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TEKST: William Skolt Grosås

H ver høst følger jeg nøye  
med når vinneren av 

nobelprisen i litteratur skal
kåres. Og hvert år håper jeg
inderlig på det samme re-
sultatet: at Jon Fosse skal
vinne slik at vi nordmenn
endelig får øynene opp for
hvilke mesterverk som er
skrevet på vårt eget mors-
mål de siste årene.

For Fosse er ikke bare vår
største forfatter, han er også
etter utgivelsen av Septo-
logien blitt vår viktigste for-
midler av innholdet i den
kristne tro. Septologien hand-
ler ikke bare om abstrakt
kunst og stekt flesk. Aller 
mest handler den om bønn, 
og om å se sitt eget liv i et for-
sonende lys. Romanens «jeg»,
Asle fra Strandebarm, ser ut
som Jon Fosse, har mange 
av de samme livserfaringene
som Jon Fosse og som har
blitt en praktiserende (katolsk)
kristen på sine eldre dager slik
som Jon Fosse. Som Jon
Fosse har også Asle tidligere
hatt et alkoholproblem.

Likevel er det ikke såkalt
virkelighetslitteratur. Tidlig i
serien treffer Asle sin egen
dobbeltgjenger i Bjørgvin. En
tidligere versjon av seg selv
som har mistet kontrollen
over alkoholbruken. Møtet er
full av forsoning og overbær-

enhet med dennes egne
svakhet:
«Og eg tenkjer at eg ikkje skal
seia at det som gjorde at eg
klarte det, ja det var at eg
bad og bad til Gud kvar gong
det store suget kom over meg,
og at om det ikkje hadde vore 
for Ales, og for trua mi, ja 
så hadde eg aldri klart det,
tenkjer eg, men sidan Asle er
åleine, og nok inga tru har 
så kan eg ikkje seia det til han

Fosse vil ikke med dette gi
noen enkle svar på hvordan
tro kan løse problemene våre.
Men i overgivelsen til Kristus i
bønn faller et usynlig lys over
alle ting. Fosse kaller det for et
«blendende mørke». Det er
ikke lyset som kan sees med
øynene. For Gud er ikke noe
ting. Og det er heller ikke det
lys vi gjerne vil bade oss i for 
å se pene ut på bilder og
malerier. Jesus som blir født 
i en stall og dør på et kors er jo
ikke pent. Det er et slags
mørke. Fravær av alt vi tror 
vil gi oss lykke: popularitet,
makt, oppmerksomhet. Men
fra krybben og korset faller det
altså et blendene mørke over
livet. For nettopp fordi Gud
ikke er en ting blant andre ting
er han i Fosses litteratur helt
nær i det daglige. Bønnen
åpner dette perspektivet. 

Septologien er en advents-
roman. Det drar seg mot jul
fra første side og leseren
venter på det som skal kom-
me. Men mens vi venter lærer
vi at han kommer hele tiden.
Ja, også til det som skjedde for
lenge siden kommer Jesus i
Guds nå, og kaster sitt for-
sonende lys. Kom Herre
Jesus! l
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TEKST Mona Boge
FOTO: Gyrid Cecilie Nygaard

M enighetsbladet er denne  gang
på besøk hos en av Birkeland

menighets mangeårige frivillige,
Dagny Helene Ekberg på Valle. 
Siden Dagny Helene flyttet hit i

1996 har hun blant annet vært med
fire perioder i menighetsråd og hun
er aktiv i misjonsutvalget. Hun har
også distribuert menighetsblader i en
årrekke. Mange har nok dessuten sett
henne i kirken, som klokker/tekst-
leser eller som vert på åpen kirke.
Dagny forteller at åpen kirke er et
tilbud for alle som ønsker en stille
stund eller et sted å samle tankene 
for helgen.
– Birkeland menighet har åpen

kirke hver fredag klokken 15-17. Da
kan man tenne lys, knele på alter-
ringen eller skrive en bønnelapp.
Eller bare sitte på en benk i fred og
ro. Det er opp til hver enkelt hva en
ønsker å gjøre. Noen har kanskje 
aldri vært i kirken før, men gikk 
forbi, så skiltet med åpen kirke og
gikk inn. Og det har hendt at noen
nyinnflyttede til området stikker
innom, og spør litt. Men de fleste
kommer – og går – med et smil, et
nikk og ønske om god helg.
– Det er ikke så mange som be-

nytter seg av tilbudet, men for de 
som gjør det, betyr det kanskje mye!
Flere kommer ofte igjen til åpen kirke
og starter helgen på denne måten,
gjerne med en salmebok eller bibel 
og en tur frem til lysgloben for å

tenne et lys, før de setter seg igjen 
en liten stund igjen.
Dagny Helene holder også på med
andre ting. Som pensjonist får hun
endelig tid til å gjøre det hun liker
aller best, å være frivillig i NMS.
– Jeg har hele livet vært tilknyttet

Det Norske Misjonsselskap, nå NMS.
Min far var prest og familien tok ofte
imot misjonærer som under norges-
opphold reiste rundt og fortalte om
sine opplevelser i de landene de
hadde arbeidet i. Dessuten bodde 
vi i et kirketilbygg da jeg var liten. 
Misjon og kirke fikk jeg altså inn 
med morsmelken.

Misjonsarbeid
Som ung voksen reiste hun selv ut i
verden, til Kamerun, som misjonær
og lærer på en videregående skole 
for kamerunere, ansatt i NMS.
Dagny Helene ble i Kamerun i ti 

år. Da hun kom tilbake til Norge
tok det lang tid før hun følte seg
«norsk» igjen. Hun følte seg frem-
med i Norge, ungdommen syntes 
det var rart at hun f.eks. ikke visste

hvilke programmer som gikk på TV,
eller hva som foregikk i samfunnet.
Men hun jobbet hun som lærer på

forskjellige skoler før hun «landet»
på Krokeide videregående skole, der
hun ble til hun gikk av med pensjon.
Og etter som årene har gått, er
Bergen, Nesttun, menighet og misjon,
blitt det viktige i livet her.
– De senere årene har Estland og

menighetens misjonsprosjekt der
opptatt meg. Til alles overraskelse og
store glede holder de to menighetene
i Saku og Mustamäe på med å bygge
hver sin kirke. Menighetene vokser
stadig og driver et utstrakt diakonalt
arbeid i sine nærområder. I tillegg til
å være frivillig i Birkeland menighet
og i NMS fyller Dagny Helene dagene
sine med turer i det fine nærområdet
på Valle og håndarbeid som blir til
gaver og gevinster til forskjellige
basarer og misjonsmesser. l

Dagny er en av kirkevertene som holder
kirken åpen hver fredag mellom kl. 15-17.
Her kan man komme innom for en stille
stund, tenne lys, be eller bare være i
kirkerommet. 

Dagny brenner for
åpen kirke

Portrettet
Hvem:  Dagny Helene 
             Ekberg
Yrke:     Pensjonert lektor 
             i realfag
Bor:      På Valle
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TEKST: Astrid Dalehaug Norheim
FOTO: Gyrid Cecilie Nygaard og
Astrid Dalehaug Norheim

A lle som vil har kunnet gi 
innspill til hva de synes

om de fem forslagene, både
om løsningene innendørs 
og i området rundt kirken. 
Nå jobber juryen med å 
bestemme hvilken som blir
valgt. Den skal konkludere 
i løpet av november.
Store plakater med skisser

av de fem kirkebyggene sett
utenfra, rominndeling og
hvordan de skal benytte 
området rundt, ble i oktober
hengt opp på Sædalen skole.

En gledens dag
Før og etter gudstjenesten i
slutten av oktober var det stor
aktivitet rundt plakatene med
de fem kirkebyggene.
– Dette er en gledens dag, sa

Pål Ove Vadset, leder for
kirkebyggkomiteen, da han
åpnet innspillsmøtet etter
gudstjenesten.
Rundt 35 hadde møtt frem

på møtet denne dagen. Senere
ble det holdt ett møte til.
– Til alle dere som har fått

en favoritt: Se også på de
andre. Og se en ekstra gang på
favoritten, sa han.
Alle kan også komme med

innspill til navn på kunstnere
som skal inviteres til å være
med i en konkurranse om ut-

smykking av det nye kirke-
bygget.
Bak planene ligger en rekke

krav om at det skal være en
flerbrukskirke for nærmiljøet,
for alle aldre og til bruk hver
dag i uken. På innspillsmøtet
var det mange generelle spørs-
mål og synspunkt. Er det
parkeringsplasser? Har vi
husket sykkelparkering? Vil
det være forskjell i drifts-
kostnadene på de fem byg-
gene? Hvordan har man sikret
seg mot flom? Blir det lagt
vekt på miljøaspektet? Er det
universell utforming?

Faggruppe nedsatt
Dette er spørsmål som nå
vurderes av faggruppen som
har fått i oppdrag av Bergen
kirkelige fellesråd til å be-
dømme pris- og designkon-
kurransen. Deres oppgave blir
å velge forslaget som dekker
behovene til menigheten best
mulig, og som samsvarer 
med utlysningskriteriene. 
Disse sitter i juryen: Mette

Svanes, Bergen kirkelige felles-
råd, leder, Bjarne Skarestad,
Bergen Kirkelige fellesråd,
Einar Dahle, Einar Dahle 
Arkitekter, Ove Morten Berge,
Ramp Arkitekter, Imke
Wojanowski, Atsite Land-
skapsarkitekter, Leidulf Øy,
Sædalen menighet,  Mia
Sørbø, Sædalen menighet,
Håkon Klepsvik, Sædalen
menighet.

Fem forslag til ny   
Fem forslag til nytt kirkebygg ble presentert i
oktober. De er nå med i en finale hvor en jury
plukker ut hvilken kirke som skal bygges inne
ved siden av butikken i Sædalen. 

DE FEM FORSLAGENE: Skissene til høyre viser kirkeløsningene som de
fem arkitektkontorene bidratt med i konkurransen om å få utforme den
nye kirken i Sædalen. Fra toppen og nedover: «Sædalshovet», «Inn i
varmen», «En kirke full av liv», «Lyskilden» og «Liv Laga».
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    kirke i Sædalen
Hva mener ungdommen?
Emmerenze (15) og Sigrun
(14) har sett på alle arkitekt-
tegningene og var med på
møtet. De vet hva som er
viktig for dem.
– Det er viktig at vi får en

kirkefølelse når vi går inn i
kirken. Og at det er mulig 
å ha kor, ungdomsklubb,
konsert og gudstjenester i
kirken. Og at den skal være
bærekraftig og bra for
miljøet, sier Emmerenze.
– Den må være bra både

inne og ute, sier Sigrun.
Hun synes det er viktig at

det er mye å gjøre for ung-
dom utenfor kirken.
– Det kan være basketball-

bane, skøytebane og kanskje
zipline. Og så må det være

plass til mange typer folk,
både unge og eldre, sier hun.
–Det må være sånn at folk

i hele Sædalen kan komme
og bruke den, sier
Emmerenze.

Ramme: 50,7 millioner
Den nye kirken kan ikke
koste mer enn 50,7 millioner
kroner. Hovedregningen tar
Bergen kommune, men det
blir også innsamling for å få
den kirken Sædalen trenger.
Ny kirke skal etter planen

forhåpentligvis stå ferdig
senhøstes 2023. l

Les mer om de ulike for-
slagene til kirkebygg på nett-
siden til Sædalen menighet:
www.sedalenmenighet.no 

Emmerenze (15) og Sigrun (14) er opptatt av at kirken må passe for alle,
både unge og eldre. Under: Fagjuryen i arbeid. 



Helt siden 1990-tallet har
menigheten ønsket et til-
bygg til Birkeland kirke. 
Det skulle dekke behov 
for møteplasser, lager og
kontor. 

TEKST: Eli Heggdal

A Etter flere avslag i byggesak 
tenker vi nytt om planene og

lurer på om du har håp og drømmer
for et tilbygg. Det er en utfordring å
bygge så nær en kirke og i et område
med offentlig vei, få parkeringsplasser
og flere reguleringsplaner. Kirkebygg-
sjef Arne Tveit foreslår at vi nå lage en
reguleringsplan for området og at det
deretter lyses ut arkitektkonkurranse.
Han leder byggekomiteen som består
av fagfolk fra BKF og medlemmer
oppnevnt av menighetsrådet. 

Alle kan komme med innspill
Byggekomitéen har i årene som har
gått brukt mye tid på å diskutere seg
fram til ulike løsninger for tilbygget:
Romfordeling, inngangsparti, fasader,
kjøkkenløsninger og utnyttelse av
underetasje til ungdomslokaler. Når 
vi skal tenke nytt tar vi et steg tilbake,
nullstiller oss og ber om innspill. Det 
å få plass til menighetens aktiviteter
har vært et viktig mål og vil fortsatt
være en prioritet, men hva trenger 
vi? Stor sal, eller grupperom? Vil du
ha peis, eller et dansegulv? Ser du 
for deg en kafé, klatrevegg, eller et
sykkelverksted? 

Har du drømmer vil vi gjerne få 
vite om dem. Vi er åpne for innspill.
På birkelandmenighet.no finner du
lenke til et skjema for fri tekst. Velg
«om oss» og deretter  «om tilbygg til
Birkeland. Eller du kan scanne QR-
koden. Da kommer du til et skjema
der du kan skrive inn anonymt. l

Ny giv for tilbygg til kirken 

Fakta: Lokal byggekomite er fornyet med medlemmer fra menighetsrådet: Erik Brand-
stadmoen, Torstein Grimen og Amalie Bjerk. Disse blir med videre: Kjersti Gautestad
Norheim, Eli Heggdal, Eivind Bjørndal og Ketil Seime. Kirkebyggkomiteen skal arbeide
videre med kirkebyggsjef Arne Tveit og fagfolk i BKF.

Vi vil skape varme arenaer der de kan møtes og utvikle seg som mennesker. Innsam-
lingen for å ruste opp ungdomslokaler har ikke stoppet opp. Vårt mål er å samle inn kr.
2,8 millioner til lokaler for barne– og ungdomsarbeidet. Vi vil arrangere konserter og
andre arrangementer. Alt overskudd skal gå til utstyr, innredning og inventar som kan
sikre oss gode funksjonelle lokaler som gjør at vi kan videreutvikle ungdomsarbeidet. 
Du kan bidra med din bedrift eller som privatperson. Gaver til Den norske kirke gir
skattefradrag dersom det er avgitt personinformasjon. Ta kontakt med menighetskon-
toret for en avtale 55 36 22 81.

• Enkeltgaver kan betales til gavekonto 1503.94.24662
• VIPPS 10164 (Finn Gave TILBYGG i menyen).

Sola Fide klar for 
to julekonserter 
i Skjold kirke 
Kammerkoret Sola Fide 
gjennomfører i år sine tradi-
sjonelle julekonserter i Skjold
kirke søndag 12. desember. 

Konsertene kl 18.00 og kl 20.00 blir
som vanlig en blanding av gammelt 
og nytt repertoar. 

I tillegg til konsertene i Skjold kirke 
blir det konsert i Domkirken torsdag
16. desember kl. 20.

Billetter kjøpes på www.solafide.no
eller ved inngangen, så lenge det er
ledig plass i kirkene. 

Sola Fide ble stiftet i 1989 som prosti-
kor i Fana. Koret har et variert
repertoar og opptrer i mange ulike
sammenhenger. Julekonsertene er et
høydepunkt i året, både for koret og
også mange korelskende tilhørere i
bergensområdet. l

Sola Fide på en stemningsfull julekonsert  i
Skjold kirke. Koret vil også ha en konsert i
Domkirken. FOTO: TRYGVE HAUKÅS
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I Birkeland kirke kan du komme og  bli døpt uten påmelding lørdag
27. november mellom kl. 12 og 15.
Åpen dåpsdag et er et alternativ til

tradisjonell dåp i gudstjenesten. Du
trenger ikke melde deg på forhånd,
men kan møte opp i kirken mellom 
kl. 12-15. Der blir du tatt imot, gjen-
nomfører en dåpssamtale med en
prest og blir døpt i en dåpsseremoni 
i kirkerommet. Gudstjenestene fore-
går kontinuerlig med ett og ett dåps-
følge. Etterpå blir det kake og feiring.

Helt enkelt – like stort!
Trenger jeg å ha med noe? Du kan
komme med et stort dåpsfølge eller

du kan komme alene. Alle er like vel-
kommen! Har du ikke faddere kan vi
stille som vitner. Vi har også en dåps-
kjole for dem som ønsker å låne det.
Det eneste du må huske på er å ta
med legitimasjon (fødselsattest for
små barn eller «Bekreftelse på navne-
valg» som alle med barn født etter
2019 får i Altinn). Husk skriftlig
samtykke fra den andre forelderen
dersom du kommer alene for å døpe
noen under 15 år.

Hvorfor døpe?
Det kan være mange grunner til å
ønske dåp for seg selv eller barna sine
- både en mer utradisjonell dåp eller

dåp i en søndagsgudstjeneste. Dåpen
er en gave som det bare er å ta imot,
uansett når eller hvor i livet du er. Det
er en hellig handling der Gud gir sitt
løfte om å være med oss hele livet. l

Du er alltid velkommen til dåp!
Ta gjerne kontakt med oss for
en prat: 55 36 22 80. 

Merk: I den norske kirke må man ha
minst to faddere. Noen ganger kan det
hende at man ikke har mulighet til å 
ha to faddere. Derfor ønsker vi som
menighet å stille tilgjengelig med 
faddere hvis det er behov for det. Da 
er det supert om du tar kontakt prest
Kjersti G. Norheim på tlf: 942 48 708.

Åpen dåpsdag27. november i
Birkeland kirke:
Har du selv tenkt på å bli døpt, men ikke funnet den rette anledningen? Har du barn du 
vil døpe? Eller kanskje du helst vil stikke innom kirken og arrangere dåp uten for mye 
oppmerksomhet?
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Barn og
unge 

i Birke-
land

Barn 
og unge i
Sædalen

KOM OG SE JULE-
KRYBBEN MED 
TOÅRINGEN!
Alle to åringer er velkommen til 
en liten samling i Birkeland kirke 
14. desember kl. 17.00 – 18.15. 
Da har vi satt opp den flotte 
julekrybben i kirken. Det blir tid 
til en samling med sanger og litt
mat. Påmelding på nettsiden. 

Velkommen små og store! 

TÅRNAGENTHELG
Endelig kan vi 
invitere til tårn-
agenthelg for 
åtteåringer 
igjen! 

Bli med på 
spennende 
aktiviteter, detektiv-
arbeid, mysterier og pizza! 

Hold av lørdag 29. og søndag 
30. januar. Invitasjon kommer i
posten. Påmelding på nettsiden.

Tweensleir 2021
Stemningen var stor da 72 tweens fra Birkeland og 
Sædalen menigheter dro på leir til Sætervika i høst. 
Leiren inneholdt alt en skikkelig leir skal ha: morgenbad, god mat, bingo, 
utelek på plassen, fotball, kano, tarzanløype, sang, underholdningskveld og
temasamlinger. Temaet for leiren var «Aldri alene», og barna ble kjent med 
ulike bibelfortellinger som handlet om dette. 

Tweensleiren har blitt en tradisjon for mange barn, og vi gleder oss 
allerede til neste år!

Lys Våken er et arrangement i kirker
over hele landet, der 11-åringer
inviteres til å overnatte i kirken første
helgen i advent 27. og 28. november. 

I år inviterer vi alle som fyller 11 år i
2021 i Birkeland og Sædalen
menigheter til Lysvåken!

Lys våken handler ikke om å være
våkne hele natta, men om å være
våken overfor det som skjer i oss og
rundt oss. Vi skal være lys våkne for
hverandre, for Gud og for oss selv. Vi
skal leke, utforske og sove i kirken.

Vi samles lørdag ettermiddag på Birke-
land menighetshus (Øvsttunvegen 29)
klokken 17.00. Programmet blir variert
med leker, aktiviteter, forberedelse av
gudstjeneste, måltider og sosialt
samvær. Når kvelden kommer, går vi
bort til kirken og sover der. Søndag
spiser vi frokost sammen, før vi gjør de
siste forberedelsene til gudstjenesten
kl.11.00. Her oppfordres foreldre/
foresatte til å delta! Programmet er
ferdig ved gudstjenesteslutt.

Påmelding på nettsiden.

Bli med i kor! Sædalen
barnegospel og tweensing
øver på Sædalen skole
mandager klokken 1730!
Første øvelse i 2022 er
mandag 10. januar.

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

Facebook «Sædalen barne-
gospel og tweensing»



Julekrybben på
Bergendal gård
Fra 1. desember vil det stå en krybbe og 
et håpstre i stallen på Bergendal gård. 
Tanken er at dette er et sted man kan legge turen innom i
løpet av advents-og juletiden. På treet kan vi dele våre håp
med hverandre i form av lapper som henges opp på treet. 

1.-12. desember vil det bli mulig å ta med en gave og legge
i krybben. Gavene som kommer inn vil bli en del av mat-
kurvene Birkeland menighet deler ut til de i nærområdet
som trenger det til jul. Gaven må være ny. Det er fint om
gaven merkes med «barnets alder» eller «voksen». Skriv
gjerne hva som er inni den også. (F.eks «4-8 år, lego»)
Gavene vil bli hentet hver kveld, og siste dag man kan 
legge gaver i krybben blir altså søndag 12. desember. 

Velkommen til å legge turen innom krybben og håpstreet!

Julespill i 
Sædalen

Velkommen til 
julespill i Sædalen
menighet! 

For sjette gang fremfører Sædalen barnegospel-og tweens-
ing julespillet Minsten, gjeterjentene og den nye kongen.
Nytt av året er at også ungdomsbandet i menigheten er
med! Kom i julestemning med dette stemningsfulle og
morsomme julespillet!

•  Sædalen skole, lørdag 4. desember kl 16.00 og 
    søndag 5. desembe kl 14.000 og 1630
•  Billetter på www.ticketco.no 
    ILLUSTRASJON: INGER JOHANNE SILGJERD MONSTAD

Julaften i Sædalen
På julaften blir det to familiegudstjenester i
Sædalen menighet klokken 14.00 og 1530. 
Dersom været er dårlig blir det innendørs på Sædalen skole.
Hvis det derimot er oppholdsvær gjentar vi det vi vil kalle
suksessen fra i fjor med utegudstjenester på hesteplassen på
Bergendal gård. 

Følg med på
hjemmesidene 
og facebook i
dagene før jul-
aften, så ser du
hvor det blir.
FOTO: ADNAN ICAGIC
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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»
• ULF (ungdomslederforum) for ungdommer
   fra videregående (månedlige samlinger).
•  Lederkurs for ungdommer fra 10. klasse 
   (månedlige samlinger).
•  Jente-og guttegrupper fra 10. klasse. Mål-
   tid, fellesskap, lek og prat om livet og troen.
•  Nyttårsleir til Myrkdalen for ungdoms
   skolen og videregående.

Følg med på facebooksiden «Ungdom i
Sædalen menighet» eller ta kontakt med
ungdomsarbeider Andreas Weltzien hvis du
lurer på noe!

HELG I BIRKELAND OG SÆDALEN

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. Første gang i 2022 er tirsdag 11. januar.

Kompisklubben er fra 1.-4. klasse og har facebookgruppen «Kompis-

klubben i Sædalen menighet». Tweensklubben er fra 5.-8. klasse og har

facebookgruppen «Tweensklubb Sædalen menighet».

53 konfirmanter følger konfirman-
topplegget i Sædalen i år, og på den
første samlingen lagde alle sin egen
«Kristuskrans». Hver av perlene i
kransen minner oss om viktige sider
av den kristne tro. Det er den svenske
biskop Martin Lønnebo som har laget
kransen, og konfirmantene vil jobbe
med temaer knyttet til de ulike
perlene i løpet av året.



Squashsuppe 
med ingefær
Å spise mindre kjøtt er bra for både kroppen og
jordkloden. Denne vegetarsuppen kan lages både
med vanlig grønn squash, eller med flaskegresskar
(butternut squash), og er veldig god!

Du trenger:

• 4 grønne squash eller 1 flaskegresskar, del i to og 
   ta ut frøene
• 3 ss usaltet smør eller rapsolje
•  2 store purreløk, vask godt og kutt i små biter
•  4 ts fersk ingefær, skrelt og finraspet
•  1,4 liter grønnsakskraft
• 1,5 ts salt

Til evt. garnityr: hakket persille eller koriander, krutonger,
ristede gresskarfrø

Slik gjør du:
• Sett ovnen på 200 grader. Legg squashen/gresskaret 
   som er delt med snittsiden ned på et oljesmurt bake-
   brett. Bak i ovnen ca. 1 time, til grønnsakene er ganske 
   myke. Avkjøl og skrap ut fruktkjøttet. Kast skallet.
•  Smelt smøret/varm oljen i en gryte på middels til lav 
   varme. Ha i oppkuttet purre og ingefær og la det surre i
   5-10 min. Ha så i fruktkjøttet fra squashen/gresskaret, 
   sammen med 1 liter kraft. La det småkoke i ca 20 min. 
   mens du bryter opp fruktkjøttet med en tresleiv. 

•  Lag pure med en stavmikser.
•  Ha i 0,4 l. kraft og 1,5 ts salt. 
•  Varm opp og server med eller uten garnityr.

Oppskriften er hentet fra den amerikanske kokeboken 
«Joy of Cooking» av Irma S. Rombauer et.al

FOTO: UNSPLASH

Tennbrikettene kan brukes på
tur eller når du tenner i peisen
hjemme. Pakket i en fin eske,
så er de super å gi vekk i gave.

Utstyr du trenger:

• Gamle aviser
•  Stearinlysrester
•  Hyssing 
•  Gammel kjele til å smelte stearin.
   (Kanskje fra bruktbutikken?) 

Fremgangsmåte:

Åpne avisen på midten, og ta vekk
stiftene. Klipp avisene i strimler.
Størrelse avhenger av avisene,

men strimlene skal være av
omtrent samme størrelse, ca 10
cm i bredden. Rull sammen noen
strimler (4-5 stk) Bruk hyssing og
knyt rullen sammen. Pass på at 
det ikke blir altfor stramt, ellers 
tar ikke rullen fyr. Smelt stearin-
lysene på svak varme i en kjele. 

Dypp avisrullene i smeltet stearin
og la den trekke inn. Fisk opp
tennbrikettene og legg dem til
tørk på en gammel avis. Tenn-
brikettene bør oppbevares tørt!

Lykke til

Tekst og bilde:
Fra det gule huset Sesam

DIY Tennbriketter av gamle aviser 
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Det 
grønne
hjørnet

Strikkekafé 
og åpent
verksted

♻ Det ble en underlig julaften for ett år
siden. Det var koronatid og begrens-
ninger på alle kanter. Dersom vi ville
samles i kirken, kunne vi bare møtes i 
et meget redusert antall. 

Tekst: Biskop Halvor Nordhaug

Noen trosset vær og vind og
holdt gudstjenesten uten-
dørs, men de fleste holdt seg
nok hjemme. Jeg håper vi
ikke får oppleve slike til-
stander en gang til. For hvis
det virkelig er en tid på året
hvor vi må møtes fysisk og
kroppslig, ta hverandre i
hånden, og gjerne også gi
hverandre en skikkelig klem,
så må det vel være i jula. Jul handler nemlig om kropp
og om nærvær.

Vi feirer at Guds Sønn ble menneske og lagt i krybben.
Jesus var et helt vanlig barn til fingerspissene – og
samtidig noe så uvanlig som en halv meter Gud, lagt
på strå og utlevert til Marias og Josefs omsorg. Guds
Sønn ble et foster og et spedbarn, hjelpeløs og
hjelpetrengende. Slik vi alle kom inn i verden, og var
avhengige av å bli godt mottatt.

Når jula handler om noe så fysisk og så kroppslig som
dette, blir det ikke helt det samme å feire denne begiv-
enheten foran hver vår skjerm. Det er mye bra som for-
midles på nettet og på TV ved juletider, og for den som
selv ikke kan komme til kirken er skjermen adskillig
bedre enn ingenting. Men når vi feirer at Guds Sønn
kom til verden i en liten guttekropp, er det ingen ting
som kan erstatte den fysiske og kroppslige samlingen. 

Gud søker oss som hele mennesker, så la oss møte
ham slik. Derfor håper jeg at du som leser dette tar på
deg (regn)frakken eller kåpen, og tar turen til kirken
denne jula. Kom gjerne på julaften! Men selve dagen,
Jesu fødselsdag, er faktisk 25. desember – og vi holder
fest den dagen også. 

Når Gud vil møte oss alle i kirken, er det grunn god
nok til å komme. Slik gjeterne kom til stallen og tilba,
selv om de nok ikke helt forstod hva de var med på. 

Men kan du ikke komme til kirken, så vær trygg på at
Gud uansett vil møte deg der du er og dele dagene dine
med deg. For etter den første jul, da Guds Sønn ble
menneske, er intet menneske og ikke noe menneskelig
Ham fremmed.

Jeg ønsker deg og alle 
dine en glad og velsignet jul! l

Kroppens jul

Velkommen til strikkekafé og samling i Birkeland
menighetshus inngang nede), mandager fra kl. 11-
14. Ta med deg lunsj, få en god prat og kaffe til.

Velkommen både til deg som har et håndarbeid i
hendene, eller bare vil prate. Stedet er Birkeland menig-
hetshus i Øvsttunveien 29. Bruk inngangen nede, den
som vender mot kapellet. Der har vi innredet et koselig
rom. Hvis det kommer riktig mange, 
går vi opp i peisestuen for 
mer plass. 

I den samme tiden vil 
verkstedet være åpent 
for de som har lyst til 
å jobbe med tre.

Lurer du på noe?
Ta kontakt med Berit
Risøy, 990 28 548-  
berit.risoy@gmail.com
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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.

ET BARN ER FØDT
«Det krever en hel landsby å oppdra et barn» sier et
gammelt afrikansk ordtak. Men i møte med globale 

utfordringer som klimaendringer, pandemier, konflikter 
og ulikhet kreves det kanskje en hel verden. 

En rettferdig verden.

Gi årets viktigste julegave!
Vipps til 2426 eller send 

@gave på SMS til 2426 (kr 250)
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Vel fem ganger i året sender vi ut bønneliste til alle som ønsker dette, og 
somvil 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.  

Takk for at du ber! Gud, takk for din nåde som er ny hver morgen

Bønne-
lister

Døpte 
Lukas Lidal Nordal
Jon Oma Andersen
Emil Hysa
Marie Wollan Vilhelmsen
Marie Byrkjeland Hjelle
Aksel Austevoll
Olivia Klein Jørgensen
Theodor Solberg Brekke
Saga Skage Nordvik
Nora Angelica Natland 
Langeland
Storm Lundberg
Tiril Jebsen Volle
Hannah Lind
Sofie Jensen
Live Føyen
Jørgen Haugsbø Sundkvist
Astrid Oline Oppedal
Ingrid Djupevåg Bajovic
Nora Beate Wentzeck Eidem
Maximillian Wentzeck Eidem
Lilja Hetland
Magnus Høyland
Daniel Eikås
Johan Renså Gjedrem
Theo Lerøen
Magnus Kalsaas Blomdal
Sander Hauge Wallman
Magnus Thuen
Ulrik Einum
Oline Malene Austvik
Ekerhovd
Johan Mowinckel Berle
Live Handegard Økland
Håkon Daniel Slungård
Luka Moberg Larsen
Sofie Kleppe Nøstdal
Abel Øye-Tveit
Ferdinand Lilletvedt 
Gmachl-Pammer
Håkon Ellingsen Haktorson
Andrea Gulhaugen Gulhaugen
Birk Furnes Samuelsen
Sonja Matre Sjumarken
Konrad Hodneland
Mila Olivia Toon Wedaa
Emelie Sæthre Napsholm
Levi Bergesen Cid
Vilgot Karl Asmund Pennanen
Keilen
Henrik Tyssøy Løkling
Leon Ranheim Eliassen

Johan Valentin Stuhr
Karsten Spencer Calvillo
Johannessen
Ulrik Andersen Tørfoss
Karl Kristian Bjørvik Johnson
Marie Kleiva Svendsen
Adelina Tolstaya Gjengstø
Marie Berge Konningen
Amanda Rolland Rekve
Mathias Fjellanger
Magnus Kulild Ramsevik
Magnus Oliver Aspaas
Ida Svalland
Finley John Whitehead Leknes
Lucas Iversen
Frida Dale Gundersen
Dennis Volden Svendsen
Alayee
Amalie Lossius
Rabin Watuwa
Mina Carlsen
Lykke Gjersdal
Anna Løseth-Økland
Fredrik Eriksen Lervik
Talie Anny Nilsen
Dennis Volden Svendsen
Alayee
Solveig Gallefoss Bøe
Mille Strandenes Nordvik
Noah Hansen
Liv Ågren Urtegaard
Pernille Olsen-Lohne
Nicoline Krokli
Lea Zara Mantilla Jensen
Erle Bjørnnes Håland
Eva Lilja Hoprekstad
Frøya Hanøy Lønning
Sienna Eriksen Mjøs
Hermine Dyrstad-Rabben
Cornelia Augestad 
Holmefjord
Frøya Mortensen Sagevik
Amanda Karlsen Monsen
Marie Ulsmåg
Saga Louise Rødal Seivåg
Hermine Giske-Nesslin
Dennis Eriksen Flataker
Oskar Rolland Børs
Eline Sofie Roska Eriksen
Ida Gjøvåg Norheim
Einar Reiakvam Erdal
Kasper Torvik Aldal
Aksel Orvedal Verbeeten

Mileah Vistvik Jacobsen
Heidi Godhavn Møller
Mathias Hope-Tveit
Erik Andre Romeo Skår
Horgen
Frøya Hanøy Lønning
Amalie Ravnan
Ludvig Valaker
Colin Winter Johansen Engan
Ludvik Nielsen-Gunnestad
Emil Brunstad Dale
Gustav Kloczek Lexau
Karsten Søreide
Sverre Rebne Kverneng
Johan Rebne Kverneng
Ida Johanne Helgesen Meling
Karsten Søreide

Vielser
Ingvild Sæthre og 
Kim Arian Henriksen
Hanne Hvidsten og 
Trond Andre Hansen
Kjetil Steinstø og 
Stine Eriksen
Hallvar Ryland og 
Susanne Harila
Lars Magnus Eriksen og
Susanne Jeanett Edvardsen
Helene Wergeland og 
Fredrik Lien
Silje Marie Bjerkeng og 
Mats Thunes
Caroline Håland og 
Robin Unneland
Alexander Sundkvist og
Therese Kristin Haugsbø

Dødsfall
Trygve Einar Torgersen
Solbjørg Hausmann
Oddvar Skåthun
Anne Lise Kjærgaard
Arne Røsberg
Asbjørn Bertelsen
Johan Martin Johannessen
Arvid Søilen
Anne Kristine Fonn
Haldor Skaatun
Torstein Samdal
Trond Arne Johannessen

Kolbein Totland
Bjarne Veiteberg
Magne Gustav Askeland
Turid Tolden
Ingebjørg Espedal Mannsåker
Tordis Elisabeth Bjotveit
Rolf Grung
Karen Grieg
Konrad Andreas Lyssand
Alfhild Rinfjord
Gunnar Emil Myrdal
Odd Einar Kleppe
Rutt Bjørgaas
Bjørn Kjell Natland
Berta Oline Bukholm
Ingebjørg Hougsnæs
Leiv Magnus Skodvin
Gunvor Ellingsen
Jan Richard Liby
Aslaug Vossgård
Arne Ingmar Hårvik
Martha Margrete Berentsen
Liv Kjørsvik
Jørgen Øydvin
Stein Richard Johnsen
Per Ansgar Teigland
Aasta Johanne Lie
Fredrik Røtvold Bjerknes
Oddfrid Erdal
Reidar Edvard Astad
Karen Marie Stenseth
Finn Mortmanssgård
Rigmor Bernløw
Frode Andreassen
Dag Ståle Karlsen
David Wendebo Lysne
Martha Helland Michelsen
Turi Wembstad
Marion Rosvold
Willy Olsen
Jan Trygve Foldnes
Kaare Erdal
Karl Johan Ellefsen
Arne Flindt
Alexander Slettemyr
Liv Sissel Myhre
Ingjerd Løkling
Martha Ersland Rasmussen
Edith Marion Gill
Hans Petter Magnus
Olaug Rigmor Haukeland
Sissel Tony Orningård

Livets gang



Gudstjenester: Birkeland kirke hver
søndag kl. 11.00.  

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:

•  Fredagstaco i Birkeland menig-
hetshus fredag 25. november 

   kl. 17-19.  Vårens datoer: 21/1,
   18/2, 11/3, 8/4, 13/5.

•  Lysmesse med speiderne søndag
5. desember kl. 19

•  Julekonsert og kveldsmesse med
Bobla ten sing søndag 12.
desember kl. 19

•  Åpen kirke hver fredag kl. 15-17

•  Adventsfrokost med søndags-
skolen søndag 12. desember 
kl. 1030 på menighetshuset

•  Krybbevandring for 2-åringer
tirsdag 14. desember, kl. 17 i
kirken. Ikke mottatt invitasjon?
Konkat im658@kirken.no 

•  Kantoriets Nine Lessons and
Carols onsdag 15. des. kl. 19.00

Voksen i Birkeland 

• Bibeltimer: På menighetshuset
vanligvis siste tirsdag i måneden
kl. 19.30. Enkel servering og
samtale. 

•  Nabokafé: Hver onsdag kl. 12-14
på menighetshuset for alle, med
enkel servering av vafler, kaffe og
te: 1. desember. Oppstart igjen
etter nyttår: 5. januar.

•  Birkeland kantori: Hver onsdag 
   kl. 19.30-21.30 for deg som har

sangglede og som kan tenke deg 
å være mer med i gudstjenesten
(ingen øvelser så langt denne
våren)

Barn og familier i Birkeland

•  0-18 Sammen om skatten er er
tittelen på Trosopplæringsplanen.

Se annonse i bladet for oversikt
over hva som skjer!

•  Babysang annenhver onsdag kl.
10.30-12 i kirken: oppstart etter
nyttår er 5. januar Søndagsskole:
Når det ikke er skoleferie eller
familiegudstjeneste. 

•  Tweensklubb for 4-7 klasse:
første onsdag i måneden på
menighetshuset fra kl. 18.00-
1930: 1. desember - juleavslut-
ning 

Ung i Birkeland 

•  Nyttårsleir: 29. desember - 
   1. januar, Helgatun i Myrkdalen.

Fra ungdomsskolealder. Mer 
informasjon og påmelding på
hjemmesiden.

•  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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Følg med på nettsidene våre for
oppdatert informasjon. Her finner du til 
enhver til den nyeste informasjonen 
om hva som skjer.
kirken.no/birkeland-menighet

DET SKJER I 
BIRKELAND 
MENIGHET

Nabokaféen starter opp igjen:

Hjertelig velkommen!
Nabokaféen er endelig åpen igjen hver uke – men 
heretter på onsdager mellom kl. 12-14.

Vertskapet er det samme og det serveres fremdeles rykende varm suppe,
deilige vafler og kaffe. Stikk innom du også for en hyggelig stund i 
menighetshuset. 

Siste onsdag før jul 1. desember og oppstart igjen blir 5. januar. 



Gå ikke glipp av

•  Julespill med Sædalen barne-
gospel- og tweensing på Sæ-
dalen skole lørdag 4. des. kl. 16
og søndag 5. des. kl.14 og 1630.
Billetter: www.ticketco.no, 

   og i døren hvis det er flere igjen. 

•  Julekrybben på Bergendal gård
    settes opp 1. des. og blir stående

ut året. Fram til 12. des. kan man
legge pakker i krybben. Disse vil
bli delt ut sammen med Birke-
land menighets matkasser til jul.

•  Julegudstjenester: Julaften blir
det gudstjenester kl. 14.00 og
15.30 på Sædalen skole. Dersom
det blir klart vær er det mulig at
gudstjenestene flyttes utendørs
til Bergendal gård. Følg med på
facebook og hjemmesiden
dagene før julaften.

•  Gudstjenester: Se baksiden av
bladet. Spørsmål: kontakt
Leidulf Øy.

•  Dåp i Sædalen: Ønsker dere dåp
i Sædalen menighet? Du kan
melde dåp på kirken.no/bergen 
Spørsmål? Kontakt Kirketorget
55 59 32 10 eller Leidulf Øy.

Barn i Sædalen

•  Søndagsskolen for barn i alle
aldersgrupper. Hver gang det er
gudstjeneste på Sædalen skole.

•  Babysang onsdager kl. 1030-
1230 i Kringlebotn aktivitetshus. 

   Bli gjerne med i facebook-
gruppen «Babysang i Sædalen
menighet». Oppstart: 12. januar.

•  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.
Stort sett første tirsdag i
måneden kl 18.00-1930 i 

   Kringlebotn aktivitetshus eller
ute i nærområdet. Facebook: 
«Kompisklubben i Sædalen
menighet». Første gang i 2022:
Tirsdag 11. januar.

•  Tweensklubben: 5.-8.trinn. Stort
sett første tirsdag i mnd kl. 18-
20 i Kringlebotn aktivitetshus
eller ute i nærområdet. Face-
book: «Tweensklubb Sædalen
menighet» Første gang i 2022:
Tirsdag 11. januar.

•  Trosopplæringstiltak våren
   2022. Info blir lagt ut på

hjemmesiden, og alle i aktuell
aldersgruppe får brev i posten.
Dersom du ikke er medlem i
kirken eller bor utenfor menig-
heten, men ønsker brev i posten,
kontakt Sigrid Trætteberg
Fahlvik - st879@kirken.no. 

   -  Førskolebarn: Påskevandring 
   og påskeverksted

   -  3.trinn: Tårnagenter
   -  4. trinn: Juniorkonfirmanter 

•  Speider 41. Bergen KFUK-
KFUM. Torsdager på speider-
hytten i Indre Sædal kl. 1800-
1930. Fra 1.-10. klasse

Ung i Sædalen

•  Lederkurs fra 10. trinn. Måned-
lige møter, turer, praksis i ung-
domsarbeidet mm. Kontakt:
Andreas Weltzien.

•  ULF (Ungdomslederforum). 
    Månedlige møter for ungdom

fra videregående og oppover.
Kontakt: Andreas Weltzien.

•  KRIK for ungdommer Lek og 
   aktiviteter i gymsalen for ung-

dommer fra 8. klasse. Gymsalen
på Nattland skole søndager 

   kl. 18.00-20.00. Facebook:
«KRIK-Sædalen»

•  Nattkafé for ungdom i Birke-
land: Annenhver fredag 

   kl. 19.30-23 på menighetshuset,
Øvsttunveien 29. 

•  Nyttårsleir: 29. des. - 1. jan.,
Helgatun i Myrkdalen. Fra ung-
domsskolealder. Mer info og
påmelding på hjemmesiden.

Voksen i Sædalen

•  Smågrupper: Fellesskap for
voksne. Mindre grupper som
møtes til samtale om liv og tro
rundt et enkelt kveldsmåltid. 

•  Leir: Skiweekend for hele
familien. Helgatun 18.-20. mars.

✁
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På nettsiden www.sedalenmenighet.no finner
dere alltid oppdatert informasjon om det som
skjer. Det er også mulig å melde seg på et
ukentlig nyhetsbrev på mail via en link på
hjemmesiden. 
www.sedalenmenighet.no

DET SKJER I 
SÆDALEN 
MENIGHET

Babysang i Sædalen menighet

Velkommen til babysang i Kringlebotn aktivitetshus onsdager kl. 1030-1230. 
Oppstart i 2022 blir onsdag 12. januar. Vi starter med en halvtimes sangstund, 
deretter er det lunsj og lek. Ta med matpakke-vi serverer kaffe, te og frukt/
sjokolade. Bli gjerne med i facebookgruppen «Babysang i Sædalen menighet». 

Hjertelig velkommen til babyer fra ca 0-12 mnd. og til voksne i alle aldre! 



Menighetskalender

Et stort GRATULERER til gjengen i Søndagspodden som vant Pionérprisen 
til Bergen Kirkelige Fellesråd i september! Nyskapende, målrettet, bære-
kraftig og en viktig formidler av kirkens budskap var noen av stikk-
ordene som ble fremhevet. Menigheten er helt enig og stolt 
av Andreas Hatlevik Weltzien og Gyrid Cecilie Nygaard. 

I tillegg er det på sin plass å nevne de kunnskapsrike og 
engasjerende prestene som stiller opp hver uke: Kjersti 
Gautestad Norheim, William Grosås, Leidulf Øy og Bård Eirik
Hallesby Norheim - takk for alle de gode samtalene dere lager. 
Vi gleder oss til fortsettelsen!

Andreas og Gyrid på scenen i Forum kino etter prisutdelingen. De vant en gavesjekk på
kr 25 000 som skal brukes på videreutvikling av Søndagspodden.

Søndagspodden vant i høst pris for sitt 
nyskapende og engasjerende arbeid med 
podkasten som kommer ut hver fredag.

Prisvinnende podkast

Skolegudstjenester
16. desember kl 10.00 
Midtun skole. Ved Kjersti
Norheim. 

17.desember kl 09.30 
Kringlebotn skole. Ved
Leidulf Øy.

Birkeland kirke
27. november kl 11.00 
Gudstjeneste med dåp. 
Ved Kjersti Norheim. 
Aksjon dåp. 

28. november kl 11.00 
Familiegudstjeneste, dåp.
Ved Kjersti Norheim. Lys 
våken. 

5. desember kl 11.00 
Gudsteneste, dåp, natt-
verd. Søndagsskole. Ved
William Grosås. Band.
Offer: Sædalen menighets-
arbeid.

5. desember kl 19.00 
Lysmesse. Ved William
Grosås.

12. desember kl. 11.00 
Gudstjeneste, dåp. Ved
Kjersti Norheim. Offer:
Menighetens arbeid.

12. desember kl. 19.00
Gudstjeneste William

Grosås Samtalegudstje-
neste. 

19. desember kl 11.00 
Gudstjeneste ved Kjersti
Norheim. Radioguds-
tjeneste som også sendes
på NRK. Offer: Kirkens
Nødhjelp.

24. desember kl 13.00 
Gudstjeneste Ved 
Kjersti Norheim. Offer:
Menighetens arbeid.

24. desember kl 14.00 
Gudstjeneste. Ved Kjersti
Norheim. Offer: Kirkens
Nødhjelp.

24. desember kl 15.00
Gudstjeneste. Ved Kjersti
Norheim. Offer:
Menighetens arbeid.

24. desember kl 16.00
Gudstjeneste. Ved Kjersti
Norheim. Offer: Kirkens
Nødhjelp.

24. desember kl 23.30
Julenatt i Birkeland kirke.
Gudstjeneste. 

25. desember kl 12.00 
Gudstjeneste, dåp, 
nattverd. Offer: Misjons-
prosjektet i Estland.

26. desember kl 11.00 
Gudstjeneste, dåp, natt-
verd. Offer: Sjømanns-
kirken - Norsk kirke i
utlandet

Sædalen skole
12. desember kl 11.00 
Gudstjeneste, dåp. Ved
Leidulf Øy. Offer: Sædalen
menighetsarbeid.

24. desember kl 14.00 
Familiegudstjeneste. Ved
Leidulf Øy. Offer: Kirkens
Nødhjelp og menighetens
misjonsprosjekt.

24. desember kl 15.30 
Familiegudstjeneste. Ved
Leidulf Øy. Offer: Kirkens
Nødhjelp og menighetens
misjonsprosjekt.    

Konserter i 
adventstiden
n Onsdag 15. desember
kl. 19.00: Kantoriets «Nine
Lessons and Carols».

n Torsdag 16. desember 
kl 20.00 «O joy». Jule-
konsert med damekoret
Korall. 

I år får vi endelig igjen
mulighet til å samle

publikum, og vi gleder 
oss til å se både deg vi 
har sett før, og deg som
kommer for første gang! 
Vi kan love varm stemning,
og byr på ulike typer jule-
musikk, både når det
gjelder stil, tempo, språk og
tradisjon. Sammen med
oss, har vi Vidar Eldholm
ved flygelet og Chris Lund 
som vår stødige dirigent.
Billetter: www.ticketco.no
eller i døren: 220,-/250,- 
Du er varmt velkommen!

n Søndag 19. desember 
kl. 19.00: Julekonsert. 
Medvirkende:
- Birkeland kantori, dir. 
  Asbjørn Snilstveit
- Fanasolistene
- Fanatalentene, 
- Damekor Vest, dir.
  Jan Røshol
- Sjur Hjeltnes, flygel,
- Marija Kadovic, harpe, 
- Fredrik Engelsen, 
  trompet,
- Karolina Chmielewska, 
  obo

Programmet består av 
tradisjonelle julesanger og
«Dancing Day» av  John
Rutter. Billetter kr. 200,- 
ved inngangen. Forhånds-
salg kr. 150,-


