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1. desember fremføres Johann
Sebastian Bachs «Kantate nr 140» 
i Birkeland kirke. Bachs mesterverk
minner oss om at kirkeårets mest 
alvorlige søndag først og fremst
handler om erotikk.

Tekst: William Skolt Grosås 

Det er bare en bok i hele bibelen som ikke 
nevner Gud: Salomos høysang. Det er en be-

skrivelse av en forelsket kvinne som lengter etter
sin elskede mann. Intet mer intet mindre. Derfor
er det overaskende at nettopp dette diktet i den tid-
lige kirken var den mest kommenterte boken i hele
det gamle testamentet. Særlig med tanke på at de
fleste teologene i oldkirken selv var ugift. Hvorfor
trekker teologene så fort til erotikkens språk når de
skal tale om Gud? 

Problemet for all religiøs kunst, hva slags uttrykk
det enn tar, er at den hele tiden står i fare for å bli
propaganda, og dermed miste hele sin kunst-
neriske kvalitet og tiltrekningskraft. Og kanskje er
det derfor erotikkens bilder og metaforer er så vel
egnet til å snakke om Gud. For lengselens språk
blir aldri propaganda.

Lengselen uttrykker fravær snarere enn nærvær,
mørke snarere enn lys, håp snarere enn herlighet.
Mens propagandaen snakker fra tilfredstillelsen
tilbake til smerten, er erotikkens språk alltid vendt
fremover mot lengselens mål. 

Johann Sebastian Bach viste dette, kanskje fremfor
noen annen. Da han skulle skrive en kantate til
kirkeårets siste søndag, den som omhandler Jesu
gjenkomst og dommen, var det selvfølgelig
høysangen som fikk lede an. Wachet Auf damper
av het lengsel etter Jesus Kristus, brudgommen
som skal komme til oss en dag vi ikke venter det.
«Våkn opp!» byr den intense musikken oss, «det
her vil du ikke gå glipp av!»

Men kan man gå glipp av Gud? Er ikke Gud overalt
og i alle ting? Jo, der er vår kristne tro klar: Hele
jorden er full av Guds herlighet. Men selv om Gud
er nær, betyr ikke det at vi er hjemme i oss selv
og våkne så vi kan ta ham imot. 

Derfor bør vi kanskje la Bach vekke oss. 
1. desember har du muligheten når
Birkeland og Fana kantori sammen med
orkester avslutter kirkeåret og sparker
advent i gang i Birkeland kirke. n



TEKST: Gunnhild Hoprekstad
FOTO: Gyrid Cecilie Nygaard

V i kan lese i Lukasevangeliet at
engelen Gabriel bringer bud

til en jødisk jomfru, Maria, om Jesu
kommende fødsel. I årevis har
barna i Fana-barnehagene fått
møte Gabriel i Birkeland kirke.
Sammen med keiser Augustus for-
midles juleevangeliet i en julevand-
ring gjennom hele kirkerommet. 
– Spente barn og voksne samles i

dåpssakristiet, og alle som vil får
låne kostymer. På veggen henger et
bilde av Betlehemsmarkene med
stjerne, stall og alle vi kjenner fra
juleevangeliet. I dag er det barna
som får bekle rollene: gjetere,
konger, engler, Maria og Josef. -
Hvem skal være stjernen? spør et
av barna, og peker på Betlehems-
stjernen over stallen.
Jesusbarnet er ikke født ennå

idet vi vandrer rundt kirken på vei
mot Betlehem. Vi synger «Nå
vandrer fra hver en verdenskrok»
mens vi går. Engelen Gabriel leder
an – og forteller at melodien til
denne julesalmen er skrevet av en
prest fra vår egen kirke. Det var
Jonas Dahl som skrev tekst i 1895
og hans sønn Alf Fasmer Dahl som
laget melodien 10 år etter.
I kirkerommet er det tente lys

når vi kommer inn. Gjeterne
samles omkring bålet før englene
lander med bud om at en ny konge

skal komme til verden. Så får vi
være med når Maria og Josef
prøver å booke rom i herberget,
men der er det fullt. De får tilbud
om plass i stallen og rekker akkurat
inn dit før Jesusbarnet blir født. 
Maria vugger ham i armene sine,

og en liten stund er alle helt, helt
stille. Så synger barna «En krybbe
var vuggen» mens de tre små kon-
gene sniker seg forbi Josef for å
komme på besøk til barnet.
Gjeterne og englene strømmer også
på nå – og alle synger. 
– Jeg tror at de som var i stallen

denne første julekvelden, de glemte
det aldri, sier engelen Gabriel før
hun ser utover barna og avslutter:
– Og vi som lever nå, vi har heller
ikke glemt det. For snart skal vi
feire julen 2019. n
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Hvem 
skal spille 
stjernen?

Nesten 400 barn går hvert 
år gjennom juleevangeliet 

sammen med engelen 
Gabriel.

Nå vandrer fra hver en verdens krok
i ånden frem, i ånden frem
et uoverskuelig pilgrimstog
mot Betlehem, mot Betlehem.

Se, barna går foran, glad i flokk,
så kvinner og menn, så kvinner og menn.
Selv skjelvende gamle tar sin stokk;
Til krybben hen, til krybben hen!

For alle har samme hjertetrang
til julens fred, til julens fred.
Guds kirke i Norge, ved våg og vang,
følg med, følg med! Følg med, følg med!

Og finner du ham i krybbens hø
som hyrder så, som hyrder så,
da eier du nok til freidig å dø
og leve på, og leve på. 

I stallen: 
Maria viser
fram Jesus-

barnet til 
vismennene 
og hyrdene
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TEKST OG FOTO: Astrid Dalehaug Norheim

-K an jeg få yoghurt? Det er    
Hanne Marte (12) som akkurat

har kommet inn fra høstmørket og
spør.
Leif Egil plukker raskt opp mobilen,

åpner en app som følger blodsukkeret
til begge jentene og svarer:
– Ja, men gi én.
Hos familien Bjørsvik i Sædalen vet

alle at det betyr at en må gi én enhet
insulin. Både Hanne-Marte, store-
søstra Mari-Sofie (14) og mor Ingunn
har diabetes type 1, den som de fleste
får som barn og ungdom, men som
forskerne ikke helt har funnet ut hvor-
for kommer. Til sammen har familien
fem kroniske sykdommer. Det preger
livet deres. Døgnet rundt.
Og dermed ble ikke livet helt som

Ingunn og Leif Egil hadde planlagt da
de ble sammen for snart 18 år siden
og giftet seg for snart 14 år siden.
De vil ikke klage. De er takknemlige

for to nydelige jenter, for hus og hjem,
jobb, venner, fritid og menighet.
Men som mange opplever, tok livet

en annen retning enn de drømte om.
– Jeg tenkte ikke en gang tanken på

at det skulle være sykdom i familien.
Hvem tenker på det når du er i tjue-
årene? sier Leif Egil.

Dobbelt opp
For ti år siden fikk den yngste
datteren diabetes. Få måneder senere
fikk den andre konstatert det samme. 
– Jeg husker hvor jeg satt på Barne-

klinikken da vi fikk beskjeden. Vi
kjente sykdommen og visste hva det

innebar. Da var vi langt nede, sier
Ingunn.
Så trekker hun pusten. 
– Men så tenker jeg: hvis de

absolutt skal ha en sykdom, så er
iallefall dette en sykdom vi kjenner.
Likevel så vi ikke for oss at det skulle
bli så mange våkenetter.
Til vanlig er de oppe to-tre ganger

hver natt. Det hender at de får sove
hele natten. Og det hender at de er
oppe sju-åtte ganger. For å sikre seg
enkelte netter med søvn, har de
nattevakt annenhver natt.
– Det er som en småbarnsfase som

aldri går over, sier Ingunn.
Når andre barn reiser på leir alene,

har Leif Egil vært med for å ta
nattevaktene. Samtidig forsøker de å
leve så normalt som mulig.

Kan bli tøffe dager
– Opplever dere å gå tom for
krefter?
– Ja, absolutt. Jeg jobber redusert,

og det hender jeg ligger i sengen og
sover deler av dagen. Da tenker jeg at
jeg kaster bort en fridag. Men jeg må
sove, sier Ingunn.
Leif Egil jobber fulltid. 
– Men har jeg vært oppe tre-fire

ganger om natten, er jeg ikke helt
meg selv. Hvis jeg vet at jeg har
viktige møter dagen etter, stresser jeg
med å få sove etter å ha vært oppe.
Begge vet hvor de henter nye

krefter. Ingunn prioriterer å være
sammen med venner og bekjente i
nabolaget. Hun har begynt å spille
fotball og synger i kor. Nå leder hun
styret for Sædalen menighet. 

– Det engasjerer meg og gir meg
krefter. Å se alt det fine som skjer i
menigheten. Jeg brenner spesielt for
ungdom. Nå er det startet eget ung-
domsband. Vi har fantastiske diri-
genter i Ten Sing, og da julespillet
skulle settes opp i år bygget de inn en
ny scene til ungdommene. Jeg blir så
rørt, sier Ingunn. 
For Leif Egil er det først og fremst

fotball og naturen som gir ham
krefter. Flere ganger i uken legger
han turen om Landåsfjellet på vei
hjem fra jobb i Møllendalsbakken. 
– Det er friminutt for meg å gå i

fjellet. Det er 30 prosent trim og 70
prosent mentalhjelp. 
Så er han lidenskapelig Leeds-

tilhenger og tar gjerne en tur til Eng-
land for å se kamper.
– Det er en god avkobling, sier han. 

Brann-spilleren i Sædalen
Og det var fotballinteressen som
gjorde at han merket seg én ting da
de var på flyttefot til Sædalen for ti år
siden. I en sak i Bergens Tidende om
søndagsskolen i Sædalen så de at
Brann-spiller Bjørn Dahl gikk i
menigheten. Det gjorde terskelen inn
til menigheten lavere for Leif Egil.

Lever med 
sykdom
Livet ble ikke helt som forventet for Ingunn og 

Leif Egil Bjørsvik i Sædalen.

Ingunn og Leif Egil Bjørsvik er takknemlige for
barn, hjem og venner i Sædalen. Men syk-
dommene gjør at de ofte går tom for krefter.
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Han hadde ikke vært så ivrig etter 
å gå i noen menighet før de flyttet til
Sædalen. Ingunn hadde begynt i en
bibelgruppe i en menighet på Sotra,
men Leif Egil ville heller ta seg en tur
på Lyderhorn og la tankene vandre. 
Ingen av dem har vokst opp i

menighetsaktive familier, men som
liten var Ingunn av og til med
naboene på søndagsskolen og sang i
kristne kor. Begge pleide å gå i kirken
på julaften. 
– Mormor på Bømlo sang aften-

bønn for meg. Det gjorde også min
far i mange år, sier Leif Egil. 

Følte jeg kunne trives
Som nyinnflyttet fant de frem til
gudstjeneste i den nedslitte gymsalen
på gamle Nattland skole. På gudstje-
nesten kjente de igjen folk fra gaten.

Og da prest Leidulf Øy avsluttet guds-
tjenesten, snudde to menn seg fra
stolraden foran og hilste på dem.
– Jeg er forsiktig og skeptisk av

natur, men dette var en type
menighet hvor jeg følte jeg kunne
trives, sier Leif Egil.
Etter hvert som de ble kjent med

flere, opplevde de at folk hadde veldig
forskjellig bakgrunn. 
– Her er jeg ikke spesiell, men

faktisk ganske normal, smiler Leif
Egil.
Det var på denne tiden begge barna

fikk konstatert diabetes.
– Troen vår begynte å blomstre

samtidig som vi fikk så mye sykdom.
Mange vil kanskje spørre seg hvordan
man kan tro på Gud når livet opp-
fattes som urettferdig. For oss er det
motsatt. Det er viktig å ha troen og
håpet i bunnen. n

Over: Leif Egil henger opp kirkeklokken før gudstjenesten. Han er med i riggegruppen i Sædalen.
Til venstre: Ingunn Bjørsvik er inne i boden som Sædalen menighet disponerer, for å lete etter
skjema til å føre kollekten på. – Menighetsarbeid engasjerer meg og gir meg krefter, sier hun.
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Ved kirkevalget ble det
valgt et nytt menighetsråd.
Rådet har det øverste an-
svar for den kirkelige virk-
somheten i Birkeland sokn
som består av Birkeland og
Sædalen menigheter. 

D et nye rådet har hatt to møter og 
har blant annet valgt ledelse.

Karina Hestad Skeie ble valgt til leder
og Bjørg Sveinall Øgaard til nestleder
og til representant i Bergen kirkelige
fellesråd. 

Øvrige faste medlemmer er: 
Torstein Grimen, Amalie Ulevik 
Bjerk, Erik Andreas Fjogstad Brand-
stadmoen, Monika Ullaland, Arne
Exner Nakling, Mimi Martin, Randi
Helene Vangen, Unni Sandaker Blom
og Kjersti Gautestad Norheim.

 

 

WACHET AUF 
 

Velkommen til 

adventskonserter 
ved 

Birkeland Kantori 
Fana Kyrkjekor og 

Fana Kammerorkester 

 

Fana kyrkje: 
30 .november  kl. 19  

Birkeland kirke: 
1. desember kl. 1930  

 

 

BILLETTER: 
Forhåndssalg kr 150/100 (student/barn) 

I døren kr 200/150 (student/barn) 

VIPPS: Birkeland kirke konsert 

583085 

Nytt menig   
Birkeland o  

Takk for gaver til menighetsarbeidet
Det er etablert en fast givertjeneste i våre menigheter der en rekke
mennesker gir fast, enten hver måned eller etter eget ønske. Det trenger 
vi til et voksende barne- og ungdomsarbeid og til menighetens sosiale
tjeneste, diakonien. 

I Sædalen menighet samles det inn penger for å finansiere 50 prosent av 
ungdomslederstillingen. Menighetsstyret arbeider for å etablere et godt 
ungdomsarbeid med ledertrening og leirer. 

I Birkeland menighet samles det også inn midler til ungdomsarbeiderstilling 
i 20 prosent og til 50 prosent av diakonstillingen. Til sammen må de to
menighetene samle inn kr. 700.000 hvert år. Vil du støtte menigheten din 
er det nå enkelt å melde seg på fast givertjeneste på nettsiden. Les mer:
kirken.no/birkeland-menighet eller www.sedalenmenighet.no 

Tusen takk for minnegaver. Ved Gerd Sæterlids bortgang ble det gitt kr 5700 
til menighetsarbeidet. Ved Solveig Gjøens bortgang ble det gitt kr 6400. 

Vi takker også for gave på kr. 28.700 som ble gitt i forbindelse med 80-års-
dagene til Øyvind og Gerd Øy. Denne gaven er øremerket ungdomsarbeidet 
i Sædalen menighet. 

Karina Hestad Skeie ble valgt til leder i menighets-
rådet mens Bjørg Sveinall Øgaard er ny nestleder. 
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Konserter og arrangementer 

i adventstiden
n  Søndag 1. desember kl. 19.30:
    Adventskonsert ved Kantoriet, med flere. 
n  Søndag 8. desember  kl. 19.00:
     Lysmesse ved speidergruppene. Kirkekaffe. 
n  Torsdag 12. desember kl. 20.00: 
     Julekonsert ved damekoret Korall 
n  Søndag 15. desember kl. 1900:
     Julekonsert ved Bobla ten sing 
n  Torsdag 19. desember kl. 1930: 
     «O, helga natt», julekonsert. Fana-

solister ved kantor Jan Røshol, Fana-
talentene ved Ragnhild Sæle Bergflødt,
Birkeland kantori. Orgel: 

     Asbjørn Snilstveit.

JULAFTEN I SÆDALEN 
Start julefeiringen med gudstjeneste i Sædalen menighet! 

 

Sædalen skole 
24.desember klokken 14 og 1530 

 
Hjertelig velkommen til store og små! 

www.ssesedsedasedalesedalsedalensedalenmsedalenmesedalenmensedalenmenigsedalenmenisedalenmenighsedalenmenighesedalenmenighetsedalenmenighet.no 

 ghetsråd i 
 og Sædalen

Varamedlemmer: Morten Jacob-
sen, Gro Lise Skintveit, Olaug Tors-
vik Hundvin, Rannveig Vatshelle
Bovim og Frode Bjørn Forland. 

Sædalen menighetsstyre
I Sædalen menighet er det valgt 
et menighetsstyre som har fått
delegert ansvar for den kirkelige 
virksomheten i sitt område (Kirke-
loven § 9). Birkeland menighetsråd
sin rolle er å støtte, tilrettelegge og 
ta de nødvendige hensyn for at
Sædalen skal få rom til å drive og 
utvikle menigheten slik de finner 
det best. 
Medlemmer i menighetsstyret 

2019-2021 er Ingunn Hilde Fedøy
Bjørsvik (leder), Vegard Solhaug, 
Lars Oppedal, Ingeborg Olsen, 
Astrid Dalehaug Norheim, Sigrid
Trætteberg Fahlvik og Leidulf Øy. n

        
        

Hun er i tillegg  representant for menighetsrådet i
Bergen kirkelige fellesråd. 



Annenhver onsdag kl. 1030-
1200 er det babysang i Birke-
land kirke. Her møtes vi for å
synge, danse, prate og
kanskje spise litt. 

TEKST: Gyrid Cecilie Nygaard
FOTO: Ingunn Myklebust

En gang i høst var vi på besøk på 
Øvsttunheimen – det var veldig

koselig for både store og små. 
Oppstart etter jul er onsdag 15.

januar. Mødre eller fedre som er
hjemme i permisjon med babyen 
sin er hjertelig velkommen! n

Basar 29. november
Menighetsrådet inviteter til basar på menighetshuset fredag 
29. november kl. 17-19/20. Der blir det kafesalg av pølser, kaffe og kaker,
det blir tradisjonell basar med åresalg og trekning av loddbøker. En av høs-
tens store høydepunkter! n Alle er hjertelig velkommen!
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ADVENTSFROKOST 
Søndag 8. desember 
5-åringer er invitert l å ta 
med seg familien sin på  
søndagsskolens advents-
frokost på menighetshuset. 

KRYBBEVANDRING 
Tirsdag 17. desember 
Ta med deg 2-åringen l 
kirken for å se julekrybben 
og nne selve juleska en! 

TÅRNAGENTHELG 
25.—26. januar 
Bli med på en spennende helg 
i kirken med oppdrag og  
mysterier for 8-åringene! 

LYS VÅKEN 
30. november—1. desember 
En na  i kirken for 11-åringer. 

2 år: Krybbevandring 17. desember 
4 år: Fireårsbok 14. juni  

5 år: Adventsfrokost 8. desember 
7 år: Påskeskatten 28. - 29. mars 
11 år. Lys våken 30. nov - 1. des. 

8 år: Tårnagenthelg 25. - 26. januar 

Trosopplæring  

i Birkeland kirke 

Bli med på babysang i Birkeland
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Er du nysgjerrig? Vil du bli kjent med nye
venner? Liker du å leke gøye leker? 

V il du vite mer om kirken og kristendommen? Vet du
hvordan man slår opp i en Bibel? Liker du å filosofere

og diskutere? Går du i 4. klasse?
Da er juniorkonfirmanter noe for deg! Vi møtes fem

ganger rett etter skoletid i uke 3-7, og det hele avsluttes
med en karnevals gudstjeneste søndag 16. februar. n

Følg med når innbydelsen kommer i posten! 

Bli med på en leir fylt med
skigang og lovsang, vinter-
magi og fyrverkeri, nydelig
mat og gledelig prat.
Tema for årets nyttårsleir er
«Hopp av fryd» (Luk. 6, 23.) 

Vi ser fram til å avslutte året med
et smell, og starte det nye sam-
men med gamle og nye venner.
Det blir Myrkdalslekene 2020,
nyttårsmiddag, underholdnings-
kveld, ski, aking og mye mer. Så
finn frem finstasen, prep ake-
brettet og meld deg på!

Sted: Helgatun, Myrkdalen
Når: 29. desember -1. januar
Hvem: U-slole & vgs - Ungdom-
mer fra Sædalen, Birkeland og
Os menigheter
Pris: 2500,-
Påmelding: sedalenmenighet.no
eller www.birkelandmenighet.no
(innen 10 desember)
Spørsmål: Leidulf Øy,
lo344@kirken.no - 489 91 909

Velkommen til en uforglemmelig
nyttårshelg!

Juniorkonfirmant 
i Sædalen 2020

NYTT  
ÅRS-
LEIR 

20
20

Helgatun/
Myrkdalen
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TEKST OG FOTO: Tor Inge Tunsberg

Fra slutten av det 8. århundre kom
vikinger til øyen og den var under

norsk styre inntil kong Magnus Hå-
konsson overlot styret til Skottland i
1266.
Det var derfor på tide med en gjen-

visitt av nordmenn - om enn litt
fredeligere denne gangen. Norges
Kirkesangforbund fikk idéen om å ar-
rangere en kirkekorfestival nettopp på
Isle of Man og dette vakte begeistring
hos oss i Kantoriet. Medlemmer fra
Birkeland Kantori, Cantus Skjold og
fra Slettebakken motettkor slo seg
sammen under navnet «Koret fra
Bjørgvin» og dro av sted fulle av for-
ventning. Men vi var ikke alene. Kor
fra hele landet var med, og totalt
deltok 200 korsangere. 

Veterantog og slott
De første dagene og frem til lørdag

ettermiddag hadde vi til egen dis-
posisjon og brukte anledningen til å
se oss omkring. Vi tok først en tur
med dampdrevet tog til Castletown,
en by kjent for sitt slott «Castle
Rushen» som vi besøkte. Det slottet
har også en historie fra vikingtiden
og var hovedstad frem til 1869.
Dagen etter fikk vi enda en togtur.
Denne gangen til øyen sitt høyeste
fjell, Snaefell (620 meter over havet)
med elektrisk togbane fra tidlig på
1900-tallet. På toppen skal man
kunne se fem kongedømmer men vi
så knapt hverandre på grunn av tykk
tåke og sterk vind. Men for tog-en-
tusiaster var dette likevel en stor
opplevelse.
Nå hadde vi begynt å føle oss som

turister, men måtte etter hvert inn-
stille oss på at vi var der for å synge
også. Lørdag ettermiddag var det
fellesøvelse på Magnificat and 
Nunc Dimittis (arr. Robert Coates) 
i St. George kirke. Der møtte vi en-

tusiastiske Peter Litman fra Peel
som fikk korene til å synge sam-
stemt. Sannelig godt at kirkene der
er solid bygget ellers så hadde taket
løftet seg.

Sang under gudstjenesten
På søndagen fikk vi opplevelsen av
å delta i gudstjenesten i St. Ninians
kirke. Vi bidro med egne sanger
under liturgien og var med på natt-
verdsmåltidet. Det var en opplev-
else å være sammen med

«In the footstep of the Vikings»:

Kantoriets tur til   
Isle of Man er en frodig øy som ligger i Irskesjøen 
midt mellom England og Irland. Den er selvstyrt, 
har eget parlament, men ligger ellers under den
britiske kronen.
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   Isle of Man

lokalbefolkningen også under
kirkekaffen etterpå. 
Etter lunsj reiste vi videre til

katedralen i Peel hvor vi først fikk
være med på «Evensong». Det
drives godt korarbeid i Isle of
Man og man får være med fra tid-
lig alder. Det ble en flott opplev-
else både å se og høre dem. Selve
konserten ble innledet med at
hvert kor framførte sitt eget pro-
gram. Her var det stor variasjon i
valg av sanger og akkompag-
nement. Det var meget imponer-

ende og høy kvalitet på mye av
det som ble fremført. Så var det
tid for fellesnummeret og vi fikk
omgruppert oss til å sitte sammen
stemmevis. Den gode stemningen
og inspirasjonen fra fellesøvelsen
kom over oss igjen og fikk oss til å
yte maksimalt. Det er slike kor-
øyeblikk som både publikum og
oss sangere vil huske lenge.

Vel fornøyd med trivelig tur
Siste punkt på programmet var

felles middag på Best Western
hotell med god mat og under-
holdning. Det var en fornøyd
gjeng som vendte tilbake til
hjemlandet dagen etter. Takk til
Norges Kirkesangforbund for et
utmerket arrangement og takk 
til de som bidro til planlegging 
av felles sosialt samvær under
utflukter og måltider. Det ble 
en tur med felles opplevelser 
som bidro til å binde oss sam-
men både innad i eget kor og
utad med andre kor. n

Togstasjonen i 
Castetown

FOTO: TWITTER/
«AMAZING

EXPERIENCE WITH
200 CHORAL 

VIKINGS

Motstående side: 
Fra katedralen 

i Peel
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♻Det grønne
hjørnet

Reste-
fest 
av
jule-
maten
Mye godt kan lages av rester etter julematen.
En sikker vinner er lapskaus med rester av
pinnekjøtt. Sjekk matprat.no og få flere tips:
www.matprat.no/julemat/rester-av-julemat
Ellers minner vi om menighetens juletrefest på 
menighetshuset, søndag 5. januar rett etter guds-
tjenesten kl 11 (ca. kl 13). 

Der oppfordres alle til å ta med rester av julekaker –
til felles glede og nytte. FOTO: FREEPIK

GI EN GEIT TIL JUL
Siden 2006 har Kirkens Nødhjelp tilbudt alternative, symbolske 
julegaver – gaver som fortsetter å gi lenge etter at vi har gitt dem. 
En idé å ta med seg på julehandelen? 

Sjekk gaversomforandrerverden.no og bli inspirert. En symbol- 
gave er en gave til noen som har alt – og til noen som mangler det meste. 

Vil du gi mer enn en symbolgave til noen du er glad i, er det flere ting å velge i. 
For eksempel kan du være med og forandre verden én maske av gangen, med Arne og Carlos’ geitestrikk.

FOTO: KIRKENS NØDHJELP

Resirkulerbart julepapir
Vi slår et slag for å bruke julepapir som kan kildesorteres

som vanlig papir, f.eks. gråpapir med eller uten mønster,

papir du maler selv eller avispapir. Topp det hele med å
bruke hamp eller hyssing som gavebånd. 

Din egen kirkekaffe-kopp
Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe! Ta med
din egen kopp, yndlingskruset eller turkoppen din
til kirkekaffen, så unngår vi å bruke engangskopper.
Og kirkekaffe har vi nå hver søndag.



HELG I BIRKELAND OG SÆDALEN 13

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 
55 36 22 80 

Vi ber og takker Kjære forbedere: Til Herren kan vi komme med alt!

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 

Omtrent fem ganger i året sender vi ut en bønneliste til dem som ønsker å motta dette, og stå på en 
liste over forbedere i menigheten. Lista vil også alltid være tilgjengelig på nettsiden vår, og ligge til 

utdeling bak i kirken. I tillegg vil vi trykke den her på denne siden når det er ledig plass i bladet. 
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.

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

Velkommen 
til dåp!

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 på
kirken.no/bergen.

   
          
        

         
      

         
     

      



DET SKJER I 
BIRKELAND 
MENINGHET 
Vinteren 2019-2020

Gudstjenester i Birkeland kirke hver
søndag kl. 11. 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 85/483 02 448
senest fredag – vi har som regel 
skyss til alle gudstjenester utenom
skolens ferier.

Gå ikke glipp av:

•  Åpen kirke hver fredag kl. 15-17
•  Menighetsbasar fredag 29/11 kl. 17

på menighetshuset
•  Kantoriets adventskonsert søndag

1/12 kl. 1930 (se egen annonse)
•  Bobla ten sing sin julekonsert

søndag 15/12 kl. 19
•  Familiegudstjenester og tros-
    opplæring i vinter
•  Lys Våken: søndag 1/12 kl. 11
    (11-åringer spesielt invitert til over-

natting i kirken)
•  Krybbevandring for 2-åringer: 
    I kirken tirsdag 17/12
•  Juletrefest, søndag 5. januar kl.

13.00, på menighetshuset. 
•  Tårnagenter: søndag 26/1 kl. 11 
    (8-åringer)

Voksen i Birkeland 

•  Bibeltimer : På menighetshuset
vanligvis siste tirsdag i måneden 

   kl. 19.30. Enkel servering og
samtale: 26/11. Etter nyttår: 

   28/1, 3/3, 31/3 og 28/4 

•  Diakoni: Kirkens bord på Baker
Brun. Torsdager 12-13 utenom 

   skolens ferier finner du diakonen
på Baker Brun. Du er hjertelig 

   velkommen til å slå deg ned for 
   en prat om løst og fast. Ønsker 
   du en sjelesorgsamtale, kan vi 

gjøre en egen avtale om det.

•  Nabokafé: Hver tirsdag kl. 12-14 på
menighetshuset for alle. Suppe, 
vafler og rimelig mat. Siste før jul:
10/12. Oppstart etter jul: 7/1.

•  Undringsstund: Annenhver tirs-
   dag i forbindelse med Nabokaféen

inviterer vi til undring og samtale
kl. 13-14 på menighetshuset:
10/12. Oppstart etter jul: 14/1.
Kombiner gjerne med en tur på

  Nabokaféen først.

•  Klubben Optimisten: Klubb 
   tilrettelagt for utviklingshem-
   mede på Nesttun bedehus hver

første onsdag i måneden kl. 18-
19.45. Pris kr 50/100 (sommer-

   fest og julefest). 
   Julefest 8/1 – påmeldingsfrist 
   2/1 til lb878@kirken.no/55362285.

•  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 i Birkeland

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

•  Babysang annenhver onsdag 
   kl. 10.30-12 i kirken: 27/11. 
   Oppstart etter nyttår: 15. januar.

•  Søndagsskole: Når det ikke er
skoleferie eller familiegudstjeneste. 

•  Fredagstaco: på menighetshuset
fra kl. 17-19: 24/1, 21/2, 20/3 og
17/4

•  Tweensklubb for 4-7 klasse: første
onsdag i måneden på menighets-
huset fra kl. 18-19.30: 4/12. Opp-
start etter nyttår: 8/1

Ung i Birkeland 

•  Nattkafé for ungdom annenhver
fredag kl. 19.30-23 på menighets-
huset: 29/11, og 13/12. Oppstart
etter nyttår: 10/1.

•  Bobla Ten Sing: Torsdager kl. 19-21
på menighetshuset—med eget
band, dans og lek. 

• KRIK Nesttun: Annenhver fredag
kl. 18-20 i gymsalen på Midtun
skole: Bli kjent med Jesus og andre
kule folk. Motsatte uker fra natt-
kafe. NB! Midlertidig pause pga
mangel på treningslokale (Midtun
skole er stengt ut 2019)

•  Birkeland KFUK speidere: sjekk 
   ut nettsiden deres for informasjon

om gruppene:
www.kmspeider.no/no/Kretser_
og_grupper/Birkeland/

•  1: Øvsttun speidergruppe:
www.ovsttun.org/

Sjekk ut nettsiden for 
kalender, aktiviteter 
og nyheter: 
birkelandmenighet.no

Sjekk også gjerne ut Facebook: 
facebook.com/birkelandmenighet 

✁

HELG I BIRKELAND OG SÆDALEN 14

 
Tid for PAUSE 
 
Kjenner du av og til behov for å trykke på pauseknappen og få litt påfyll? 

26. januar starter vi opp med Pause i Birkeland kirke. Velkommen til en 
annerledes kveldssamling med aktuelle tema, sosialt fellesskap, suppe 
og sjokolade.  

26. januar kl 19.00 er første samling.  

Tema: Balanse.  

Kjersti G Norheim innleder og vi har med dyktige musikere.  

Ta gjerne med deg naboen og kom! 



DET SKJER I SÆDALEN
MENINGHET 
Vinteren 2019-2020
Gudstjenester på Sædalen skole.
Se side 16

Gå ikke glipp av
-   Julespillet på Sædalen skole, 7. des 
   kl. 16 og 8. des. kl. 14 og 1630
-   Familiegudstjenester på Sædalen 
   skole julaften kl 14 og 1530
-   Vinterleir til Helgatun (Myrkdalen) 
   21.-23. februar

Barn i Sædalen
Babysang hver onsdag kl. 1030-1230 
i Kringlebotn aktivitetshus. Oppstart
15. januar.

Føtter på fjell er tittelen på trosopp-
læringsarbeidet i Sædalen. Alle i den
aktuelle aldersgruppen får innbydelse
i posten. 

Vårsemesterets arrangementer:
-   Førskolebarn: Påskevandring og 
   påskepyntverksted
-   8 år: Tårnagenter 25. og 26. januar i 
   Birkeland kirke
-   9 år: Juniorkonfirmanter. Fem 
   hverdagssamlinger, avsluttes med 
   karnevalsgudstjeneste 16 .februar.

Søndagsskolen
Søndagsskolen i Sædalen er delt inn
etter alder og aktivitet:
-   3-5 år: Bibelfortelling og lekegruppe
-   1.-7. klasse: Formingsgruppe
-   1.-7. klasse: Gymsalgruppe
-   Fra 8. klasse: Ungdomsgruppe
-   For de yngste barna er det en 
   lekekrok bak i kirken.

Sædalen barnegospel
Øver på Sædalen skole mandager
kl.1730-1815. 
1-5 år: Minigospel
5 år-3.klasse: Barnegospel 
4.-7. klasse: Tweensing (øver til 1830)

Kompisklubben:
-   1.-4. trinn. Den første tirsdagen i 
   måneden kl. 18-1930 i Kringlebotn 
   aktivitetshus. 

Tweensklubben: 
-   5.-8.trinn. Den første tirsdagen i 
   måneden kl. 18-20 i Kringlebotn 
   aktivitetshus. 

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

Ung i Sædalen 
Ten-sing YOLO. Fra 8. klasse. Øver på
Sædalen skole onsdager kl. 1930-
2100.

Tenklubb. Fra 10. trinn. En kveld i
måneden. 

Lederkurs. Fra 10. trinn. Månedlige
møter, turer, praksis i ungdoms-
arbeidet mm

KRIK for ungdommer. Lek og ak-
tiviteter i gymsalen for ungdommer
fra 8. klasse. Gymsalen på Nattland

skole kl 13 de samme søndagene det
er gudstjeneste i Sædalen.

Voksen i Sædalen
SoundsLikeUs. Kor for unge voksne
tirsdager kl. 1930 i Slettebakken kirke. 

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

Damenes aften. En kveld for damer i
alle aldre med god mat, prat, sang,
underholdning og ord til ettertanke. .
Følg med på hjemmeside/facebook
for tid og sted.

Medarbeiderfest. Dette er festen for
deg som er frivillig medarbeider i
Sædalen menighet-eller som ønsker å
bli det. Følg med på
hjemmeside/facebook for tid og sted.

Leirer for små og store
-   21.-23.februar: Vinterleir til 
   Helgatun(Myrkdalen)
-   29.-31. mai: Menighetsweekend til 
   Nordhordaland folkehøyskole.

✁
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Velkommen til babysang i Kringlebotn aktivitetshus
onsdager kl. 1030-1230 (utenom skolens ferier).

Ingen kontingent eller påmelding - bare møt opp den onsdagen dere er klar. 

• Vår 2020: 15. januar-27. mai 

Hjertelig velkommen til babyer fra 0-12 måneder - og til voksne i 
alle aldre!

Babysang i Sædalen 

Øvinger på 
Sædalenskole 
mandager 
kl.17.30
 
 

sedalenmenighet.no

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



Birkeland kirke 

Søndag 1. des. kl 11.00
Familiegudstjeneste, dåp.
Matt 21,1-11. Offer:
Menighetens misjonsprosj.
Norheim. Barna fra Lys
Våken deltar. Kirkekaffe.

Søndag 8. desember 
11.00: Gudstjeneste, dåp,
nattverd. Joh 14, 1-4.
Offer: Norsk Luthersk Mi-
sjonssamband. Grosås.
19.00: Lysmesse ved
Grosås, speidergruppene i
menigheten.  Joh 14, 1-4.
Kirkekaffe.

Søndag 15. des. kl 11.00
Nine Lessons and Carols,
musikalsk gudstjeneste.
Matt 11, 2-11. Offer:
Diakoniarbeidet. Norheim
og Kantoriet.

Søndag 22. des. kl 11.00
Gudstjeneste, dåp og 
nattverd. Luk 1. 46-55. 

Offer: Menighetens arbeid.
Braut.

24. desember -
julaftengudstjenester
13.00: Luk 2, 1-20. Offer:
Menighetens arbeid.
Norheim.

14.30: Luk 2, 1-20. Offer:
Kirkens Nødhjelp.Norheim.

16.00: Luk 2, 1-20. Offer:
Menighetens arbeid.
Norheim.

23.30: Julenatt. Luk 2, 1-
20. Hallesby Norheim.

25. des.– 1. juledag kl 12.00
Gudstjeneste, dåp og 
nattverd. Joh 1, 1-14.
Offer: Sjømannskirken.
Norheim og Øy.

Søndag 29. des.kl. 11.00
Gudstjeneste, dåp og 
nattverd. Matt 2, 13-15.
Offer: Menighetens arbeid.
Grosås.

Onsdag 1. januar - 
nyttårsdag kl 12.00
Gudstjeneste, dåp og natt-
verd. Luk 2, 21. Offer:
Amathea. Braut.

Søndag 5. januar kl. 11.00
Gudstjeneste, dåp og natt-
verd. Matt 2, 1-12. Offer:
Menighetens arbeid.
Norheim.

Søndag 12. januar kl. 11.00
Gudstj., nattverd. Matt 3,
13-17. Offer: KRIK. Braut.

Søndag 19. januar kl 11.00
Gudstjeneste, dåp. Joh 2,
1-11. Offer: IKO. Grosås.

Søndag 26. januar 
11.00: Familiegudstjeneste,
tårnagentene deltar. Luk
18, 35-43. Norheim og Øy.
Kirkekaffe. Offer: Sædalen
menighet.

13.00: Gudstj., dåp. Offer:
Menighetens arb. Norheim.

Søndag 2. februar kl 11.00
Gudstjeneste, dåp og natt-
verd. Mark 2, 1-12. Offer:
Bibelselskapet. Norheim.

Sædalen skole

Søndag 1. des. kl 11.00
Gudstjeneste, dåp og 
nattverd. Offer: Menig-
hetsarbeidet. Braut.

24. des. julaften kl 14.00
Julaftengudstjeneste. 
Luk 2, 1-20. Offer: Kirkens
Nødhjelp. Øy.

24. des. julaften kl 16.00
Luk 2, 1-20. Offer: 
Misjonsprosjektet i Est-
land. Øy.

Søndag 19. januar kl 11.00
Gudstjeneste, dåp og 
nattverd. Joh 2, 1-11. Øy.

Søndag 2. februar kl 11.00
Gudstjeneste, dåp og 
nattverd. Mark 2, 1-12. Øy.

Livets gang

Gudstjenester

Døpte 
Leon With Aarseth
Iselin R. Jegteberg
Jarand Krogsveen-Bøe
Fride Andreassen Åsnes
Emily Liljegren Fjeld
Torbjørn Jordan
Johannesen
Amalie Vatne
Linnéa Sunde Skudal
Tobias Solberg
Vår Urtegaard Ågren
Melba Rindal
Henry Pell Sande
Thea Kristiansen Jørs
Levi Halhjem
Bo Eriksen
Johanne Olsen-Lohne
Magnus L. Bye-Johannesen
Daniela Moster
Emeline H. Skogstrand
Linnea Sarah K. Jørgensen
Nora Sabic Hauge
Even Soltveit Bakke
Iben Hjertnes Sandven
Aksel Håvardstun Lunde
Victor Andreas Kjellevold

Philip Ødemark Dyrdal
Sander Mjelde
Mia Ludwiczak Nordvik
Benjamin Fauske
Nicklas Halsvik
Rasmus Olsson
Norill L. Eriksen Hollekim
Amelia Maxwell
Marthin Gjertsen
William Loftaas Johnsen
Gabriel Erikstad.
Murugesh
Ola Bergene Mørkve
Maren Risøy Monsen
Albert J. Uchermann
Alvin Moe Fuglestad
Lucas Alexander N. Hansen
Celine Galtung Døsvig
Anna Louise H. Naustdal

Vielser 
Anita Andersen og 
Andreas Tørfoss
Anna Rolfsnes og 
Jøran Enes
Mariell Dahle og 
Didrik Larsen

Dødsfall
Dessverre falt enkelte
navn ut i forrige utgave 
av menighetsbladet. 
Disse navnene er tatt 
med i listen under. Red.

Ragnhild Olaug Siglen
Olav Charles Solvang
Torill Kallekleiv
Ingebjørg Arnesen
Karoline Rye Ravnestad
Olaf Robert Olsen
Norvald Håkon Sellevold
Arthur Emil Hatland
Aslaug Eline B. Hagland
Knut Finne
Birger Johan Bognø
Oddny Kristofa Helgesen
Alfhild Andersson
Odd H. Lorentsen-Hatmyr
Aud Moldenhauer
Bente Nybø Njøten
Gunnar Otto Andreassen
Lars Høydal
Tone Hellevang Dahl
Nicholas Sayer

Ragnhild Birkeland
Rolf William Lie
Jan Marius Abrahamsen
Nils Arthur Rossland
Henrik Rasdal
Evy Helen Henriksen
Robert Jan Henrichsen
Inger Torny B. Rasmussen
Haldis Risnes Fosse
Solveig Veien
Ruth Nesttun
Roald Langeland
Johan Kvåle
Sigrid Ida Fløysand
Rolf Einar Bruun
Kåre Wilhelmsen
Solveig Liv Håvardstun
Kristine Pernille Heltne
Inger Torsnes
Pål Jørgensen
Torger Rasmussen
Kjell Oluf Ødemark
Else Grevstad
Ellen Margrete Aas
Oddmund Knarvik
Einar Dahl


