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Det blir jul

En av de fineste adventstradisjonene
våre oppstod i den tyske byen Herrnhut
i siste halvdel av 1800-tallet. Da begynte
nemlig noen å henge opp lysende
stjerner i vinduene i adventstiden.

REFLEKSJON

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

D

TEKST: Kjersti Gautestad Norheim

isse adventsstjernene ble en tradisjon
som spredte seg til Norge. Midt i
mørkeste desember henger de lysende
stjernene i vinduene og minner oss om at
det snart er jul.

I år er det flere som henger opp adventsstjernen ekstra
tidlig. Vi trenger det i år var det en som sa i et intervju med
BT, og det har hun kanskje rett i. For 2020 har vært et rart
år. Da landet stengte ned lukket vi oss inne og holdt oss
hjemme. Vi beholdt et positivt syn på dugnad, og vi heiet
på hverandre. Gjennom sosiale medier gav vi hverandre
digitale skulderklapp og kom med oppmuntrende tilrop:
Dette klarer vi! Hold ut og hold sammen!

Så kom sommeren og gav oss en smak av fri. For selv om vi
ikke kunne reise utenlands, var det midnattssol i Lofoten,
kanelboller på bakeriet i Lom og sol på Sørlandet. Men når
høsten kom, kom også mørket, uroen og nye, strenge
koronaregler. November har vært mørk på mange måter
med stigende smittetall og dødstall. Mange har mistet jobben
eller står i fare for å gå konkurs. Nye innstramninger har
skapt både frustrasjon og irritasjon. Vi klager mer på hverandre. Konfliktnivået stiger mange steder, og ensomheten
øker. Desembermørket blir påtrengende. Da trenger vi lys,
og da trenger vi håp. Da trenger vi adventsstjerner.
Adventsstjernene minner oss nemlig om en annen stjerne:
Den store julestjerna. Stjerna som lyste opp i nattemørket
og viste vei for både tilreisende vismenn og fattige, lokale
gjetere. Da stjerna stanset over stallen kunne hele verden se
hvor barnet var. Og der, rundt krybben ble fattig og rik,
utlendinger og innfødte, unge og eldre forent i glede.
For et barn er oss født, en Sønn er oss gitt. Herreveldet er
lagt på hans skulder. Han har fått navnet Underfull
rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste.

Jul handler om at Gud ble menneske. At han kom til oss.
At han er midt i vår glede, men også i vår uro, vårt mørke og
vår frykt. Ingen vet helt hvordan julen blir, men vi planlegger koronatilpassede gudstjenester både i Birkeland kirke
og på Sædalen skole. Les mer om planene for julen på side 5.
Så vet vi at reglene kan forandre seg på kort varsel, så følg
med på våre nettsider: www.birkelandmenighet.no eller følg
oss på Facebook. Det vi imidlertid vet helt sikkert er at det
blir jul. For om vi lar adventsstjernene vise oss vei gjennom
mørket, kan vi finne Han som kommer med glede og fred.
Så: Tenn lys, vis vei og ha en god adventstid! n

KIRKETOMT: Kirken i Sædalen kommer i skogholtet ved siden av Coopen. Leder for kirkekomiteen, Pål Ove Vadset ser frem til en kirke
som er full av liv hele uken.

Håper på
ny kirke
om tre år
Hvitmalt kirke med høyt
spir? En arbeidskirke med
kafé og torg? Nå kan alle
komme med innspill til
hvordan kirken i Sædalen
skal se ut.

I

Tekst og foto: Astrid Dalehaug Norheim

sommer bestemte bystyret at den
planlagte kirken i Sædalen skal
ligge i skogholtet på venstre side av
Coopen i Sædalen. Fra før har Bergen
kommune bevilget 40 millioner til
kirkebygg, og Bergen kirkelige fellesråd har lagt 10 millioner til i potten.
I tillegg kan det blir aktuelt å samle
inn ekstra penger eller få sponsorer.
Nå begynner arbeidet med å bestemme hvordan kirken skal se ut og
hva den skal inneholde.

Spurte om råd

I begynnelsen av november ble det
holdt digitale innspillsmøter hvor alle
i nærområdet var invitert til å komme
med ønsker. På de to første møtene
deltok rundt 25 personer.

– Bergen kirkelige fellesråd er byggherre, men det er dere som vet hva
dere vil med bygget, hvilke aktiviteter
det skal romme og hva bygget skal
fortelle omverdenen, sa kirkebyggsjef
Arne Tveit i Bergen kirkelige fellesråd. De har blant annet ansvar for alle
kirker i kommunen.

En del er klart allerede:
• Kirketomten er på 3,4 mål.

Austlibekken renner gjennom
tomta, og en del av området er
utsatt for 200-årsﬂom. Dermed
må kirken bygges slik at den er
sikret mot ﬂom.
• Kirkens grunnﬂate er maks 600
kvadratmeter.
• Maks bygghøyde er 9,5 meter
fra 1. etasje i fremre kant og
maks 15,5 meter i bakre kant.
• Foreløpige anslag er at kirken
bør ha 200-230 sitteplasser og
60 parkeringsplasser. Man ser
etter sambruk med parkeringsplasser.

På konferansene kom det blant
annet innspill om at kirken må være
et trygt samlingssted for nærmiljøet,
ha et levende torg som en god møteplass, ha god akustikk og plass til
flere aktiviteter samtidig. Flere pekte
på ønske om kirkesal med dører til
en menighetssal, som kan åpnes når
det er behov for ekstra mange sitteplasser. Det ble også drøftet om
underetasjen på kirken kan være en
kombinert garasje og gymsal.
- Om tre år håper jeg at vi har en
kirke som er full av liv hele uken, sier
Vadset.

Arkitektkonkurranse

I begynnelsen av 2021 lyses det ut en
arkitektkonkurranse for den nye
kirken. En jury skal avgjøre hvilken
kirke som skal velges. I juryen sitter
det etter planen to fra Sædalen
menighet, en fra Bjørgvin bispedømme, en arkitekt og kirkebyggsjef Arne Tveit.
– Forhåpentligvis står kirken ferdig
sommeren 2023, sier Vadset.
– Det er et mål. Det kan komme utsettelser, men vi skal gjøre alt vi kan
for å få det til, sier kirkesjef Tveit. n
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Annerledes –
Kan annerledes være en god ting? Kan det være
positivt at noe blir helt annerledes enn du planlegger
og forventer? Pandemien vi står i framkaller en del
tanker om hvordan julen vil bli i år. Ta med deg
diakon Linda Bårdsen sine refleksjoner og fortelling
om en annerledes lillejulaften, inn i adventstiden.
La annerledesheten vi opplever i år være til positiv
begrensning – la oss ikke glemme det egentlige, nære
og enkle med julen.
TEKST: Linda Bårdsen og Hilde Wolter
FOTO: Charles Deluvio/unsplash.com

P

å lillejulaften for noen år
siden hadde jeg akkurat
parkert bilen etter å ha vært en
tur på gravene med kranser (det
er mulig at det er noe seint å gjøre
dette på lillejulaften, men sånn
blir det ofte i vår familie …), da
mobilen min ringte. Det var fra
NAV – de lurte på om det hadde
vært feil på listene mine i forbindelse med julematkurvene
som Birkeland menighet deler ut,
for det var noen mottakere som
ikke hadde fått.

I

nne stod alt på hodet. Jeg
hadde begynt på julerengjøringa og var kommet så langt
som til punkt 1: rydding. Så fikk
jeg idéen om at jeg skulle gå med
kransene før det ble så seint at
man er utsatt for bulking av bilen
(lillejulaften er jo den dagen i året
du er mest utsatt for det), og så
gjorde jeg det – dro på gravene,
altså. Så ble i hvert fall det ferdig
til jul!

K

lokka sju om kvelden hadde
jeg invitert gjester på kvelds.
Det er alltid en ypperlig motivasjonsfaktor når huset skal tas,
jul eller ikke jul. Og dessuten er
det veldig hyggelig med besøk.

S

å der stod jeg, juleferien
hadde begynt – men en feil
hadde skjedd, og noen stod skuffa

4
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tilbake. Gi meg en time, sa jeg til
henne fra NAV, så ringer jeg deg
opp igjen.

J

eg lot hus være hus og dro til
kontoret, fant ut av hva som
hadde skjedd og sørget for at de
husstandene som ikke hadde
mottatt den lovede matkurven, de
fikk. Det var en helt riktig avgjørelse – og jeg var veldig glad for at
jeg gjorde det. Dette tok sine
timer, og ett sted ble jeg invitert
inn og måtte bare si ja til det –
også helt riktig.

D

ere vet hva jeg mener, sant?
Alt er kaos, klokka går, du
kjenner sjøl at stressfaktoren
stiger, men du vet hva som er
riktig å gjøre. Her minner jeg om
at huset stod på hodet, gjestene
skulle komme klokka sju – og nå
var klokka blitt nesten seks …
Men jeg var der jeg skulle være – i
en stue der jeg representerte
menigheten, hos noen med en
annen tro, og hvor det hadde vært
et dødsfall i familien langt unna.
Og tenkte at jul blir det uansett.

J

eg innrømmer at jeg vurderte å
avlyse hele kveldsmaten, men
så hadde jeg så veldig lyst på
besøk. Så jeg ringte og utsatte
kveldsen en time, dro hjem og
støvsugde jula inn! Utrolig hvor
en støvsuger kommer til. Og med
dempet belysning og mye stearinlys, er det fantastisk hvor langt en
kommer! Det ble en veldig fin

og bra?

Utrolig hvor en støv’’suger
kommer til. Og med

dempet belysning og mye
stearinlys, er det fantastisk
hvor langt en kommer!

’’

lillejulaften med gjestene mine –
juletreet stod riktignok fortsatt på
verandaen, men det kom på fot med
hjelp før gjestene gikk, og så koste
jeg meg med å pynte til langt inn i
natten. «Grevinnen og hovmesteren» glemte jeg helt å få med meg
på TV, men jeg kjenner historien så
godt at det føltes som jeg hadde sett
den det året også.

H

vorfor tar jeg dere med på
denne lille reisen fra en jul for
noen år siden? Kanskje for å minne
både meg selv og dere på hva som
er viktigst? Jeg har smakt litt på
spørsmålet flere ganger – hvorfor
har jeg lyst til å dele akkurat dette?
Kanskje fordi jula er så full av
forventninger – både av de gode
og de vanskelige? Kanskje fordi vi
har et fasttømra bilde av hva som
må til for at det skal bli jul? Og så
kan det være greit å bli vridd litt ut
av det vante? Enten fordi du eller
noen andre har gjort en feil, og dere
fikk sjansen til å rette det opp igjen,
eller fordi livet tar noen uplanlagte
vendinger …. Slik det i år er for oss
ikke bare enkeltvis, men også som
samfunn og verden.

J

ula kommer i år også. Og den
kommer til oss utenfra, uansett
hva vi strever med eller gleder oss
over: fra Gud som velger å komme
inn i våre liv på den mest menneskelige, sårbare måten – å bli født
som et lite barn. Så nær oss
kommer Gud. Uansett ytre omstendigheter. n

Julen 2020

Vi lever i en tid der mye er
annerledes enn vi er vant
med og endringer skjer raskt.
Hvordan juleprogrammet blir i Birkeland og Sædalen vet vi ikke helt ennå.
Det vi vet er at det blir julefeiring i
kirken i år også. Følg med på nettsidene for oppdatering om antall
tillatte deltakere, påmelding og annen
viktig informasjon knyttet til smittevern og arrangementgjennomføring.
n 29. november kl 11.00

n
n
n
n
n
n

n
n

1. søndag i advent. Familiegudstj.
Sædalen kl 16.30: Utegudstjeneste
med tenning av julegran på den
nye kirketomten ved Coop Extra.
6. desember kl 11.00
2. søndag i advent. Gudstjeneste.
13. desember kl 11.00
3. søndag i advent og Nine
Lessons and Carols, ved Kantoriet
13. desember kl 19.00
Julekonsert og messe. Bobla
ten sing
17. desember kl 20.00
Konsert med damekoret Korall
20. desember kl 11.00
4. søndag i advent. Gudstjeneste.
24. desember, julaften
Birkeland: Korte gudstjenester
kl 11, 12, 13, 14, 15 og 16
Sædalen skole. Korte gudstjenester kl 13, 14, 15 og 16.
Alternativt utendørs på Bergendal gård kl. 13.00 og 14.30.
24. des., julenatt kl 23.30
25. des. 1. juledag kl 12.00

Julepod med Andreas og Gyrid
Søndagspodden kommer med juleepisoder fra julaften til 3. nyttårsdag!
(24., 25. 26., 27., 31. desember, og 1.
og 3. januar). Abonner der du lytter
til podcaster. Du kan også se videoversjon på Birkelands Facebook-side
og hente lydfil på nettsiden.

Grunnet plassbegrensinger blir det
påmelding til noen arrangementer,
som for eksempel julaftengudstjenestene. Julaften ber vi også om at alle
hjelper til med å unngå trengsel ved
inngang og på plassen rundt kirken.
La bilen stå dersom dere kan, og kom
til fots. Det er også mulig å parkere
på Nesttun Senter.
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Pakkekalender
eller primstav?
Dagene i advent kan markeres på mange måter. Eli Heggdal ga sine barn historier om de gamle merkedagene.

Det er nok ikke mange
som vet at administrasjonslederen i Birkeland har
hovedfag i etnologi. Mens
de andre barna fikk gaver
hver dag, ga Eli sine barn
historier om de gamle
merkedagene. Kunnskapen
om kultur og tradisjon
deler hun med andre.
TEKST: Mona Boge
FOTO: Morten Wanvik

D

a Eli begynte i jobben i Birkeland
menighet sa Ivar Braut at etnologi er ikke et fag, men en tilstand!
Dette likte Eli godt. Hun er interessert
i historie og hvordan vi som kulturbærere både vedlikeholder og endrer
tradisjoner.
6
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Da barna var små ønsket Eli et
alternativ til pakkekalenderen. Hver
dag ble det hengt opp en liten hjemmelaget stjerne i vinduet slik at det på
julaften var en stjernehimmel med
24 stjerner. De kjøpte en fin adventskalender, med 24 små bøker om Maria
og Josef sin reise mot Betlehem. I
stedet for gaver fikk barna åpne en
boks hver lørdag. Der var det lørdagsgodt, men også en liste om hva de
skulle gjøre sammen som familie den
neste uken. Dette kunne være bakedag, kino eller kaffebesøk.
– Desember er en tid fylt av forventning, men også travelhet og press,
sier Eli. De andre barna fikk jo gaver
hver dag. Så det var ikke alltid like
enkelt for mammahjertet til Eli å forklare barna sine hvorfor de gjorde det
på denne måten. Hun hadde lyst til å
gi dem noen tradisjoner, med å for-

telle om merkedagene på primstaven,
en gammel kalender med spennende
merkedager og historier. Hun forteller
om Nilsmesse 6. desember, eller
minnedagen for St. Nikolas, som
var biskop i Lilleasia på 300-tallet.
– Han er kjent for sin godhet, og
som sjøfolkenes skytshelgen. Han er
også modellen til den amerikanske
Santa og den nissen vi kjenner så
godt.

Tradisjoner fra Belgia

Eli har også bodd i Belgia. Der feires
Sinter Klaas 6. desember og mange
barn får julegaven denne dagen.
«Snille barn» får masse godteri og
marsipan i strømpene denne dagen –
og det blir gjerne frokosten.
– Den tradisjonen tok jeg med meg
derfra, sier Eli.

Den gamle primstaven til Birkeland menighet forteller om årets merkedager.

En uke etter, 13. desember, kommer
Luciadagen, som vi kjenner godt. I
folketroen og på primstaven er dagen
også til minne om den kvinnelige
vetten Lussi. De mente dette var den
lengste natten i året og det ville være
farlig å bevege seg ute.
– Lussi passet på at alt grovarbeidet
var gjort i god tid før jul. Ingen kunne
heller gjøre noe som gikk i ring, det
betydde ulykke. Som for eksempel
å røre i en gryte. Da kunne Lussi
komme og gjøre ugagn. Dette var en
slags kontroll på at alt arbeidet ble
gjort innen en viss tid. Denne natten
kunne også dyrene i fjøset snakke
sammen. De kunne sladre om det
som skjedde i bolighuset.
Vi har hentet inspirasjon fra
Svenske kyrkan, som i ﬂere år
har formidlet en alternativ
julekalender:

Tomasmesse

Tomasmesse 21. desember er oppkalt
etter tvileren Tomas, han som måtte
se og kjenne på sårene til Jesus. Men
primstaven sier også at dette er til
minne om Tomas bryggeren. For da
skulle ølet være klart. På primstaven
er dette vist med en tønne, et kors
eller en hånd.
Tomas var også en kontrollvette
som gikk og sjekket at alt var i orden.
Og i Vestfold sa de at hvis ikke all
veden var ferdig hugget og lagt denne
dagen, så ville Tomas komme og gjøre
fra seg på hoggestubben.
– Dette er spennende historier som
vi kan ta med oss inn i hverdagen. Det
å bære inn ved er også en del av

julestria som vi kan være sammen om
og glede oss over, sier Eli.

– Du MÅ ikke lage kalender

Etter noen år med dårlig samvittighet
bestemte Eli seg for å lage en ordentlig
julekalender med 24 pakker. Da sa
den halvvoksne datteren hennes at
dette trengte hun ikke å gjøre! Hun
skjønte presset moren hadde hatt opp
gjennom årene. Nå som hun nesten
var voksen synes hun den spesielle
julekalenderen Eli hadde laget i
alle år var både lærerik og fin. Og Eli
hadde fått frem poenget sitt med at
det er kjekt å ha noe å glede seg til i
adventstiden. n

En annerledes
julekalender for 2020

_____________________

_____________________

_____________________

2

_____________________

16

1

Åpne døren for noen.

_____________________
Gled noen med et kompliment.

_____________________

3

La bilen stå. Sykle eller ta
bussen til jobb.

_____________________

4

Slipp noen foran deg i køen.

_____________________

5

Lær deg å lage karameller.
Tips til oppskrift på til høyre

_____________________

6

TENN LYS! Det er 2.søndag i
advent. Speiderne inviterer til
lysmesse i kirken kl. 19.00.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _

7

Ha en skjermfri kveld.

__________________

8

Velg økologisk når du
handler matvarer.

________________

9

Gi en gave til noen som
har mindre enn deg og
trenger det mer.

_________________

10

Fyr opp i peisen og lag
hjemmelaget kakao.

11
12

Tilby deg å lage middag – blir det
fredagstaco kanskje?
Skriv julekort og send til fjerne og
nære.

_____________________

13

TENN LYS! Det er tredje søndag i
advent og Lucia-dag.

_____________________

14

Ring bestemor og spør hvordan
de feiret jul før.

_____________________

15

Bli blodgiver.

_____________________
Om du tar plass, gi plass.
Om du ofte gir plass, ta plass.

_____________________

17

Ha tålmodighet.

_____________________

18

Bak julekaker til gode naboer.

_____________________

19

Det er lørdag – nyt en langsom
frokost.

_____________________

20

TENN LYS! Det er 4. søndag
i advent.

___ __________________

21

Feir at sola snur!

___________________

22 Skriv ned tre ting du er
takknemlig for.

_________________

23 Les høyt for noen –
gjerne juleevangeliet.

________________

24 Nyt julens mirakel og
tenk på Jesus, barnet som
forandret verden.

__________________
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Julens
fine bøker

Lange vinterkvelder
er tiden for koselige
lesestunder hjemme
med barna på fanget.
Du har sikkert
dine egne
favoritter, og
kanskje blir det
tid til både
nye og gamle
fortellinger.
Jostein Gaarder
har også en
adventsfortelling i
24 deler som
er fin å hente
frem igjen.

Hvem blir vel lei Emil i Lønnebergets heidundrende julefest
for fattiglemmene? Eller den
fine, såre fortellingen om Papa
Panov? Eller Elsa Beskows
nydelige barnebøker?

BARN O
I BIRKELAND OG
I oktober
var 59 tweens
fra Birkeland og
Sædalen på leir til
Sætervika. Kanopadling var en
populær
aktivitet.

Vente- og adventshilsen til barn
og unge i Birkeland og Sædalen

seg gjennomføre for
Det er flott med alt som har latt
i høst! Vi trenger å
barn og ungdom i menighetene
alltid kjedelig med det
treffe hverandre! Og så er det
s.
som må avlyses eller utsette

Kanskje du også vil prøve en av
nykommerne? Bysbarnet Sondre
Lerche har nettopp utgitt en julebok om en snømann som gjerne
vil inn i varmen,
og Maja Lunde
kom med en
ny adventskalenderbok i
fjor; Snøsøsteren.

God bok!
8
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59 barn på tweensleir til Sætervika, båltur med kompisklubben, filmkveld med tweensklubben, speidermøter, masse
musikk og sang i barnegospel,
tweensing og ten-sing, oppstart
av konfir-mantåret, søndagsskole og ledersamlinger for ungdom. For eksempel konfirmantleiren som skulle vært nå i november og Lys Våken med overnatting i kirken for 11-åringer.

Men sånn er det for tiden, og
vi får i alle fall øvd oss på å leve
i øyeblikket! Derfor ser vi
situasjonen litt an fremover, og
venter litt med å fastsette for
mange datoer på arrangementer.

Sånn som med adventsfrokosten
for søndagsskolen 6. desember
og krybbevandringen for 2-åringer som skal være rett før jul.
De faste aktivitetene med
babysang, kor, klubber, speider,
konfirmantarbeid og KRIK
håper vi at vi snart kan starte
med igjen. Mer info om faste
aktiviteter for barn og ungdom
finnes på en oversikt bak i
bladet, og mest oppdatert informasjon finner dere alltid på
nettsidene våre.
Hilsen oss som jobber
med barn og unge i
Birkeland i Sædalen.

G UNGE
SÆDALEN

En enkel julekrybbe

Lag enkle ﬁgurer fra julefortellingen og heng dem opp
på et blått stoﬀstykke:

1. uke i advent: Lag stjerner i
aluminiumsfolie, enten på frihånd eller med pepperkakeformer. Festes med knappenåler
på stoffet dag for dag.

2. uke i advent: Tegn/lag noen
dyr. F.eks. sauer av litt bomull.

3. uke i advent: Lag enngler i
papir eller et annet materiale som
kan henges på stoffet.

Adventskalender

I adventstiden legger Sædalen
menighet ut en liten episode
med dagens adventskalender
for barn på menighetens
facebook og nettsider.
Følg med!

Nyttårsleir for ungdom

Tur for ungdom fra 8.
klasse og oppover til He
lgatun i Myrkdalen.
29. des. -1. januar. Følg
med på nettsidene til Sæ
dalen/Birkeland!

Samlingsstund for
de minste

Den norske kirkes Facebook-side sender mye digitalt
innhold. Hver søndag kan du møte Karen og datteren
Matilda som formidler bibelfortellinger og bønner,
sammen med gøye triks og eksperimenter. Gjennom
hele sommeren har de reist rundt i Norge og sett
nye folk og steder. Anbefales!

4. uke i advent: Tegn Maria,
Josef, gjeterene og til slutt Jesusbarnet. Klipp gjerne ut.

Da er julefortellingen fortalt
- på et blått stoff!

HELG I BIRKELAND OG SÆDALEN
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grønne

Det

hjørnet
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Forbukere har mye makt.
I grønt hjørne vil vi alltid
slå et slag for å handle mer
miljøvennlig. Og selvfølgelig lokalt.

Skal vi begrense utslippene våre, må
vi bremse forbruket. Kjøp gjerne
brukt, eller kjøp opplevelser. Er det
noen som ikke ønsker seg noe? Bli
gjerne enige om å droppe gaver,
eller lag eller kjøp noe spiselig du
vet de liker.

Akkurat nå er det mange butikker
og kulturaktører som sliter økonomisk, fordi vi holder oss mer
hjemme. Selv om vi går mindre ut

akkurat nå, kan du være med og
støtte gode aktører i lokalmiljøet
eller i sentrum. Tenk gjerne
gjennom hva du ønsker skal være
tilgjengelig fremover, også etter
korona. Er det en restaurant du
liker? Kjøp et gavekort! Er du
interessert i å ha et godt kulturtilbud? Kjøp en forestilling eller
konsert i gave til noen. Ønsker du
å ha gode butikker og kafeer og
restauranter på Nesttun som du
ikke nødvendigvis finner andre
steder? Kjøp noe derfra!

Bruk nabolaget ditt, og støtt
de aktørene du liker. God
advent!

FOTO: GYRID CECILIE NYGAARD

♻

Grønnere, bedre
- og smartere

INGREDIENSER
•
•
•
•
•
•

1 vaniljestang
1 1⁄2 dl kremﬂøte
2 dl sukker
1 dl sirup
3 msk saltet smør
1 tsk ﬁnt ﬂaksalt (gjerne
maldonsalt)
• Enda mer ﬂaksalt til å strø på
karamellene

FREMGANGSMÅTE
Skrap ut frøene fra vaniljestangen i
en stor kasserolle. Hell i resten av
ingrediensene, inkludert 1 ts ﬂaksalt.

Sett et sukkertermometer i
røren og kok opp alt sammen.
Bruk gjerne et digitalt termometer, og vær nøye med å ikke
la det nå helt i bunnen av kasserollen, temperaturen skal tas i
midten av røren (gjør så godt du kan,
i alle fall).
Kok på middels varme til røren når
125 graders varme. Hell røren i en
stor ﬁrkantet form kledd med bakepapir.

La karamellen kjøle seg litt, og strø så
over mer ﬂaksalt.

FOTO: JOSEFIN CASTERYD

Salte smørkarameller

Skjær eller klipp i biter (pensle gjerne
litt nøytral olje på kniven/saksen om
karamellen sitter fast). Pakk hver
enkelt karamell i bakepapir.
Oppskriften er hentet fra bloggen
Søta saker. Der finner du også en
god oppskrift på salte lakriskarameller: www.sotasaker.com

FOTO: GYRID CECILIE NYGAARD

FOTO: GYRID CECILIE NYGAARD

Pynt din
egen
adventsstake

Det er mye ﬁnt å benytte seg av når man skal lage eller dekorere en
adventsstake. Noen ﬁne greiner har du kanskje i nabolaget eller i hagen,
ﬁnn gjerne kongler og moser. Både lerk, buksbom eller greiner med barnåler
kan brukes. Få gjerne litt farge ved å ta på sløyfebånd, en liten ﬁgur eller
noe julepynt. Kjøp gjerne noe ståltråd for å feste greiner. Her har vi satt
sammen noen tips til en enkel adventsstake, men bruk gjerne Pinterest for
ﬂere ideer og inspirasjon til prosjekter.

HELG I BIRKELAND OG SÆDALEN
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Velkommen innom
Bergen kristne bokhandel

Like bak Korskirken, på Øvre Korskirkealmenning ligger Bergen kristne bokhandel,
sentralt og midt i det historiske sentrum av
byen vår.

D

et samme kan sies
om det som formidles,
knyttet til våre høytider!
I nye, lyse og større lokaler
bugner det nå av bøker og
gaveartikler!
Bergen kristne bokhandel
har et godt samarbeid med
alle menighetene i Bergen og
omegn og leverer det som
trengs i trosopplæringen.
Også til hjemmene har forlagene denne høsten mange

nye spennende titler – for
alle aldersgrupper. Salget i
adventstiden betyr mye for
BKB og selv med koronarestriksjoner kan du trygt
handle «harde pakker»
(og myke) til høytiden.
Det er tid for å lese til egen
fordypelse - og tid for høytlesning for de miste. Se
gjerne innom den butikken
i byen som er treffsikker på
julens innhold! n

Bli med på
dugnaden!
• Har du noe
på hjertet?

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

• Vil du bidra
til bladet?

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

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

birkeland.menighet
@kirken.no
Telefon: 55 36 22 80

TRENGER DU NOEN
Å SNAKKE MED?
Ring eller skriv. Vi er her. Alltid. kirkens-sos.no

Tlf 55 13 15 00

www.dbeg.no
Begravelsesbyråkjeden Jølstad

HVORFOR BETALE MER FOR
SAMME TJENESTER?
VI HAR FASTPRIS PÅ
GRAVFERD MED SEREMONI

29.500,- INKLUDERER ALT

DU TRENGER.

BERGEN

GRAVFERDSHJELP
DØGNVAKT 55 98 80 00
BERGENGRAVFERDSHJELP.NO
LUNDHAUGEVEIEN 14, 5221 NESTTUN

FANA & FYLLINGSDALEN
HVORFOR BETALE MER
FOR SAMME TJENESTER?
VI HAR FASTPRIS PÅ
GRAVFERD MED SEREMONI
29.500,- INKLUDERER ALT
DU TRENGER.
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BEGRAVELSESBYRÅ
DØGNVAKT 55 13 40 04
FF-BEGRAVELSESBYRAA.NO
LUNDHAUGEVEIEN 14, 5221 NESTTUN

Basaren
utsettes
til våren

På grunn av koronarestriksjoner på antall
som kan samles valgte vi
å utsette et av høstens
høydepunkter.

B

asaren som skulle gått av stabelen
fredag 27. november blir utsatt til
våren. Loddtrekningen utsettes også.
Det har kommet inn veldig mange
flotte gevinster og i høst har vi hatt
sy-kurs der vi har laget mange fine

Døpte
Hedvig Brun Drange
Ludvig Furnes Olsen
Lea Eirin Norén Rosenberg
Mathilde Sørheim Lied
Ulrik Borsholm Strand
Thea Baardson Kalland
Mia Isabella F. Hovland
Lerke Hope Mork
Thea Baardson Kalland
Elias Johnsen Svalland
Bernhard Herbrand Roe
Alma Tveit Sollesnes
Malin Langstein Johansen
Milie Fedje Bødtker
Andrea Foldenes Gangdal
Sondre Leiren Refsnes
Norvald Anker Skavhellen
Noa Kannelønning Kaastad
Jørgen Svindseth
Emil - Xin Lien
Ingvild Haraldsen
Fanny Ingebrigtsen
Sondre Mjømen Myrseth
Sunniva Skrede Ellingsen
Ellie Pinheiro Bøtun

Bønnelister

bidrag til lotteriet og åretrekningen.
Loddsalget var kommet godt i gang
og for de som har kjøpt lodd er det
bare å vente i spenning til trekningen.
Dersom noen ønsker å få refundert
pengene er det bare å kontakte

Livets gang

Tobias Tufteland Rekdal
Sebastian Wulf Sørland
Louisa Hille Madsen
Elijah Bjerregaard Nistad
Olav Rui
Liam Fitje
Jakob Mørkve-Dagsvik
Even Schrøen Frøland
Maud Lien Wergeland
Olav Kollstrøm Mjelde
Olivia Godøy
Georg Wilhelm
Grahl-Madsen
Nelia Andenes Vestgård
Eirik Ravn Midtun
Noah Cristóbal Uriarte Troye
Philip Raknes Uthaug
Markus Haaland
Lucas Øftstegaard Baird
Irma Vanessa Nordås
Fredrikke Maria Falck Epland
Solveig Singelstad Aasen
Leah Nordvik Sivertsen
Tuva Midthun-Eikås
Emilie Hagland Mauseth
Oskar Flygel Tveit

menighetskontoret på 55 36 22 80
slik at vi kan ordne det. n
For spørsmål eller bidrag til
basaren – ta kontakt med
Eva Taule, 481 21 030

Emil Rosnæs Liknes
Helene Grünert
Ellinor Brudvik-Søreide
Live Havnen Kroge
Herman Ytreland-Evensen
Sara Angelica Eriksen
Emil Eriksen
Sebastian Ring Bøckmann
Vielser:
Lars Martin Hoaas
og Ingrid Aurlien

Dødsfall
Lill Evy Myrva Hamre
Bjørg Ester Standal
Leif Løland
Evy Johansen Maubach
Ragnhild Bjelke
Bjørn Henry Krohnstad
Åge Magne Holm
Magnus Lyder Sandal
Judith Bjørsvik
Evelyn Marie Josefsen
Mary Kitty Sjursen
Helge Schjøtt

Wenche Engelsen
Peder Omholt
Nils Erik Lennart Hjälmhult
Ingrid Eliseussen
Stein Bangfors
Elisabeth Abrahamsen
Roy Johnsen
Berit Sæterdal
Gunnar Lian
Ester Standal
Elna Theting Tvedt
Nils Severin Ulsmåg
Liana Vistvik Jacobsen
Karen Lillethun
Finn Kristian Riise
Aud Aadnesen
Hjørdis Mary Olsen
Harald Humlevåg
Eva Memina Bøe
Trond Kristoﬀersen
Bjørg Karin Hjartåker
Gunnhild A Arne
Thor Nestor Nilsen
Ruth Lovise Andersen
Reidar Abrahamsen
Jan Nikolaisen

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

HELG I BIRKELAND OG SÆDALEN
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DET SKJER I
BIRKELAND
MENINGHET

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

Kirkeskyss: Det er som regel skyss
til alle gudstjenestene utenom i
skolens ferier. Ønsker du skyss, ring
diakon Linda Bårdsen 483 02 448
senest fredag.
MERK: Menighetsbasaren fredag
27. november utsettes. Se side 13.

Gå ikke glipp av:

• Åpen kirke: Hver fredag
kl. 15.00-17.00.
• Salmekveld med kantoriet. Vi
synger adventssalmer søndag
29. nov. kl. 19-20.
• Nine Lessons and Carols ved gudstjenesten søndag 13. des. kl. 11.
• Julekonsert/kveldsmesse. Bobla
ten sing. Søndag 13. des. kl. 19.
• Juletrefest på menighetshuset.
Søndag 3. januar kl. 13. Med søndagsskolens tradisjonsrike fremføring av julespillet.

Familiegudstjenester og
trosopplæring:

• Lys Våken: Vi må desverre utsette
arrangementet søndag 29. nov.
• Adventsfrokost: Søndag 6. desember kl. 10.30 (5-åringer og søndagsskolen er spesielt invitert).

Vi er også preget av korona-pandemien og uforutsigbarhet ved
planlegging av arrangementer. På grunn av enmetersregelen
om avstand og andre smittevernregler vil det være begrensninger
på antall deltakere samt påmelding ved enkelte arrangementer.
Følg med på nettsidene våre for oppdatert informasjon:
kirken.no/birkeland-menighet
• Krybbevandring: Tirsdag 15. des.
kl. 17 (2-åringer blir invitert).
• Tårnagenter: Søndag 24. januar
kl. 11. 8-åringene er spesielt
invitert og samles også i kirken
lørdag.

Voksen i Birkeland

• Bibeltimer: På menighetshuset
vanligvis siste tirsdag i måneden
kl. 19.30. Enkel servering og
samtale: 24. november.
• Høståpent/Nabokafé: Annenhver
onsdag kl. 12-14 på menighetshuset for alle, med enkel servering
av vaﬂer, kaﬀe og te: 25. november
og 9. desember. Fortløpende oppdatering på hjemmesiden. Oppstart 6. januar om smittesituasjonen tillater det.
• Undringsstund: Onsdager i forbindelse med kaféen: 25. november. Oppstart 6. januar om
smittesituasjonen tillater det.
• Klubben Optimisten: Klubb tilrettelagt for utviklingshemmede,
på Nesttun bedehus. Hver første
onsdag i måneden fra kl. 18-19.45.
Pris kr 50/100 (sommerfesten og
julefesten). Fra 6. januar om
smittesituasjonen tillater det.
• 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 gudstjenesten.

Barn i Birkeland

• 0-18 Sammen om skatten er
tittelen på Trosopplæringsplanen.
Se annonse i bladet for oversikt
over hva som skjer i høst!
• Babysang annenhver mandag
kl. 10.30-12 i kirken: oppstart
11. januar.
• Søndagsskole: Når det ikke er
skoleferie eller familiegudstj.
• Tweensklubb for 4-7 klasse: første
onsdag i måneden på menighetshuset fra kl. 18-1930: 2. desember.

Ung i Birkeland

• Nattkafé for ungdom: Annenhver
fredag kl. 19.30-23.00 på menighetshuset: 27. nov. og 11. des.
• Bobla Ten Sing: Torsdager klokken
19.00-21.00 på menighetshuset—
med eget band, dans og lek.
• Birkeland KFUK speidere: Sjekk ut
nettsiden for infor om gruppene:
www.kmspeider.no/no/Kretser_
og_grupper/Birkeland/
• 1: Øvsttun speidergruppe:
www.ovsttun.org

Kan vi utfordre deg?

Birkeland menighet må samle inn 600.000 kr årlig.

Dette går til stillinger som ikke dekkes av det oﬀentlige og informasjonsarbeid. Her trenger vi støtte!

Det er opprettet en givertjeneste for å sikre inntekter
til diakonstillingen og til ungdomsarbeiderstillinger i
Birkeland og Sædalen. Kan vi utfordre deg som av og
til går i Birkeland kirke? Du som har en konﬁrmant i
år? Du som liker å gå på Nabokaféen, eller du som
sender ungdommene på Nattkafér? Vil du bli giver?

Se nettsiden vår for å lese mer om hva pengene går til
og hvordan du enkelt melder deg. Enten ved å gi en
gave eller et fast bidrag: kirken.no/birkeland-menighet
og klikk inn på «gi en gave»
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DET SKJER I
SÆDALEN
MENINGHET
Gudstjenester på
Sædalen skole

Se baksiden. Grunnet koronasituasjonen blir det påmelding
til gudstjenestene på
www.sedalenmenighet.no
Spørsmål: kontakt Trygve
Eiken/Leidulf Øy.

Dåp i Sædalen

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

Barn i Sædalen

• Babysang:
Onsdager kl. 10.30-12.30 i
Kringlebotn aktivitetshus.
Oppstart 2. september.
Facebook: «Babysang i Sædalen
menighet». Siste gang før jul:
8. desember. Oppstart etter
nyttår: 13. januar.
• Sædalen barnegospel:
Øver på Sædalen skole mandager
kl.1730-1815. Oppstart etter
nyttår 11. januar.
- 1-5 år: Minigospel
- 5 år-3.klasse: Barnegospel
- 4.-7. klasse: Tweensing
Facebook: «Sædalen barnegospel og tweensing»
• Kompisklubben:
1.-4. trinn. Første tirsdag i
måneden kl 18.00-19.30 i
Kringlebotn aktivitetshus eller

✁

På hjemmesidene legges det på slutten av hver uke ut oversikt
over hva som skjer i menigheten kommende uke. Siden det er en
uforutsigbar situasjon nå vil du her ﬁnne ut hva som til enhver tid
kan gjennomføres av planlagte arrangementer. Du kan også
melde sdeg på et ukentlig nyhetsbrev på mail via hjemmesiden.
www.sedalenmenighet.no
ute i nærområdet. Facebook:
«Kompisklubben i Sædalen
menighet»
• Tweensklubben: 5.-8. trinn.
Første tirsdag i måneden
kl. 18.00-20.00 i Kringlebotn
aktivitetshus eller ute i nærområdet. Facebook: «Tweensklubb Sædalen menighet»
• Speider 41. Bergen KFUK-KFUM
Torsdager på speiderhytten i Indre
Sædal kl. 18.00-19-30.
Fra 1.-10. klasse.
• Trosopplæringstiltak,
vårsemesteret 2021:
På grunn av usikkerhet rundt når
vi kan samle mange igjen har vi
ikke fastsatt alle datoer ennå,
men dette er det vi håper på å
kunne invitere til. De som er i
aldersgruppen får invitasjon i
posten, og info legges også ut
på hjemmeside og facebook:
- Utdeling av 4-årsbok
- Samling for 3-åringer
- Juniorkonﬁrmantsamlinger etter
skoletid for 4. trinn
- Tårnagenter i Birkeland kirke for
3. trinn
- Påskevandring for førskolebarn

Ung i Sædalen

• Ten-sing YOLO:
Fra 8. klasse. Øver på Sædalen
skole annenhver onsdag kl. 19302100.
• Lederkurs:
Fra 10. trinn. Månedlige møter,
turer, praksis i ungdomsarbeidet
mm. Kontakt Leidulf Øy for mer
info.

• ULF (Ungdomslederforum):
Månedlige møter for ungdom
fra videregående og oppover.
Kontakt: Leidulf Øy.
• KRIK for ungdommer:
Lek og aktiviteter i gymsalen for
ungdommer fra 8. klasse.
Gymsalen på Nattland skole ca
annenhver søndag kl. 18.00-20.00.
Facebook: «KRIK-Sædalen»
• Nattkafé:
For ungdom i Birkeland. Annenhver fredag kl. 19.30-23.00
på menighetshuset, Øvsttunveien 29. Datoer før jul:
27. november og 11. desember.
• Nyttårsleir:
Til Helgatun i Myrkdalen Følg
med på facebook/hjemmeside
med oppdatert info om leiren
kan gjennomføres.

Voksen i Sædalen

• SoundsLikeUs:
Kor for unge voksne tirsdager
kl. 19.30 i Slettebakken kirke.
• Smågrupper:
Fellesskap for voksne. Mindre
grupper som møtes til samtale
om liv og tro rundt et enkelt
kveldsmåltid.

Øvinger på Sædalen skole
mandager kl.17.30
1-4 år: Minigospel
5 år-3.klasse: Barnegospel
4.-7.klasse: Tweensing
sedalenmenighet.no

HELG I BIRKELAND OG SÆDALEN
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Birkeland kirke

Søndag 29. nov. kl 11.00
Familiegudstjeneste.
Luk 4,16-22a. Oﬀer:
Menighetens barneog ungdomsarbeid.
Ved William Skolt Grosås.

Søndag 6. des. kl 11.00
Gudstjeneste, nattverd.
Luk 21,27-36. Oﬀer:
Menighetsarbeidet i
Sædalen. Ved Leidulf Øy.

Søndag 13. des. kl 11.00
Nine Lessons and Carols,
musikalsk gudstjeneste.
Luk 3,7-18. Oﬀer:
Menighetsarbeidet i
Sædalen. Ved William
Skolt Grosås og Kantoriet.
19.00: Julekonsert med
messe. Bobla ten sing.
Luk 3,7-18. Ved William
Skolt Grosås.

Søndag 20. des kl 11.00
Gudstjeneste. Luk 1,39-45.
Oﬀer: Menighetens arbeid
Ved Ivar Braut.

24. desember –korte
julaftensgudstjenester
kl 11, 12 13, 14, 15 og 16.

Gudstjenester

Luk 2, 1-20. Oﬀer: Menighetens arbeid. Påmelding
via kirken.no/birkelandmenighet
23.30: Julenatt. Luk 2, 1-20.
Ved William Skolt Grosås.

25. des. 1. juledag kl 12.00
Gudstjeneste med dåp og
nattverd. Joh 1, 1-14.
Oﬀer: Sjømannskirken –
Norsk kirke i utlandet.
Ved Kjersti Gautestad
Norheim.

Søndag 27. des. kl 11.00
Gudstjeneste med dåp
og nattverd. Luk 2,36-38.
Oﬀer: Menighetens
arbeid. Ved William Skolt
Grosås.

Onsdag 1. januar
Nyttårsdag kl 12.00
Gudstjeneste. Matt
1,20b-21. Ved Ivar Braut.

Søndag 3. januar kl 11.00
Gudstjeneste med dåp
og nattverd. Luk 2,40-52.
Ved Kjersti Gautestad
Norheim.
13.00: Juletrefest på
menighetshuset.

Søndag 10. januar kl 11.00
Gudstjeneste med nattverd.
Mark 1,3-11. Ved William
Skolt Grosås. Presentasjon,
diakonikonﬁrmanter.
19.00: Presentasjonsgudstjeneste, leirkonﬁrmanter. Ved William
Skolt Grosås.

Søndag 19. januar kl 11.00
Gudstjeneste med dåp
Joh 4,4-26. Ved Kjersti
Gautestad Norheim.
Presentasjon av God
og Blandet og Ten singkonﬁrmanter.
13.00: Gudstjeneste med
dåp. Ved Kjersti Gautestad
Norheim.

Søndag 24. januar kl 11.00
Familiegudstjeneste med
deltakelse fra tårnagentene.
Joh 9,1-7.35b-38.
Ved Kjersti Gautestad
Norheim.

Søndag 31. januar kl 11.00
Taizegudstjeneste.
Mark 4,26-34. Ved William
Skolt Grosås.
13.00: Gudstjeneste med
dåp. Ved William Skolt
Grosås.

Sædalen skole

Søndag 29. nov. kl 16.30
Utegudstjeneste med
tenning av julegran på
den nye kirketomten
ved Coop Extra.

Søndag 13. des. kl 11.00
Gudstjeneste, nattverd,
utdeling av 4-års bok.
Luk 3,7-18. Oﬀer:
Stefanusalliansen.
Ved Leidulf Øy.

24. des– korte
julaftengudstjenester
Kl 13, 14, 15 og 16.
Luk 2, 1-20. Oﬀer:
Kirkens Nødhjelp. Ved
Leidulf Øy. Påmelding
via nettsiden:
kirken.no/saedalenmenighet

Søndag 10. januar kl 11.00
Gudstjeneste med dåp
og nattverd. Mark 1,3-11.
Ved Leidulf Øy.

Søndag 24. januar kl 11.00
Gudstjeneste med dåp og
nattverd. Joh 9,1-7.35b-38
Ved Leidulf Øy.

Velkommen
til dåp i Birkeland
og Sædalen!

Når et barn blir båret til dåp, blir vi
minnet om at ingen kan bære seg selv.
Gjennom dåpen blir vi en del av et
fellesskap som strekker seg over hele
verden—og gjennom alle tider. Det er
en markering der Gud lover å følge
barnet alle dager.
Meld barnet til dåp på
kirken.no/bergen

