og
menighetsarbeidet?
– Vi ble skikkelig kjent med

Kjersti og Bård da de flyttet til
menigheten (vi kjente hverandre
litt fra før) og sammen startet vi
opp fredagstacoen i menighets-
huset. Og så har jeg vært litt med
som voksen leder i Bobla tensing. 
– Hvorfor er du med i MR?
– For å bidra til fellesskapet.

Barna mine har blitt store og da er
det kjekt å gjøre noe annet. Og som
leder av MR har jeg har lyst til å
tenke stort og strategisk. Som, -
hvordan skal vi være som kirke i
samfunnet, på Nesttun i dag?
Hvem skal vi være til for? F.eks. 
er det lite tilbud til dem i alders-
gruppen 20-30 år, og også til dels
40-50 år, da barna har blitt store.
Hva kan vi som kirke finne på for å
få disse aldersgruppene tilbake i
kirken? Og hva vil det si å være en
menighet, å dele brød og vin? Hva
har vi sammen utenom det? Og
hvordan kan vi få kirken inn i
hverdagen vår? Så ønsker jeg at
Birkeland kirke skal være en del av
lokalsamfunnet på Nesttun, at det
skal være naturlig å møtes til guds-
tjeneste og bli kjent, treffe kjente
og få nye bekjente. Jeg vil gjerne
bli kjent med folk og få nye venner.
Jeg ønsker meg også flere møte-
punkter i hverdagen, som lav-
terskeltilbud der folk kan være 

seg selv. Hvis noen av menighets-
bladets lesere har noen gode ideer,
ta gjerne kontakt!
– Hva engasjerer deg?
– FOLK! En kirke uten omsorg

for samfunnet og menneskene som
bor der er en død kirke. Derfor er
det ikke bare stridstemaene jeg
ønsker kirken skal forbindes med.
Hvis vi som kirke klarer å vise oss
som et organ for det som betyr
noe, så er det DET som er viktig for
meg. Som nestekjærligheten.
Kirken trenger ikke å være opp-
høyd. For hvem var Jesus? Hvem
hadde han hengt sammen med
hvis han hadde levd i dag? Det er
lett å gå seg bort i ord!
– Hva drømmer du om å få

til i menigheten?
– Jeg ønsker at kirken skal bli 

en større del av hverdagen til oss
alle, ikke bare på søndagene. Jeg
ønsker et fellesskap med utgangs-
punkt i kirken, der vi også kan
møtes til fellesskap utenfor kirken.
Og da må vi ha flere lavterskel-
tilbud og aktiviteter hvor man kan
møtes og gjøre ting i sammen.
– Hva liker du å gjøre på

fritiden din?
– Jeg liker å synge og høre på

musikk, gå på konserter og spille
piano. Jeg liker stort sett alle
sjangre, unntatt kjedelig pop! I fjor
sang jeg meg gjennom hele salme-
boken, selv om det var mange
salmer jeg ikke kunne. Jeg er også
med på Gospel-explosion stort sett
hvert år, der man møtes til vel ti
øvelser, har det kjekt og synger, 
og så har en stor konsert med proft
band og proffe solister. Kjempe-
gøy! Og så liker jeg å være sammen
med venner, men pandemien har
jo gjort at man ikke kan treffes
som før. 

Menighetsbladet takker for praten
og ønsker Erik og resten av
menighetsrådet en god sommer. l

Redaktøren har
(siste) ord
De siste tre årene har Helg i Birkeland og
Sædalen gjennomgått en skikkelig make-
over, både i utseende og innhold.

Redaksjonen jobber for å produsere et blad
som reflekterer menneskene, aktivitetene
og verdiene vi står for. Ved at Birkeland og
Sædalen samarbeider om bladet, kan vi
med stolthet si at vi når alle ender av
soknet, med og et opplag på 9600 blader.

Grunnet nedbemanning av frivillighets-
koordinatorer i menighetene, skal jeg slutte
i Birkeland og begynne i ny stilling sentralt i
BKF. Redaksjonen vil derfor få ny redaktør.

Som frivillighetskoordinator og redaktør er
det med tungt hjerte jeg gir stafettpinnen
videre. Det har vært en stor glede og ære å
lede arbeidet. Jeg vet at mange setter pris
på bladet. Med oversikter over aktiviteter
og gudstjenester, presentasjon av kon-
firmanter, andakter og saker fra nærmiljøet,
er det for mange kjærkommen lesning. 

Veien videre blir spennende. Utgivelsene
tar en pause slik at redaksjonen kan re-
etablere seg, og neste nummer kommer i
november 2021. Har du innspill, forslag
eller lyst til å være med å lage menighets-
blad? Ta gjerne kontakt med oss. Vi vil 
høre din mening! l

BESTE HILSEN HILDE WOLTEr

Den nye lederen
av menighetsrådet
Menighetsbladet møter Erik Brandstadmoen til samtale
en fin maikveld på Nedre Kirkebirkeland.
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TEKST OG FOTO: Astrid Dalehaug Norheim

R egnet sildrer ned over kirketomta  
i Sædalen, inne i skogholtet bak

Coopen. Mari Alida (9), Eva (8) og
Miriam (5) fra Kjenndalsåsen har
vært med på gudstjenester på skolen
siden de var født. 
Og de vet hva de ønsker seg at den

nye kirken skal inneholde.
– Gymsal, sier Eva.
– Et rom vi kan leke i, sier Miriam. 
– Det må være god plass, sier Mari

Alida. 
Mamma Mia Alida Sørbø er styre-

leder for Sædalen menighet og har
vært tett på prosessen med å definere
hva man vil ha i den nye kirken. 
– Kommer kirken til å se ut

som en tradisjonell kirke med
spir?
– Det vet vi ikke, sier hun. 
– Men vi har sagt at vi ønsker at en

skal forstå at det er en kirke. Det kan
gjøres på forskjellige måter. Den
trenger ikke se ut som en tradisjonell
kirke, eller en kirke fra 70- eller 90-
tallet. 

Innspillsmøter
I fjor høst inviterte menigheten alle
som ville til innspillsmøter hvor man
kunne komme med ønsker om hva
den nye kirken skulle inneholde. I vår
var det såkalt prekvalifisering, hvor
alle arkitekter og entreprenører
kunne sende inn ønske om å delta.

Det kom inn 13 bidrag. 
En jury har valgt ut fem tilbydere

som skal få delta konkurransen om å
tegne den nye kirken. Etter planen
skal de fem tegningene av nye kirker
ferdig i september. De skal offentlig-
gjøres, og den endelige beslutningen
tar en jury hvor tre fra Sædalen sitter:
Mia, sokneprest Leidulf Øy og Håkon 
Klepsvik. I tillegg er representant fra
Bergen kirkelige fellesråd i juryen,
samt personer med kompetanse på
kirkebygg og landskapsarkitektur. 

Byggestart neste sommer
– Om alt går etter planen starter
byggingen sommeren 2022. Kirken
står forhåpentligvis ferdig til jul 2023. 
– Hva vet vi om kirken?
– Det kommer til å bli en nabolags-

kirke hvor man samles til babysang,
kor, barneaktivitet, speider, voksen-
aktivitet, konserter, temakvelder. Vi
ønsker en kafé hvor vi kan møtes på
dagtid. Og selvfølgelige gudstjenester,
dåp, konfirmasjoner og begravelser.
– Hvordan kommer de store

ungdomskullene i Sædalen til å
merke at det kommer en kirke?
– Jeg håper de skal merke det

vanvittig godt. Vi er sentralt plassert
og ønsker å tilby trygge lavters-
keltilbud i helgene. Så kan de møte
vennene sine her, sier Mia. 

44 millioner bevilget
Men hva koster en ny kirke? Bergen

kommune har bevilget 44 millioner
kroner. 
– Forslaget til kirke må treffe det

budsjettet. Men vi ser for oss at vi har
ønsker som går utenfor rammene,
som innreding av ungdomslokaler,
musikkutstyr eller annet, sier Mia. 
Dermed vil det trolig bli innsam-

linger i nabolaget til den nye kirken.
På ønskelisten står også et hyggelig

uteområde hvor man kan ta søndags-
lunsjen og ha aktiviteter for barn og
unge. l

Nå tegnes
kirken i 
Sædalen
Fem arkitektfirmaer konkurrerer nå om å tegne den nye
kirken i Sædalen. Miriam (5) ønsker seg et rom å leke i.

GLEDER SEG TIL NYBYGGET:
Miriam (5), Eva (8) og Mari Elida (9) 
ser frem til at det blir bygget ny kirke. 
– Det må være god plass, sier Mari
Elida. Mor Mia Alida Sørbø er styre-
leder i menigheten og sitter i juryen
som skal velge kirkebygg.
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Fakta, Sædalen kirke
I bestillingen til nytt kirkebygg som
arkitekter og entreprenører tegner
etter, heter det: «Sædalen
menighet ønsker seg en kirke full
av liv hele uken, som er et
møtested til glede for Gud og
mennesker. (...) Et lyst, varmt og
stilrent kirkebygg som gjennom sin
arkitektur, utsmykning og innbyd-
ende uteområder, inviterer og
appellerer til kontakt mellom
mennesker, og mellom mennesket
og og Gud gjennom:

•  Et kirkerom som gir oss et glimt
av det hellige. Et møtested som
utrykker det som er større enn
oss selv, og gir en himmel over
livet i sorg og glede.

•  Et kirketorg med cafe som er
hjertet i kirkebygget. Et åpent
og tilgjengelig møtested hvor
folk kjenner at det er godt å
være, og som inviterer deg inn
fra sentrum i Sædalen. 

•  En aktivitetsdel med gode og
fleksibelt tilrettelagte rom for
ulike grupper, og som muliggjør
flere parallelle aktiviteter.

•  Et uteområde som inviterer til
aktivitet og sosiale møteplasser,
som oppleves som en del av
kirken og samtidig åpner opp
mot naturen rundt.

Det skal være rundt 230 sitte-
plasser inne i kirkerommet. Det er
ønskelig at man kan innlemme
naborom ved større anledninger
slik at det blir ytterligere 100-150
sitteplasser. l



TEKST: Menighetspedagog 
Jonas Gjedrem Lunde 

Det har vært et år med spenning.
Hele tiden har vi vært spente 

på om vi kunne ha samlinger den
påfølgende uken eller ikke. 
Spenningen vi i år har kjent på 
har vært annerledes enn vanlig, 
i det minste for vår del. 

Vi ser frem til konfirmasjonene 
med en positiv spenning. Det er 

alltid stort å feire konfirmantene, 
selv om vi blir mange eller om vi er 
få. Jesus viste oss så forbilledlig at

han kunne møte store folkemengder
og samtidig møte den enkelte med
det livet de hadde. Gud ser ikke på

mennesket, slik vi mennesker ser på
hverandre, men Han ser til hjertet.

Konfirmasjon er en milepæl for
mange, en markering, en feiring 

av enkeltindivider i et menighets-
felleskap, med kjente og ukjente. 

I år som tidligere så skal vi sammen
feire og be for hver og en av dere, 

og det gleder vi oss til. 

Masse lykke til med alt som 
gjenstår og Guds velsignelse 

over livet og fremtiden!

Gode tanker og
ønsker fra alle 

konfirmantlederne i 
Birkeland og Sædalen. l

Konfirmasjoner
på Sædalen
skole og i 
Birkeland kirke

Kjære 2021-
konfirmanter!
Snart står dere til konfirmasjon. Det meste av det utsatte
konfirmantåret nærmer seg slutten, selv om vi i skrivende
stund fortsatt venter i spenning på om det blir en kon-
firmantleir. 

Lørdag 28. august:

Birkeland kirke kl 11.00 
Brede Bøe Pytte
Christian Solvang Sætersdal
Dennis Nilsen Risholm
Jørgen Lambach Herland
Benedict Husby
Åse Marie Dahn
Albert Freuchen Frisch
David Sønstegaard Sjursen
Tobias Rosvold
Tobias Totland Sæther
Eirik Ljones-Sundfjord
Emilie Flåtan Underhaug
Kasper Eide Ylvisaker
Marius Berg
Bjørn Erik Nygaard Jacobsen
Elias Rørbakken
Sebastian Frogner Olsen

Birkeland kirke kl 13.00 
Sofie Holstad
Elida Røstøen Bjotveit
Bendik Lind Aasen
Herman Buder
Rebekka S. Brandstadmoen
Tuva Jacobsen Lund
Jon Edvard Høgestøl
Adrian André Krüger Rein
Andrea Klever Sivertsen
Karen Schistad Haaland
Juliane Buder
Lilly Fjeldsbø
Louise Johnse
Ina Marie Stenseth Sætre
Maren Måge Steinsland

Birkeland kirke kl 15.00 
Anna Donna K. MacKay
Martin Tysnes-
Holmefjord
Mathias Thomas Andersen
Jill Johansen Nummedal
Ene Sofie Høra Fromreide
Hermine Hillestad
Severin Samdal
Lotte Andersen Såtendal
Agda I. Døsen-Johannessen
Kristine Håheim
Emma Pedersen Smith
Julian-Andre Larsen-Castillo

Lørdag 4. september:
Birkeland kirke kl 11.00 
Mathias Gullbraa
Fredrik Saure
Aurora E. Odland Skogland
Victoria Minne
Lene-Marie Ingebrigtsen
Linea-Aurora Dalva Moe
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Magnus Hesjedal Sæthre
Hauk Andrê Aarre Jensen
Mia Elin Håland
Preben Standal Sæthre
Liv Alme-Siglen
Marte Prestegard
David Antun-Handeland
Leona Svanevik Ottesen

Birkeland kirke kl 13.00 
Camilla Tvedt Ingebrigtsen
Mathias Færevaag Rekdal
Kristofer Ekeland Skjelstad
Mariel Løvfall
Emma Greve Olsvik
Tobias Hopland Jakobsen
Filip Rogde
Celine Wegner Kjelsrud
Mia Lampe Bønes
Sindre Lund Isaksen
Solveig Smaadal Hitland
Gustav Vincent Holmefjord
Johanne Viktoria Bruheim
Ingrid Myklebust Neverdal
Maria Kvande-Rydland

Søndag 5. september:
Birkeland kirke kl 13.00 
Julie Midthun Høva
Martin Tobias Glambek Rafto
Liv Anitra Eiréne Skutlaberg
Isak Mamen
Josefine Sivertsen Waage
Christopher Johan 
Ingebrigtsen-Verlo
Nicholas E. Haukeland
Camilla Marie Ulvik Sayer
Martine Lauritzen Kalsås
Sondre Melø
Leon Djupnes Midtun Larsen
Savannah Kippersund

Lørdag 11. september:
Birkeland kirke kl 11.00 
Hans F. Eidsheim Løseth
Even Saltnes Urdal
Nora Helena Johnsen
Mari Behncke
Bo Oscar Lilletvedt
Amélie N. Bauer-Furnes
Joanna Jumalon
Leon Kristoffer Nilssen
Madelen Dyngeland
Oscar Grongstad Bjørge
Lina Hønsi Blanco
Arne-Håkon Fardal

Sædalen skole kl 11.00 
Øyvind Løes
Sivert Stokke Iversen
Elias Jansrud Hammer
Maren Boge Håvardstun
Tora Emmerenze Mygland
Philip Falch Aldepolla
Finn Grasdalsmoen

Birkeland kirke kl 13.00 
Endre Eide Hovstad
Julie Aasen Vassbakk
Håkon Erdal Steinsland
Simone Jensen Almås
Beate K. Sandaker Blom
Martin Gjøsæther Litland
Åsmund Henriksen
Sunniva Germiso Aadland
Fredrik S. Andreassen
Mathias Bakke
Ylva Brekke Løvås
Simen Sandmoe Fadnes

Sædalen skole kl 13.00 
Arna Leversen Soltvedt
Leander Veidung Veidung

Nora Nkem Vallestad Inye
Andreas Espeland Morvik
Anna Trætteberg Fahlvik
Heine Natland Eikeseth
Ingrid Sirevaag

Birkeland kirke kl 15.00
Milla Katarina Erdmann
Vilde Torvanger Hillestad
Elina Lien Bruås
Lukas Alexander Sandved
Herman Jebsen Von Mehren
Sophia Linnea Storebø
Linnéa Fosso Valland
Christoffer Wroldsen Aase
Joachim B Revne
Christian Olset Sellevåg
Benjamin E. Strønen Damm

Søndag 12. september:
Birkeland kirke kl 11.00
Liv-Marion Skjold Flatebø
Leah Sofie Eikemo Follevåg
Robert W. Fjeld-Litleskare
Sina Sangolt Saunders
Henrikke Bakke Fitje
Vegard Seime Jensen
Johan Fredrik Rieber-Mohn
Håvard Bergmann
Anna Røe Utvik
Marie Aspblad Hægland
Per Mathias Gjerde Aralt

Birkeland kirke kl 13.00
Andreas Helle Dahle
Sebastian Mandelid
Tobias Skagen
Christel Knappen Grindheim
Marcus L. Alsaker Sandven
Kyrre Dominic Stunner
Mia Kronheim Gjertsen

Maria Waldersnes
Camilla Helle Dahle
Vanessa von Krogh
Rabin Watowa

Lørdag 18. september
(Sædalen-konfirmanter 
i Birkeland kirke):
Birkeland kirke kl 11.00
Madelen Nordeide
Christin S. Wiklund Nilsen
Anna Haaland
Haakon Vaage
Josefine Cole Bertelsen
Hedda Johnsen 
Helle Johnsen
Kristoffer Tvedt Ekanger
Ulrik Andre Haugland Høivik
Anna Gjerald
Mali Kristin Johansen
Ørnegård
Alethe Gaarder
Irene Gjerald
Philip Falch Aldepolla
Sebastian Brevik
Oskar Heksem

Birkeland kirke kl 13.00
Tobias Gjertsen Gjertsen
Nora Alette Gissum
Andrea Karin Nyhaug Lavik
Ulrikke Kyrkjebø Irgan
Selma Sundt Mjelle
Aurora Hafsås Eilertsen
Torstein Meling Arnesen
Ellinor Høgh Nordtveit
Elena Innset
Sara Osen Tefre
Brage Solheim
Mathea Karlsen
Johan Fluge Andersen
Ingelinn Waage Austad

Sædalen-konfirmanter 2021.
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Barn og
unge 

i Birke-
land

Nattkafe 
For ungdommer er Nattkafe et

veldig populært tilbud, men den

har vært avlyst nesten hele pan-

demien. Til høsten åpner den

igjen! Den er annenhver fredag

på menighetshuset med kiosk,

lek og moro. Velkommen!

Første gang i høst er 20. august,

da blir det oppstartsfest for ung-

domsarbeidet der 13-åringene er

ekstra velkommen! 

Skolestartgudstjeneste 
Vi inviterer alle skolestartere til 
en familiegudstjeneste søndag 
22. august! Da blir det utdeling 
av barnebibler og kirkekaffe. 
Invitasjonen kommer i posten til alle
medlemmer, men påmeldingen er
åpen for alle som ønsker. Sjekk info
og påmelding på nettsiden vår.

Klubb-oppstart 

Tweensklubben 
(barn i 4. – 7. klasse)
møtes første onsdag 
i måneden på menig-
hetshuset kl. 18.00 -
1930. Der blir det
turer, leking, matlag-
ing, karneval og mye
mer. Oppstart er 
1. september. 

Oppstart for Fredagstaco!
Fredagstaco er et tilbud for alle

som liker å spise fredagstacoen

sin sammen med andre! Under

hele pandemien har vi måtte

avlyse fredagstacoen. Det har

vanligvis vært et godt besøkt

tilbud på menighetshuset hver

måned. Nå gleder vi oss

skikkelig til å møtes igjen, og

satser på oppstart fredag 

17. september kl. 17-19 på

menighetshuset. 
Velkommen til gamle og nye

taco-vrak!!

Nytt barnekor i Birkeland kirke! 
Har du barn som er glad i musikk og
liker å synge? Etter en pause ønsker
Birkeland å gå i gang med nytt
barnekor. Vi ønsker å gi barn mulig-
heten til å komme sammen å synge
og utvikle seg musikalsk. Kirken har
en rik musikktradisjon og mye kor-
musikk som er tilpasset alle aldere,
som gir rom til å utvikle seg selv og
sangstemmen, samt det å synge
sammen med andre. Koret vil ha
ukentlige øvelser og delta på blant
annet gudstjenester og konserter.
Selv om det finnes mye kirkemusikk,
ønsker vi en bred forankring av for-
skjellige sjangere, fra det klassiske
repertoar til musikaler og Disney. 

•  Aspirantkoret 1. og 2. klasse, har
øvingstider på onsdager 17.00-
17.45, Birkeland kirke. 

•  Barnekoret 3.-7. klasse, vil ha øv-
ingstider på onsdager kl 18.00-
19.00, Birkeland kirke. 

Vi håper mange barn kan tenke seg å
synge sammen! Om du bor i eller
utenfor menigheten er alle velkomne
til å synge i koret. 

Kontakt Asbjørn Snilstveit 
as554@kirken.no - 458 83 994 



Kompisklubben og tweensklubben

Klubbene i menigheten møtes den

første tirsdagen i måneden klokken

18 i Kringlebotn aktivitetshus eller 

ute i nærmiljøet. Hver gang er det 

en gøy aktivitet, andakt og god mat.

Kompisklubben er fra 1.-4. klasse 

og har facebookgruppen Kompis-

klubben i Sædalen menighet.

Tweensklubben er fra 5.-8. klasse 

og har facebookgruppen Tweens-

klubb Sædalen menighet.

Skolestartstur og 
gudstjeneste

• Du som skal starte på skolen til

høsten er velkommen til en spenn-

ende skogstur lørdag 28. august 

klokken 11.00-14.00. 

• Søndag 29. august blir det

skolestartsgudstjeneste med ut-

deling av Barnebibel. Innbydelse

kommer i posten, og mer info og

påmelding blir lagt ut på hjemme-

sidene våre når det nærmer seg! 

9

Barn 
og unge i
Sædalen

Babysang i Sædalen menighet
Velkommen til babysang i Kringlebotn aktivitetshus ons-
dager kl. 1030-1230. Vi starter med en halvtimes sangs-
tund, deretter er det lunsj og lek. Ta med matpakke, vi
serverer kaffe og te. Facebook: Babysang i Sædalen
menighet. Hjertelig velkommen til babyer fra ca 0-12 
måneder og til voksne i alle aldre! Oppstart: 8.september.

Ungdom i Sædalen
Ungdommer i Sædalen kan være
med på ulike aktiviteter:

•  KRIK i gymsalen på Nattland
skole to søndager i måneden.
Facebookside «KRIK-Sædalen»

•  Lederkurs for ungdommer fra 10.
klasse (månedlige samlinger).

•  Jente-og guttegrupper fra 10.
klasse. Måltid, fellesskap, lek og
prat om livet og troen.

•  Nyttårsleir til Myrkdalen for ung-
domsskolen og videregående.
Følg med på facebooksiden «Ung-

dom i Sædalen menighet» eller ta
kontakt med ungdomsarbeider And-
reas Weltzien hvis du lurer på noe!

Bli med i kor!

Sædalen barnegospel-
og tweensing øver på
Sædalen skole mandager
klokken 1730. I høst-
semesteret skal vi blant
annet sette opp julespill!

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

Facebook: Sædalen
barnegospel og tween-
sing. Første øvelse i høst:
Mandag 6. september.

HELG I BIRKELAND OG SÆDALEN
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– GOD TID TIL  Å

sjå ein maur!

Hilde sine tips til nybegynnarar som vil på tur 

n Begynn med korte turar. Test gjerne ut hagen! 
   Om det blir krise kan de berre gå inn igjen.
n Før vi fekk barn var vi opptatt av å nå toppen. Med

barn blir veien målet. Vi kan snu når som helst.
n Tilpass turen og kleda etter været. Ha med ekstra

klær i sekken, i tilfelle nokon blir kalde eller dett i ei
elv. 

n Det er lurt å gjere noko du sjølv synes er gøy. Ellers
er det vanskeligare å halde energinivået til barna
oppe

n Det er lurt å ta med ein ven eller ein venefamilie. Då
blir stemninga fort god!

n Ein del appar er motiverande for mange barn, t.d.:
Geocaching, Kul tur, Pokemon Go, Stolpejakten.

n Skal de overnatte for første gang er det greit å gjere
det ein plass der du er litt kjent og veit om ein ok
teltplass eller hengekøyeplass

n Rydd opp etter deg! Målet er at andre ikkje skal
kunne sjå at de har vore der før dei. Ta gjerne med
ein pose til å plukke boss på vegen, også.

n Maten er ofte eit høgdepunkt. Lag popcorn, taco,
pinnebrød med kanel og sukker eller ferdigkokt graut
ute. Det smakar ekstra godt!

Hilde og familien likar seg
best når dei kan ete fredags-
tacoen ute og søve i henge-
køyer. Då får dei tid til å
slappe av og berre vere i
naturen.

TEKST: Gyrid Cecilie Nygaard
FOTO: Privat

-N år vi er heime er det så mykje å      
fikse. Ein klesvask her og ein

oppvask der. Ute får vi ro til å berre
vere i naturen, vere saman og ikkje
stresse, seier Hilde Askeland Enes. Ho
og familien er opptekne av å leve på ein
måte som er god for miljøet.
– Det vi har mest fokus på er trans-

port i kvardagen, og gleda av nærturen
og fine opplevingar ute, fortel Hilde.
Ho har berre flydd to ganger sidan

2008, vel tog framfor fly om mogleg og
syklar til jobben på Haukeland. 
- Om eg tar bilen til jobb blir eg arres-

tert av ungane. Dei er oppteken av å ta
vare på jorda vår. Samstundes er vi
heldige som bur så nær storfamilien at
det ikkje er aktuelt å fly til dei, for ek-
sempel. Det gjer det lettare å unngå.
Barna Ester (5), Rakel (7) og Markus

(9) er ofte med på tur. Som regel er det
ikkje så langt frå huset på Kalandseid.
Nokre gonger overnatter dei i
hengekøye eller telt i hagen. 
– Den turen vi er på mest, går til eit

nes som vi ser frå huset, rett ved
vatnet. Vi kan padle med kano eller gå
dit. Ungane synes det er stas å slå leir
og overnatte. Det beste er å lage mat og
ete den ute – gjerne fredagstaco eller
lørdagsgraut. 
Ute går leiken til ungane stort sett av

seg sjølv, meiner Hilde. 

– Dei finn 
insekter,
maurtuer 
og utforsker
skogen. Dei
klatrer i trea 
og spikker med
spikkekniv. Det er
alltid noko å gjere. 
Rakel er glad i å klatre.

Markus er spesielt glad i å
vere i båt og kajakk. Ester
synes det er ekstra stas å vere på
aleinetur. 
– Ho fekk hengekøye til 5-årsdagen,

og søv for første gang aleine i den. 
Før har ho sove med ein av oss andre.
Det er mykje meistring i slike opp-
levingar, ser Hilde. Ho understrekar 
at dei ikkje går på ekstremturar.
– Vi er berre ute og leikar oss! l
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Det 
grønne
hjørnet
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I dette letekrysset finner du mange ord som er
forbundet med tiden på året vi er inne i.
Ordene kan stå forlengs, baklengs, loddrett,
vannrett og på skrå. ETT av ordene er IKKE i
kryssordet – og det er løsningsordet. 

Send ditt svar til birkeland.menighet@kirken.no 
og bli med i trekning av et gavekort på pizza-
restauranten Bella Napoli på Nesttun. 
Vinneren trekkes 31. august. 

ånd
familie
himmelfart
menighetsråd
solskinn 

miljøvern 
kortreist
båt
ferie
iskrem

misjonsbefaling
disippel
hellig
jordbær
pinse

Sommer-
kryss
Let og finn  
ordene!

V C D B O I J Y P 
I R Z L  B J

B K  E I Z G G M N 
P Y Q V C O

J I Q I S I L E P 
P I S I D R

Z S Q H L K R I G 
D L U S S D 

E V Q L J N R R S 
Q D B O D B

W I E V T E W E E 
V P X L  N Æ

C H L V O P T F M 
H J Q S Y R 

C Z D I A J J D O 
B M A K C J

M C K L M H G J Å 
W P T I W V 

O H O C A A Z T I 
W Å I N O D 

H I M M E L F A R 
 T N S N Z J

N R E V Ø J L I M 
K D H Z S R 

E  N D  Å  R  S  T  E  H 
 G  I  N  E  M  E

M I S J O N S B E 
F A L I N G 

S B B V V I S U E 
M I L E L J 

♻
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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 

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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D ette er et fellesskap som på tvers av menighets- og   
organisasjonsgrenser, arbeider for å gjøre Jesus

kjent over hele verden.
Aktive grupper og enkeltmedlemmer finnes fra Alta i

nord til Mandal i sør, fra Elverum i øst til Sotra i vest
og vi er alltid glade for flere som slutter seg til.Hvert år
samles vi til sommermøte som arrangeres på ulikt sted
fra år til år.
Sommeren 2022 feirer vi 120-årsjubileum på Røn-

ningen folkehøgskole i Oslo.

Hvordan arbeider vi?
Norsk LMF samarbeider med de større misjons-
organisasjonene som f.eks. Normisjon, Misjons-
sambandet og Det norske misjonsselskap.
Vi er med og gir lønnsstøtte til utsendinger fra disse

organisasjonene. Utsendingene arbeider i undervis-
ningsrelaterte prosjekter med bl.a. bibeloversettelse til
lokale språk, diakonalt og menighetsbyggende arbeid. I
2021 gir vi støtte til 17 utsendinger i 12 ulike land, blant
annet Mali, Etiopia, Thailand, Frankrike og Estland. 

Hovedpilarene i arbeidet: 
Fellesskap, bibel, bønn og gaver
VÅR VISJON ER: MED KUNNSKAP OM JESUS TIL
HELE VERDEN
LMF er en «lettbeint» organisasjon. Dvs. vi har en

enkel administrasjon: Daglig leder i 100 prosent og en
informasjonsmedarbeider i 20 prosent. Kontoret
holder til på Gjennestad i Sandefjord kommune. l

LÆRERNES
MISJONS-
FORBUND 
Lærernes misjonsforbund, stiftet i Oslo i
1902 er et norsk og nordisk fellesskap av
kristne lærere og andre med interesse for
utdanning.

For mer info, se 
vår hjemmeside
www.laermisj.no 
eller send en 
e-post til
oddrun@laermisj.no 



Gudstjenester: Birkeland kirke hver
søndag kl. 11.00. Fra og med søn-
dag 20. juni (Birkeland) til og med
søndag 15. august (Birkeland) er det
gudstjeneste annenhver søndag i
Birkeland og Skjold. Se side 16.

Kirkeskyss: Velkommen til kirke!
Takk for at du er med og skaper
fellesskapet i menigheten. 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.

Gå ikke glipp av:

•  Åpningen av «ønsketreet» på
Nesttun: Torsdag 10. juni 

   kl. 1630 – utenfor kulturhuset

•  Pilgrimsvandring: onsdag 16. juni
kl 17-20.30 fra Smøråsen til Fana
kirke – se info annet sted i bladet.

•  Sommerleir for ungdom 
   På Sørlandet i august. Sjekk ut

nettsidene vår for mer infor-
masjon og lenke til påmelding.

•  Semesterstart (og gjenåpning?): 
  Søndag 22. august kl. 11.00

Voksen i Birkeland 
• Bibeltimer: På menighetshuset

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: 9. juni og 23.

juni. Oppstart etter sommerferien
blir tirsdag 24. august.

•  Undringsstund: Åpen samtale-
gruppe. Oppstart til høsten: 

   tirsdag 24. august kl 13-14, på
menighetshuset. 

•  Klubben Optimisten: Samlingene
er utsatt til høsten. Vi satser på
oppstart av klubben onsdag 

   1. september kl 18-19.45, på
Nesttun bedehus. 

•  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.

Barn og familier i Birkeland

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

•  Babysang annenhver mandag 
   kl. 10.30-12.00 i kirken: Følg med

på nettsidene for høstens datoer
når de er klare.

•  Søndagsskole: Når det ikke er
skoleferie eller familieguds-

   tjeneste. Oppstart etter

sommeren: 29. august.

•  Tweensklubb for 4-7 klasse:
første onsdag i måneden på
menighetshuset fra kl. 18.00-
1930, Oppstart etter sommeren:
1. september.

•  Fredagstaco: Datoer for høsten:
17. september, 22. oktober, 26.
november

Ung i Birkeland 

• Nattkafé for ungdom: Annenhver
fredag kl. 19.30-23 på menighets-
huset. Oppstart etter sommeren:
27. august

•  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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Aktivitetene i menigheten er fremdeles preget av koronapan-
demien og det byr på uforutsigbarhet ved planlegging av ar-
rangementer. På grunn av en-meters-regelen om avstand og andre
gjeldende smittevernregler, så vil det være begrensninger på antall
deltakere, og påmelding ved enkelte av arrangementene våre. 
kirken.no/birkeland-menighet

DET SKJER I 
BIRKELAND 
MENIGHET

A lle som ønsker konfirmasjon i 
Birkeland og Sædalen er vel-

komne som konfirmanter.
I løpet av mai har alle våre med-

lemmer fått invitasjon i posten.
Dere er hjertelig velkomne til å
følge vårt konfirmantopplegg, selv

om dere ikke er medlemmer av Den
norske kirke.

Du kan lese mer om konfirmasjon
og finne lenke til påmelding på
nettsidene våre:
kirken.no/birkeland-menighet

Bli konfirmant hos oss!
15. juni åpner konfirmantpåmeldingen til Birkeland og
Sædalen menigheter på nettsidene våre.



Gudstjenester, Sædalen skole

Se baksiden av bladet. Spørsmål:
kontakt 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 55 59 32 10 eller 
Leidulf Øy.

Barn i Sædalen

• Babysang:
   Ons. kl. 1030-1230, Kringlebotn

aktivitetshus. Oppstart 8. sept.
Facebook: «Baby-sang i Sædalen
menighet». Kontakt: Sigrid
Trætteberg Fahlvik.

• Søndagsskolen for barn i alle
aldersgrupper:

   Hver gang det er gudstjeneste
på Sædalen skole.

• Sædalen barnegospel: 
   Øver på Sædalen skole man-

dager kl. 17.30-18.15. Første
øvelse 6. september.

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

•  Kompisklubben: 
   1.-4. trinn. Første tirs. i måneden

kl 18.00-19.30 i Kringlebotn ak-
tivitetshus eller ute i nær-

området. Facebook: «Kompis-
klubben i Sædalen menighet»

•  Tweensklubben: 5.-8. trinn. 
   Første tirs. i måneden kl. 18.00-

20.00 i Kringlebotn aktivitetshus
eller ute i nærområdet. Face-
book: «Tweensklubb Sædalen
menighet»

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

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

•  Trosopplæringstiltak, høst 2021: 
   -  1 og 2 år: Knøttesamling med 

   middag og sangsamling
   -  4 år: Utdeling 4-årsbok 21/11. 
   -  6 år: Skolestarttur 28/8 og 

   skolestartsgudstjeneste 29/8
   -  7 år: Kompissamling 7/9. 
   -  9 og 10 år: Julespillprosjekt, 

   mandager kl 17.30-18.30 uke 
   42-48 + 4. og 5. desember

   -  10-12 år: Tweensleir 22. - 24. 
   oktober

   -  13 år: KRIK-samling

   Alle i aktuelle aldersgrupper får
innbydelser i posten, og info
legges ut på hjemmesiden.

Ung i Sædalen 

• Ten-sing: 
    Fra 8. klasse. Koret i Sædalen

har slått seg sammen med Bobla
ten-sing i Birkeland og øver hver
torsdag klokken 18-20 på
menighetshuset i Birkeland.

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

•  Lederkurs: 
    Månedlige møter, turer, praksis i

ungdomsarbeidet mm. Kontakt:
Andreas Weltzien

•  KRIK for ungdommer:
  Lek og aktiviteter for ungdom fra
8. klasse. Gymsalen, Nattland
skole ca annenhver søn. kl. 19.00-
2030. Facebook: «KRIK-Sædalen»

•  Nattkafé for ungdom: Annen-
hver fredag kl. 19.30-23 på
menighetshuset, Øvsttunvn. 29. 

•  Smågrupper for ungdom
   Grupper som treffes 1-2 ganger i

måneden til prat om livet og
troen, lek og måltid. Jente-
gruppe: Kontakt Sofia Hytte-
dalen. Guttegruppe: Kontakt
Andreas Weltzien.

Voksen i Sædalen

•  Smågrupper:
   Fellesskap for voksne. Mindre

grupper møtes til samtale om liv
og tro rundt et enkelt kvelds-
måltid. 

Leirer

•  Sommerleir for ungdom.
   Sørlandet 8.-12. august
•  Tweensleir for barn fra 5.-8.

klasse 22.-24. oktober.

✁
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På nettsidene våre legges det på slutten av
hver uke ut en oppdatert oversikt over hva
som skjer i menigheten den kommende uken.
Det er også mulig å melde seg på et ukentlig
nyhetsbrev på mail via link på hjemmesiden.
www.sedalenmenighet.no

DET SKJER I 
SÆDALEN 
MENIGHET

Tweensleir 5. - 8. klasse
I okober inviteres alle fra 5.-8. klasse på leir til
Sætervika leirsted i Samnanger. Leiren er et sam-
arbeid mellom Birkeland, Slettebakken og
Sædalen menigheter. 

Link til påmelding legges ut på hjemmesidene i
september, og alle som går i 6. og 7. klasse får
også en innbydelse i posten, som en del av
menighetens trosopplæringsopplegg.



Døpte 
Fredrik Johan Rio
Hanna Monsen Milde
Ida Verlo
Amanda Snartemo Strano
Theodor Solberg Brekke
Tonje Pedersen Krakhella
Christoffer Kallekleiv Larsen
Tuva Marthinussen Nordberg
Sara L. Herland Hoem-Fløtre
Sara Ottershagen Olsen
Leonora Nilsen Krågenes
Hedda Løvik Haug
Odin Baird
Sigrid Øgaard Heimli
Konrad Remøy-Kahrs
Albert Freuchen Frisch
Leon Djupnes Midtun-Larsen
Joanna Jumalon
Nicholas Endresen 
Haukeland
Magnus Aarli
Lea Nødset Trøstaker
Sander Haarvik Myrdal
Lykke Holmefjord Kvamme
Håkon Daniel Slungård
Aksel Austevoll
Oliver Valle Birkeland
Hermine Thuen Løvik
Kelvin Smørås Nolo Larsen
Jakob Kristoffersen Bergby
Marta Rosvold
Gustav Nicolai Bye-
Johannesen
Bergliot Økland
William Sarajlija Kleppe
Vilde Ekren Eikeland
Lars Tveit Vik
Jonas Milanov Bull
Johannessen
Henrik Øvreseth Brunsvik
Gustav Gausvik Musland
Jonathan Flatås Nesse

Vielser
Jan-Inge Bjune og 
Mona Synnøve Nilsen
Lene Tveit og 
Svein Rune Djuve
Lena Berggren og 
Christian Berg

Dødsfall
Peder Haavik
Gretha Hauge
Norma Bente Engelsen Syse
Brigt Grimen
Torbjørn Henne
Kåre Sigmund Aardal
Helga Eide
Harald Martin Solevåg
Barbara Gean Melander
Olav Magnus Håvardstun
Karin Ekrem
Kjell Magne Johnsen
Ellinor Midtun
Gunn Flataker
Hjørdis Dyrkolbotn
Britt Guri Hjørnevik
Berit Johannessen
Odny Johannesen
Patricia Carter Gjessing
Hilmar Henry Jensen
Jacquelyne Fenna De Jong
Jacqueline Fenna de Jong
Anskar Helgesen

Gudstjenester, 
Birkeland menighet, 
i Birkeland kirke
13. juni kl 11.00 
Gudstjeneste med nattverd.
Ved Leidulf Øy.

13. juni kl 13.00 
Dåpsgudstjeneste.
Ved Leidulf Øy.

20. juni kl 11.00 
Gudstjeneste med natt-
verd. Ved Kjersti Norheim.

20. juni kl 13.00 
Dåpsgudstjeneste. 
Ved Kjersti Norheim.

4. juli kl 11.00 
Gudstjeneste med dåp. 
Ved Kjersti Norheim.

4. juli kl 13.00 
Dåpsgudstjeneste.
Ved Kjersti Norheim.

18. juli kl 11.00 
Gudstjeneste med dåp. 
Ved Marte Åsen.

18. juli kl 13.00 
Dåpsgudstjeneste. 
Ved Marte Åsen.

1. august kl 11.00 
Gudstjeneste med 
dåp og nattverd. 
Ved William Grosås.

1. august kl 13.00 
Dåpsgudstjeneste. 
Ved William Grosås.

15. august kl 11.00 
Gudstjeneste med natt-
verd. Ved Kjersti Norheim.

15. august kl 13.00 
Dåpsgudstjeneste. 
Ved Kjersti Norheim.

22. august kl 11.00 
Gudstjeneste med dåp 
og nattverd. 

22. august kl 13.00 
Dåpsgudstjeneste. 

28. august kl 11.00 
Konfirmasjonsgudstjeneste. 

28. august kl 13.00 
Konfirmasjonsgudstjeneste. 

28. august kl 15:00 
Konfirmasjonsgudstjeneste. 

4. september kl 11.00 
Gudstjeneste. 

4. september kl 13.00 
Konfirmasjonsgudstjeneste.

5. september kl 13.00 
Konfirmasjonsgudstjeneste. 

11. september kl 11.00 
Gudstjeneste med nattverd. 

11. september kl 13.00 
Konfirmasjonsgudstjeneste. 

11. september kl 15:00 
Konfirmasjonsgudstjeneste. 

12. september kl 11.00 
Gudstjeneste med nattverd. 

12. september kl 13.00 
Konfirmasjonsgudstjeneste. 

Gudstjenester, Sædalen
menighet, på Sædalen
skole og i Birkeland kirke

15. august 11.00 
Sædalen skole. 
Gudstjeneste og søndags-
skole.

29. august 11.00 
Sædalen skole. 
Familiegudstjeneste med
skolestartsmarkering.

11. september 11.00 
Sædalen skole. 
Konfirmasjonsgudstjeneste.

11. september 13.00 
Sædalen skole. 
Konfirmasjonsgudstjeneste.

12. september 11.00 
Sædalen skole. 
Gudstjeneste og søndags-
skole.

18. september 11.00 
Birkeland kirke. 
Konfirmasjonsgudstjeneste.

18. september 13.00 
Birkeland kirke. 
Konfirmasjonsgudstjeneste.

26. september 11.00 
Sædalen skole. Gudstje-
neste og søndagsskole. 

Menighetskalender

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


