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TEKST: Karina Hestad Skeie,
leder Birkeland menighetsråd

H vor lenge? Ingen vet. 
Ikke statsministeren

engang. Men både stats-
ministeren og alle vi andre
håper at unntakstilstanden
snart kan avblåses, slik at vi
og verden kan vende tilbake
til det vante, til fellesskapet
og hverandre. Selv om noe
kanskje ikke blir helt som
før. 
Noe er likevel som før.
Selv nå. Midt i den uvirkelig
annerledeshverdagen
bygger skjæreparet ufor-
trødent videre på reiret sitt,
pinne for pinne. Som om
ingenting har hendt spirer
greinene stadig mer for hver
dag. Vårblomstene vokser
seg større til tross for et
nattlig snøfall. Og hver gang
jeg går tur er gresset blitt
grønnere og hestehovene i
veikanten flere. 
Selv når det er unntaks-
tilstand, ja – kanskje særlig
da, må kirken være tilstede
og tilgjengelig i folks
hverdag. Det er vi. Det er
fortsatt dåp og gravferder i
Birkeland. Sokneprest
Kjersti skriver, at selv om
kirkerommet er nesten
tomt, minnes vi om dåpens
bærekraft når korsmerket
tegnes over et barn og
vannet øses over barnets
hode. På samme måte
minnes vi om Guds nær-
vær og himmelhåpet hver
gang vi tar de tre spade-
takene med jord på en
kiste.
Vi er takknemlige for at
både søndagsgudstjenester

og fredagens nattkafe for
ungdom er flyttet over i
digitale rom på Birkelands
Facebookside. Finner dere
oss? Hver dag legges små
andakter ut på Instagram
av kapellan William, og
ungdomsarbeiderne våre
Andreas og Amund. Har
dere sett og hørt? Telefonen
er blitt et enda viktigere
kontaktpunkt nå når vi ikke
bare kan treffes når vi vil.
Kanskje har vi alle noen
ekstra vi kan ringe til.
Det blir rart å feire påske
uten å kunne møtes i Birke-
land kirke. Vi følger biskop
Halvors oppfordring om å
slutte opp om NRKs guds-
tjenester palmesøndag,
langfredag og 1. påskedag.
Samtidig blir det egne
sendinger fra Birkeland på
andre tidspunkt. Oversikt
finner dere på menighetens
nettsider. 
Selv når det er unntakstil-
stand kommer påsken og
våren. Med nytt liv og nytt
håp.n

God annerledes 
påske! 

55 36 22 80 
birkeland.menighet@kirken.no

Boks 152, Nesttun, 5852 Bergen 

Ta gjerne direkte kontakt med
ansatte. Hvis de ikke er til stede
er det mulig å legge igjen beskjed. 

Besøksadresse: 
Hardangerveien 5 B, Nesttun

Menighetshuset: 
Øvsttunveien 29

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

Dåp, vielse og begravelse 
Kirketorget: 

55 59 32 10 
kirketorget@kirken.no

Spørsmål om gravstell
Gravplassmyndigheten i Bergen: 

55 59 39 00 
bergen@gravplass.no

ANSATTE I BIRKELAND

Sokneprest 
Kjersti G. Norheim 

55 36 22 82
kn223@kirken.no

Kapellan 
William Skolt Grosås

55 36 22 83 
wg668@kirken.no

Kateket Ingunn Myklebust 
55 36 22 87
im658@kirken.no

Administrasjonsleder 
Eli Heggdal 

55 36 22 81 
eh462@kirken.no

Diakon Linda Bårdsen
55 36 22 85 
lb878@kirken.no

Frivillighetskoordinator/
administrasjonskonsulent 
Hilde Karin Wolter:

55 36 22 80 
hw678@kirken.no

Tweens- og ungdomsarbeider
Andreas Hatlevik Weltzien: 

aw792@kirken.no

Kantor Asbjørn Snilstveit
as554@kirken.no

Kantor Carsten Dyngeland
cd275@kirken.no

Vikarkirketjener Eli Søgnen
55 36 22 89 
es255@kirken.no

Menighetsrådsleder 
Karina Hestad Skeie

55 36 22 81 
     (menighetskontoret)

ANSATTE I SÆDALEN 

Prest Leidulf Øy
489 91 909
lo344@kirken.no 

Ungdomsarbeider 
Amund Hosøy

926 96 837
ah487@kirken.no 

Menighetspedagog 
Sigrid Trætteberg Fahlvik 

988 18 687
st879@kirken.no

AKTIVITETER

Birkeland I. KFUK-speidere
Lise Strøm Nilssen: 

97 63 63 32

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

1.Øvsttun speidergruppe,
Norges speiderforbund
Cecilie Hanseth

cecilie.o.hanseth@gmail.com

Birkeland Y’s Men’s Club 
Reidar Kanestrøm

413 30 704
reidar.kanestrom@gmail.com

St. Georgs Gilde
Dag Eikeseth 

934 03 160

Nesttun mannsforening 
for NMS
Stein Wivestad: 

55 13 46 44

Gave til menigheten:
Konto: 1644.32.89430
VIPPS # 525013

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

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

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

Stoff leveres menighetskontoret eller sendes på e-post til 
birkeland.menighet@kirken.no

Redaktører: Eli Heggdal og Hilde Wolter Redaksjon: Astrid
Dalehaug Norheim, Gunnhild Hoprekstad, Mona Boge og Gyrid
Cecilie Nygaard Grafisk produksjon: Dragefjellet Media AS 
Trykk: Molvik Utgivelse neste nummer: Kontakt redaksjonen.
Førstesidebildet: Gurid Cecilie Nygaard.

Hvem-hva-hvor i Birkeland sokn
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Det skjedde så
utrolig fort
Plutselig var dagene totalt forandret og
verden helt annerledes. For alle. Det trygge
og kjente stengt og permittert. Fellesskap
oppløst og satt i karantene. 
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Er du hjemme og trenger 
varer fra butikken?
Vi vil gjerne hjelpe dere som ikke kan forlate huset på grunn av korona-
karantene eller av andre årsaker.

•  Trenger du hjelp til å handle varer i dagligvarebutikk eller reseptfrie legemidler fra apotek er vi her for å 
    hjelpe. Ta kontakt med diakon Linda Bårdsen som koordinerer arbeidet. 5536 22 85 (kontortelefon satt 
    over til mobil).
•  Penger kan overføres til menighetens kontor nr: 1644.32.89430
•  Trenger du noen å snakke med? Diakon Linda Bårdsen er også tilgjengelig samtaler. Ring henne gjerne for
    en prat! Bruk også da telefon 55 36 22 85. n
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TRENGER DU NOEN Å SNAKKE MED?
Ring eller skriv. Vi er her. Alltid.  kirkens-sos.no
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TEKST: Menighetspedagog 
Sigrid Trætteberg Fahlvik

J ippi! I dag er tråden her! 
Jeg hopper ut av sengen

og knyter opp knuten som 
den gule tråden er festet med.
Det er mamma som har festet
den der, og min oppgave er
følge tråden og se hva som

gjemmer seg i enden.
Først går tråden ned
trappen, før den snor

seg opp i sofaen,
under et pledd, to
runder rundt en
lysestake, bak 

fjernsynet og inn på kjøkkenet.
Der tar tråden seg en tur inn-
om kaffetrakteren, ned i vas-
ken, rundt påskekyllingen med
litt skjeve øyne som jeg laget 
da jeg var 3 ½ år, før den for-
tsetter ut i gangen og gjennom
ermene på tre jakker som
henger på knaggrekken. 
Puh! Nå må vel tråden snart
slutte! Men den går videre ut
døren. Jeg hopper opp i
mamma sine støvler og for-
tsetter ut i hagen i bare natt-
kjolen. Det striregner, men det
bryr ikke jeg meg om. Nå må
jeg vel snart være framme! 
Tråden fortsetter opp på 
rutsjebanen, og jeg følger etter
og rutsjer ned i sandkassen.
Men stopper tråden her? Nei,
den går ned i sanden. Jeg
graver så fort jeg kan og endelig
-DER ser jeg påskeegget mitt.
Jeg børster vekk litt sand slik at
den fine gullfargen kommer til
syne og åpner egget. Nam!
Masse sjokolade, sure føtter og
det beste av alt: en rød kjær-
lighet! 
Jeg skynder meg med å ta av
papiret og putter den i
munnen. Så setter jeg meg
ned i sandkassen. Natt-
kjolen har blitt våt og
klistrer seg til beina
mine, men det bryr 
jeg meg ikke om.

  
   

 
 

  
 
  

    

    

 

  

 

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

Vel fem ganger i året sender vi ut
bønneliste til dem som ønsker å
motta dette, og stå på en liste
over forbedere i menigheten. Lista
er også alltid tilgjengelig på nett-
siden vår og ligget til utdeling bak

i kirken. I tillegg vil vi trykke den i
dette 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

Mari Marihøne
1. påskedags morgen: Det første jeg gjør når jeg
våkner er å se om det er en gul tråd festet til
sengen min. For hvis jeg finner en tråd betyr
det at det er 1. påskedag! 



Gode lenker 
til filmer og 

påske-
aktiviteter 

for barn:

• Bibelfilmen min:
iko.no/kirke-og-hjem/2018/9/bibelfilmen-min 

iko.no/kirke-og-hjem/2019/2/sammen-med-jesus  

• LNM Ung: 
vimeopro.com/misjon/for-barn/video/122543099

• Søndagsskolen på Youtube: 
youtube.com/user/soendagskolen

• Kirken.no:
ressursbanken.kirken.no/nb-NO/

2020/pasken-i-en-spesiell-tid/

• Bispedømmet: 
kirken.no/nn-NO/bispedommer/

bjorgvin-bispedome/ nyhetsarkiv/
et%20p%C3%A5skeegg%20av%20ideer/

5

Kjærlighet på pinne tar slutt, men
Guds kjærlighet tar aldri slutt. Det
sa presten i kirken en gang. 
I dag er det 1. påskedag - den
dagen Jesus stod opp fra graven.
Tenk at Jesus sin kjærlighet er
sterkere enn døden!
Jeg putter en bamsemums og to
sure føtter inn i munnen. Gjennom
kjøkkenvinduet kan jeg høre at
mamma hører på radio. Det er en
påskesang. Jeg kan den, for vi har
sunget den i koret:

Nei, det trengs ingen blomster til
graven. Jesus du stod opp og du bor
blant oss. Våre øyne er til for å se
deg, hendene er til for å tjene deg.
Jeg merker at jeg er sånn ordentlig
glad inni meg. Jeg skynder meg med
å svelge ned den siste sure foten og
synger med på refrenget av full hals:
HALLELUJA! HALLELUJA-A-A-A!
HALLELUJA! HALLELUJA! n

God påske! 
Hilsen Mari Marihøne, 
5 ½ år

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

Påske og pandemi

TEKST: William Skolt Grosås 

K irken gir uten å nøle avkall
på det beste vi har for å

kunne tjene fellesskapet, men
offeret er stort. Selv om Guds-
ordet kan formidles gjennom en
skjerm, og selv om en telefon-
samtale kan gi trøst og felles-
skap, kan ingenting erstatte det
fysiske måltidsfellesskapet. For
Gud har skapt og villet oss med
en kropp. Men derfor må også
gjøre alt for å støtte og hjelpe
helsearbeiderne som tar vare på
nettopp kroppene våre. Alt
annet ville vært et svik, ikke
bare mot folkehelsa, men også
mot troen på Gud som har skapt
oss med en kropp og selv ble
menneske i Jesus Kristus.
En pandemi er god medisin
mot lettvint religiøsitet. Naive
forsikringer om at Gud alltid
redder oss fra det vanskelige
bærer ikke gjennom livet, og
ikke gjennom døden. Kjære
Gud, ba en venn av meg en gang
med glimt i øyet, du som lot
halve Europa dø i Svarte-
dauden, la meg finne en
parkeringsplass på Lagunen i
dag!» 
Bønn er virkekraftig. Men en
pandemi kan lære oss å løfte
blikket. Ikke et eneste sted i hele
Jesu undervisning finnes løfter
om å bevares fra lidelse og død. 
Derimot finnes det masse
styrke og hjelp i evangeliene
som lærer oss å møte en slik
krise på en god måte. Det første
og viktigste er dette: Hold ditt
blikk festet på Jesus Kristus.
Han er ditt håp, han er din
styrke. Som når Peter i stormen
kunne gå på vannet så lenge han
holdt blikket på sin frelser, så
kan vi med faste steg leve gjen-
nom våre stormer i den kraft
som Jesus gir. 
Om noen år vil vi høre fortel-
linger om mennesker som gjen-
nom denne krisen fikk en ny og

fordypet kjærlighet til Gud. Som
gjennom akkurat disse
prøvelsene på en spesiell måte
fikk erfare at han er trofast. La
oss be om at det blir oss!
Ørkenen er glohet, tørr og farlig.
Men det var i ørkenen Jesus
overvant djevelen, og det var i
ørkenen Israelsfolket fikk brød
fra himmelen å spise. 
For det andre råder evan-
geliene oss til i kriser å lete etter
muligheter for kjærlighet.
Paradoksalt nok er det onde
ofte en mulighet for at godheten
kan bli desto synligere. Gud
overvinner sine fiender ved at
selv det som står i mot hans
gode vilje kan bli til hans større
ære. Judas var ingen Guds
tjener. Og vi skal gjøre alt vi kan
for å ikke bli som ham. Men
uten Judas ingen korsfestelse.
På samme måte i våre liv: Gud
tar rotta på djevelen ved å la selv
kriser og nød, sykdom og død,
bli stedet der hans herlighet
skinner gjennom. Det er jo de
kristnes hemmelighet: Det
motbydelige drapet på en
uskyldig mann er vakrere enn
alt. Det finnes ingen ting kjær-
ligheten som lider ikke kan
overvinne. 
Jeg vil oppfordre alle i denne
høytiden til å ta muligheten til å
leve ennå tettere enn tidligere
på det som skjer de hellige
dagene. Vi i staben legger ut
materiale på internett til støtte
og hjelp. Skjærtorsdag og pås-
kenatt sender vi nattverds-
feiringen over nettet. Selv om
dere som sitter hjemme ikke
kan ta imot gavene, er vi fortsatt
ett i Kristus. Gudstjenester og
sammentreff er kanskje 
avlyst, men Guds 
menighet er ikke 
lagt ned. n 

For første gang i moderne tid er kirker over hele
verden lukket i påsken. Selv gravkirken i Jeru-
salem stenger, for første gang siden svartedauden. 
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TEKST OG FOTO: 
Mona Boge og Gro Lise Skintveit

Ønsker du deg vakre blomster eller
spiselige vekster til sommeren er dette
tiden for å så. Menighetsbladet har igjen
tatt turen til hageentusiast Gro-Lise
Skintveit (Instagram: lisemorshave) på
Nedre Kirkebirkeland. Her har det allerede
begynt å spire, både ute og inne.

– Har du noen gode tips til oss uten
grønne fingre?
– Det kan være lurt å satse på planter som
tåler regn. Og å bruke krukker, store som
små, pleier alltid å bli vellykket. Bruk god og
næringsrik jord og husk drenering i bunnen.
Sørg også for å ha planter som blomstrer
hele sommeren. Og en liten kjøkkenhage i
en pallekasse kan gi utrolig mye avling. Her
kan du plante nye frø etterhvert som du tar
opp det som er ferdig, f.eks salathoder. På
den måten har du salat hele sommeren
uten at det tar store plassen.

– Men hva skal vi starte med nå i begynn-
elsen av april?
– Jeg anbefaler å lage minidrivhus av gjen-
nomsiktige plastkasser med lokk. Begynn
med å bore noen hull øverst i veggene på
boksene, dette er nødvendig for luftingen.
Så tar du jord i bunnen, sår frøene du
ønsker og strør et tynt lag jord over. Vann
så forsiktig, gjerne med en sprayflaske. Så
legger du lokk på og setter boksene på et
lunt, solrikt sted ute. Følg med og vann ved
behov, de skal ikke tørke. Disse kassene
kan stå ute selv om det er kaldt eller
regner. Og ta av lokket noen timer om

dagen hvis det er sol.
På denne måten får
du sterke og robuste
planter som er klare
til å plantes ut i bed
eller i krukker når
faren for nattefrost
er over.
– Hvilke blomster
egner seg godt her  i
Nesttun-området? 
– Jeg anbefaler
spesielt busknellik, de er lette å få til og
selv om de er toårige er min erfaring av de
kommer igjen år etter år. Ellers er
småkrage, kosmos, erteblomster, hagep-
oppelrose og blomkarse sikre planter.

– Hva pleier du å så i pallekassene?
– Jeg bruker for det meste pallekassene til
kjøkkenhage og da planter jeg gulrøtter,
poteter, reddiker, salathoder, spinat, purre,
grønnkål, jordbær og urter. Men som med
plastkassene er det også her viktig å ha
lokk på så lengde det er fare for nattefrost.
Lokk kan kjøpes sammen med pallekassen
eller lages av gjennomsiktig plast, glass
eller klar bølgeplast.

– Har du ellers noen gode tips?
– Kjøp gjerne billige stemorsblomster i 12-
pakninger. Så planter du dem om i større
krukker eller balkongkasser. Hvis du er flink
å gjødsle og vanne vil de bli til store planter
som du har glede av hele sommeren. Husk
bare å plukke av visne blomster så kommer
de igjen og igjen.n

Det er vår i luften ... 

No livnar det i lundar, 
no lauvast det i li,
den heile skapning stundar 
no fram til sumars tid.

Det er vel fagre stunder 
når våren kjem her nord
og atter som eit under 
nytt liv av daude gror.

Guds kyrkje lysa skulle 
som høgt på berg ein stad,
med sumar utan kulde 
og utan solarglad

Guds ord vel alltid lyser, 
den sol gjeng aldri ned.
Det hus som Anden hyser, 
ligg støtt i ljos og fred.

Du vår med ljose dagar, 
med lengting, liv og song,
du spår at Gud oss lagar 
ein betre vår ein gong,

då me med vigsla tunge, 
med kjærleik heil og klår,
alt utan brest og sprunge 
skal lova Herren vår!

Ønsker du deg vakre blomster eller spiselige
vekster til sommeren er dette tiden for å så.

♻
Det 
grønne
hjørnet
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TEKST: Kateket Ingunn Myklebust

V i lover, så sant det står i vår
makt, at høstens konfirmasjoner

skal bli like flotte og «vårfriske» som
de pleier, selv om denne flyttingen
var krevende både for kirken og 
konfirmantfamiliene!
Heldigvis lærer vi mye nytt i en 
slik tid, vi finner nye måter å treffes.
Går du inn på Birkelands hjemme-
side, Instagram eller Facebook, vil 
du for eksempel finne gudstjenester
og daglige, små andakter som sendes
live, og Birkeland-Ung har flotte
livesendinger av Nattkafeen, som 
for mange konfirmanter har vært et
populært og kjært møtested fredager.

Så, kjære konfirmanter, - dere er på
ingen måte glemt, og dere er i våre
tanker og bønner! Og så håper vi at vi
kan ta opp igjen en mer normal kon-
takt til høsten. Vi gleder oss til å feire
dere!
Nytt konfirmantkull får nok en noe
utsatt oppstart til høsten. Mer om
dette i ordinært menighetsblad som
etter planen kommer ut i juni. Vi
sender selvfølgelig invitasjon til alle
som er registrert i medlemsregisteret
vårt.
Under ser dere liste over hvilke
dager og tider det er konfirmasjoner
til høsten.  Oppdatert navneliste vil
komme i det ordinære menighets-
bladet i juni. 

HØSTKONFIRMASJONER 2020 

•   Birkeland lørdag 5. sept., kl. 11, 13 
     og 15, og søndag 6. sept., kl. 13.
•   Birkeland lørdag 12. sept., kl. 11 og 
     13, og søndag 13. sept., kl. 13.  
•   Sædalen skole Lørdag 19. sept., 
     kl. 11 og 13.
•   Birkeland lørdag 26. sept., kl. 11, 
     13 og 15, og søndag 27. sept., kl. 13.
•   Birkeland lørdag 3. okt., kl. 11 og 
     13, for Sædalen.        

Til slutt ønsker vi alle våre kon-
firmanter og konfirmantfamilier en
god vår; ta godt vare på hverandre.
Gud velsigne hver enkelt!  n

VÅRFRISKE 
KONFIRMASJONER 
– TIL HØSTEN!
Våre kjære konfirmanter, som pleier å skinne i sine hvite
kapper om kapp med hvitveis og andre vakre vårtegn,
har alle på grunn av koronasituasjonen fått flyttet 
konfirmasjonene sine til høsten.    

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.

Vi tilbyr dåp selv om vi ikke kan holde 
gudstjenester slik vi vanligvis gjør. Ta kontakt

dersom dere ønsker informasjon om
mulighetene for dåp i den nærmeste

tiden. 

Meld barnet til dåp på 
kirken.no/bergen.

   
          
        

         
      

         
     

      



LIVETS GANG
Døpte 
Ulrik Rindarøy Endestad
Martin L. Halleraker
Lars Arnevik Austrheim
Aurora Dyngeland Larsen
Hennie R. Rønnevik
August Damm
Emily Økland Fulton
Frida Rasmussen-Pörschke
Selma Linnea Naustdal
Lykke-Marie S. Solvang
Åse Marie Kulild Ramsevik
Alfred Høydal-Espeland
Viljar Larsen Kolve
Sofie Dyrdal Angeltveit
Athena Fosse Johansen
Vilma S. Hatleseth
Mathias Haarklau Tangen

Aksel Lilje
Emma Uranes Hjelmaas
Nikolay Ringstad Støylen
Marita Torp Herland
Ailo Myking Frotaule
Julie Steinsvik Wollan
Emil Yndestad Eilertsen
Sivert Stubbmo Bertelsen
Edvin Reigstad
Grunnaleite
Ole Andreas Alstad
Aron Nilsen Vinje
Henrik Andal Eikesdal
Louise Walgermo-Mellgren

Vielser
Ingunn Valde og 
Sigve Sæther 

Dødsfall
Åse Nilsen

Ragnhild Idun Lund
John Haukeland
Ruth Amanda Gundersen
Markvard Armin Sellevoll
Målfrid Moe
Jan Fikke
Aslaug Oddbjørg Myksvoll
Håkon Helland
Liv Tove Risan
Johannes Tveiterås
Anna Oline T. Høyem
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Når dette bladet lages
er det ennå ingen som
vet når og hvordan de
vanlige aktivitetene i
Birkeland og Sædalen
vil komme i gang igjen. 

Vi har derfor ikke lagt inn
de faste sidene med over-
sikt over alle aktiviteter og
samlinger fremover mot
sommeren. Istedet vil vi
vise til påskeprogrammet
under, samt menighetenes
nettsider for oppdatert in-
formasjon:

• www.kirken.no/
    birkeland-menighet
• www.kirken.no/
    saedalen-menighet

På Birkelands hjemmesider
lenkes det til sendinger på

Facebook. Disse kan
følges selv om man ikke
har en Facebook-konto. 
Følg oss gjerne på 
Facebook og Instagram!

www. facebook.com:
> Birkeland menighet
> Sædalen menighet

Påskeprogrammet 
Lørdag 4. april kl. 17:
Kirkeklokkene ringer inn
helgen.

Palmesøndag 5. april:
Første episode av 
Påskepodden. 
11.00: Gudstjeneste NRK.
17.00: Familiegudstjeneste
fra Sædalen (prest Leidulf
Øy med flere).

Mandag 6. april:
Påskepodden episode 2.

Tirsdag 7. april:
Påskepodden episode 3.

Onsdag 8. april:
Påskepodden episode 4.

Skjærtorsdag 9. april:
Påskepodden episode 5.
19.00:  Nattverdguds-
tjeneste fra Birkeland
sendes live (prest William
S. Grosås med flere).
20.00: Musikkandakt fra
Sædalen.

Langfredag 10. april:
Påskepodden episode 6.
11.00: Gudstjeneste, NRK.
Åpen kirke: kl. 15-17.
20.00: Musikkandakt fra
Sædalen 

Påskeaften 11. april:
Påskepodden episode 7.
17.00: Klokkene ringer inn
påskehøytiden.

20.00: Musikkandakt fra
Sædalen.
23.00: Påskenattsguds-
tjeneste sendes live 
(prest William S Grosås
med flere).

1. Påskedag 12.april: 
Påskepodden episode 8.
Påskepreken og hilsen 
fra sokneprest Kjersti G.
Norheim.
10.00: Kort familieguds-
tjeneste fra Birkeland.
11.00: gudstjeneste, NRK.
17.00: Familiegudstjeneste
fra Sædalen.

2. Påskedag 13. april: 
Påskepodden episode 9.
Åpen kirke: kl. 15-17.

Hver dag blir det påske-
aktivitet for barna med
kateket Jonas. Følg med 
på Facebook.

HVA SKJER I
MENIGHETENE
FREMOVER?

Menighetskalender


