
 : et magasin for Skjold Menighet - 1/03
med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

Blad i ny drakt
Dette bladet inneholder
stoff både fra din lokale
menighet og fra hele
Fana. Fra dette nummeret
har alle seks menighets-
blad i Fana fått felles re-
daksjon og redaktør. 

Vinterfestival
I februar var tensing-
koret Extasis på vinter-
festival på Voss. 

Side 14-15

Lindesnes-
Nordkapp på ski
Tre ungdommer fra Slet-
tebakken fikk lyst til å
røre litt på seg. Nå har de
gått på ski siden januar,
og innen 17. mai skal de
være på Nordkapp.

Side 6-7

Grønn vekkelse 
i kirken
Kirken er på offensiven i
miljøsaken. Lars Ove
Kvalbein er prosjektleder
for «Grønne menigheter»
i Bjørgvin. Side 8-9

Femårsjubel
og kirkespill
Den første uka i april ble femårsjubiléet feiret i Skjold kirke. Blant
de mange høydepunktene var fremføringen av kirkespillet om
bryllupet i Kanaan. side 2 og 4

KIRKESPILL: Birgitte Moe (brud), Tor W. Aarøy (brudgom), Per Erik Hals (rabbiner) og Magnus Nordås (bak) var
blant aktørene i kirkespillet. FOTO: BJØRN MOE

Hvem-hva-hvor side 13 Menighetskalender side 16 

Friluftsamfiet som er i ferd med å bli laget
ved Fana kirke, kan bli en flott festspill-
scene, mener prost Per Barsnes. Teatersjef
ved Hordaland teater, Vera Rostin Wexelsen
er også begeistret for den nye utescenen.

Side 10-11

Amfi kan bli festspillscene
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Vi sier av og til: Tiden
går fort i godt lag! Det
bekreftes i Skjold me-
nighet.  For Skjold me-
nighet er i beste for-
stand et kjempegodt
lag! Jeg tenker både på
menighetslivets mang-
foldighet og på den in-
kluderende profil dere
har lykkes med å skape.
Åpent og varmt møtes
mennesker i hverdag og
helg. Det er godt gjort! 

Med særlig takknem-
lighet gleder jeg meg
over menighetens

gudstjenes-
teliv.
Opp-
slut-
ning-
en om
guds-
tjenes-
ten er i
Skjold den
beste i hele
Fana prosti. 

Og når vi vet at Fana
prosti generelt har god
deltakelse, og er best av
byens 4 prostier, så sier
det sitt. Det er alltid en

glede å komme til
Skjold! 

Må Gud fort-
satt rikelig vel-
signe Skjold
menighet og
gi styrke til å

tåle både med-
gang og mot-

gang, Gud til ære
og oss mennesker til

glede! ●
Se også side 4

Hjertelig hilsen
Per Barsnes 

Prost i Fana prosti

2 april 2003                  

Påsken ligger foran oss.
Når påsken er over ligger
den visstnok bak oss.
Eller? 

Kanskje er det egentlig helt annerle-
des. Påsken ligger verken foran eller
bak oss, men vi lever midt i den.  

Når nattverden samler oss i kirken så
løftes brød og beger med ordene: «den
natt da han ble forråd tok han…»

Skjærtorsdag er med - hver søndag.
Og når nattverden er avsluttet, når alle
har fått del i Jesu legeme og blod, så
lyder ordene: 

«Den korsfestede og oppstandne Je-
sus Kristus har nå…»

Langfredag er med  - hver søndag.
Påskedag er med  - hver søndag.

Selv kapellanen går ikke daglig rundt
og nynner på nattverdsliturgien, men
dette har slått meg: Fra de tidligste
kristne tider har vi fått overlevert det
som var viktigst. Påskens budskap om
HAM som har gjort oss rettferdige i
møte med Gud og som gjennom sin
oppstandelse vil
hjelpe oss med å
leve selve livet. 

Og livet skal
leves hver dag! 

Derfor er det
påske, hver dag!

Kristus lever
og vil ha med
oss å gjøre! God
påske! ●

Bjørn Moe

God Helg, april 2003

Bladet utgis av menig-
hetsrådet i samarbeid med

BKF og de andre menighetene
i Fana, og sendes til alle hjem i
menigheten. Vi tar med glede i
mot artikler av ulike slag og gjer-
ne også tips til reportasjer. 

Lokalredaksjon: 
Er under etablering

Levering av stoff:
Stoff kan leveres til menighets-
kontoret eller på e-post: 
skjold.menighet@bkf.no 
Digitale bilder: Velg helst høy
oppløsning. Stoff-frist neste 
nummer: 5. mai

Sentralredaksjon:
Redaktør: Dag A. Kvarstein.
Redaksjonsråd: Hans J. Morvik,
Bjørn Moe, Even Flotve, Frode
Høyte, Svein Berg, Karl Johan Kir-
kebø, Sverre Trætteberg.

Telefon: 55 59 32 11 
Epost: dag.kvarstein@bkf.no

Internett:
www.bkf.no

Grafisk produksjon: 
Dragefjellet Produksjon
Tlf: 55 23 25 47 
www.dragefjellet.cjb.net

Trykk: 
Grafisk Trykk, Straume

Det første en kanskje vil legge merke
til er at det har fått nytt navn: «Tegn».
Og det har flere sider med informa-
sjon fra andre menigheter i Fana pro-
sti.  

På en måte kan vi si at vi har fått et
felles  blad (magasin) for hele Fana
prosti, og samtidig beholdt vårt eget

menighetsblad.  Åtte sider er felles, de
sidene vil du finne igjen i bladet til
Birkeland menighet, Storetveit osv. –
og samtidig har vi i Skjold, liksom de
andre menighetene våre lokale åtte
sider, som bare vi har. ●

Prost  Per Barsnes

Det nye
Skjold-
bladet

Menighetsbladet for Skjold
kommer i ny drakt. 

Kirkens femårsjubileum
Kjære Skjold menighet. Jammen går tiden fort! Tenk at det
alt er gått fem år siden Skjold kirke ble innviet.

Vi ber for:
SØNDAGSSKOLEN
KONFIRMANTENE

SPEIDERNE
SKALA
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Palmesøndag er det inntog i Jerusa-
lem  som er hovedteam. Jesus er frem-
me i  byen der han skal lide, dø og opp-
stå. 

Skjærtorsdag samler han sine nær-
meste i salen  ovenpå og holder påske-
måltid. Også i år invitere vi til afteng-
udstjeneste på skjærtorsdag. Kl. 18.00.
Etter gudstjenesten er det enker be-
vertning inne i peisestuen. 

Skjærtorsdag avsluttes gudstjenes-
ten med at alterertsølv og lysestaker
blir båret bort. Langfredag er det tom-
me alteret som møter oss. Kristus er
død, -  Kristus er i dødsriket og kjem-
per mot dødens krefter.

Først Påskemorgen dekkes alterbor-
det igjen. Kristus har stått opp. Påske-
morgen slukker sorgen.

2. Påskedag har vi i fem år vært sam-
let til økumenisk gudstjeneste i Skjold,
men ikke slik i år. Etter hvert  fant flere
av menighetene det unaturlig  å skulle
legge en økumeniske gudstjeneste til
Skjold, mens de til daglig har sitt  virke
i andre bydeler. Dette har vi forståelse
og respekt for, og finne det derfor na-
turlig å avslutte denne lille tradisjo-
nen. Men det blir aftengudstjeneste
også annen påskedag i år, klokken
19.00, Cantus deltar. Mye sang, mange
av påskens glade og dype salmer.

Søråshøgda barnekor 
Søråshøgda barnekor er også i år med på
påskefestgudstjeneste første søndag
etter påske. Søndag 27. april kl.1100 i
kirken. ●

Påskens gudstjenester

Påskeverksted
Nå kan alle barn glede seg!! Det
blir nemlig påskeverksted i Skjold
kirke i påskeferien. 

Tirsdag 15. april kl. 10 - 13 gjø-
res storsalen og peisestuen om til
et kunstrom med formingsstasjo-
ner av ulike slag: Male på egg,
lage påskekyllinger av vattkuler
og filt, blomsterdekorasjoner,
lage påskehare av trebiter, brette
esker, lage påskeliljer i tøy, deko-
rere vokslys, lage hane i papp,
perle smykke, male, tove kylling-
er. Det blir mye spennende. 

Det du må gjøre dersom du øn-
sker å delta er tre ting:
- ta med deg kr. 50,- og betal 

ved inngangen
- ta med deg ett eller flere 

utblåste egg
- ta med deg nistepakke 

og drikke

Verkstedet passer for barn i alde-
ren 6-12 år. Foreldre til de minste
må være med. Velkommen! ●

Vårkonsert
Søndag 25. mai kl. 19.30 blir det
vårkonsert Skjold Klarinettkor og
Cantus i kirken.●

Orgelkonsert 
Tirsdag 27. mai kl. 19.30 arrange-
res det en orgelkonsert med Ber-
nard Bartelink. Det vil bli spilt
musikk av Mendelssohn, Schu-
mann, Franck m.fl., samt egen im-
provisasjon. ●

Ikke før er femårs-feiringen til ende i Skjold kirke, så
kommer den viktigste av de kristne høytider: påsken.

PÅSKESEREMONIER: Prosesjonskorset i Skjold kirke. FOTO: BJØRN MOE

skjold1-03  07.04.03  23:52  Page 3



Bergens nest yngste kirke
rundet i begynnelsen av
april fem år. 

Dette ble feiret med en festuke
med konserter, kirkespill, tema-
kveld og festgudstjeneste. Blant
høydepunktene var konsert med
Sigvard Dagsland og korene
Cantus og Extasis, og ikke minst
festgudstjenesten med kirkespill
6. april. 

Kirkespillet om bryllupet i Ka-
naan, der Jesus gjorde vann til
vin, ble oppført av en gruppe ak-
tører i alle aldre fra menigheten.
De laget et flott spill for de over
300 fremmøtte. 

Luftpistol-salutt
En annen populær aktivitet i ju-
bileumsuka var åpen kirke lør-
dag 5. april. Folk koste seg med
lapper og kaffe, eller de stekte
pølse på pinne på kirkebakken. I
kjelleren var det luftpistolskyting
på blink, så om det ikke ble fyr-

verkeri, ble jubiléet i alle fall
markert med salutt.

At Skjold kirke var et etterleng-
tet kirkebygg, vitner kirkesøk-
ningen om. Kirken har det høy-
este gjennomsnittlige besøket i
Bergen med over 180 mennesker
i kirkebenkene søndag formid-
dag.

Arbeidskirke med mye kunst
Skjold kirke er en arbeidskirke,
med menighetssal, ungdomslo-
kaler, peisestue, grupperom og
kontorer utenom selve kirke-
rommet. 

Men i tillegg til at kirken er
funksjonell, er det lagt stor vekt
på at den skal være vakker. 

De hvitkalkede veggene og de
solide skiferhellene på taket, gir
kirken en naturlig og vennlig fa-
sade. Inne i kirken er det mange

flotte detaljer og kunst som bi-
drar til å gjøre kirkerommet til
noe mer enn et vanlig rom. Kir-
ken er tegnet av arkitekt Peder
Ristesund.

Jubileumsåret 2003
2003 er for øvrig et skikkelig jubi-
leumsår for kirkene i Fana. 

I tillegg til Skjolds jubileum,
fyller Fana kirke 850 år, Søreide
kirke runder 25 år, Bønes 10 år og
Birkeland 125 år. ●

4 april 2003                  

Herren sa til Abraham: «Ta Isak,
din eneste sønn, som du er så
glad i, og dra til Moria-landet!
Der skal du ofre ham som bren-
noffer på et av fjellene som jeg
vil vise deg.»

Dette er en av de mest dramatis-
ke fortellingene i Det gamle tes-
tamente.  Den er grunnlaget for
forestillingen «Isak», som Påske-

festuken 2003 inviterer til i Skjold
kirke tirsdag 15. april kl. 19.30. 

Forestillingen er utformet
gjennom et samarbeid mellom
Turid Slettebak, som leser tekste-
ne, og Nykirkens organist, Tor
Grønn. Med seg har de den unge
danseren Maïk Rïebort.

Tekstgrunnlaget er fortellingen
fra 1. Mosebok 22 og Søren Kier-
kegaards bok «Frygt og Bæven.»

Til dette spiller Tor Grønn mu-
sikk av Max Reger og  Paul Hinde-
mith.

Velkommen til en stor kunstne-
risk opplevelse i Skjold kirke i
den stille uke. ●

Tirsdag 15.april kl. 19.30
Billetter kr. 50,-

«Isak» – en pasjonsforestilling  med dans, ord og musikk 

BRUDEPIKER: Tre små brudepiker fra kirkespillet i Skjold kirke. FOTO: BJØRN MOE

Femårs-
jubileum
i Skjold

skjold1-03  07.04.03  23:53  Page 14



5                april 2003

FANA KIRKE  850-ÅRSJUBILEUM
Bestillingsseddel

VHS à 150 kr, antall: ______ DVD à 250 kr,. antall: ________

PROSPEKTKORT:
Pakker m/ 8 enkle kort à 50 kr pr. pk. antall:  ________

Doble kort m/konv. à 10 kr pr. stk. 
Motiv 1: Vinterbilde antall: _______________ 
Motiv 2: Fødselsbilde (glassmaleri) antall: _______________  

JUBILEUMSSKRIFT m/CD à 290  kr antall:  ______________
Eventuell porto kommer i tillegg.

Bestillingen sendes:  Fana menighetskontor, 
Fanaveien 320, 5244 Fana. Tlf. 55 59 32 50 / fax 55 59 32 59

Bestilt av: __________________________________________

Adresse: ____________________________________________

AV DAG A. KVARSTEIN

Fana er det området i Bergen der flest
går i kirken. På gudstjenestene i de sju
kirkene, kom det i gjennomsnitt nesten
150 personer i fjor. I forhold til Bergen
som helhet, har Fana et snitt på 40-50
flere deltakere pr. gudstjeneste. Pro-
sten i Fana, Per Barsnes, tror dyktige
medarbeidere, er en av grunnene:

- Det gjøres en god jobb i kirkene.
Gudstjenestene er godt forberedt og
godt gjennomført, og folk får lyst til å
bruke søndagen til kirkegang. Dessu-
ten jobber menighetsrådene kon-
struktivt. Vi har god oppdrift i arbeidet.

Flest folk kommer det gjennomgåen-
de i Skjold kirke, den nyeste av kirkene i
Fana. Kirken feiret sitt 5-årsjubileum i
månedsskiftet mars-april. Oppslut-

ningen skulle med tydelighet vise at
behovet for ny kirke var stort. 

- Menigheten arbeidet svært godt og
helhjertet mens de i mange år holdt til i
gymsalen på skolen. Dermed var
grunnlaget solid da den nye kirken
kom. Det er nok mye av årsaken til at
besøket i Skjold har holdt seg på et me-
get høyt nivå, selv etter at nyhetens in-
teresse for den nye kirken har lagt seg. 

Det er også interessant å merke seg at
de to eldste kirkene i Fana har godt be-
søk. Birkeland ligger på andreplass
med over 160 besøkende i snitt, mens
middelalderkirken. Fana har over 150 i
snitt. Karakteristisk for disse to menig-
hetene er blandingen av by og land. En
del av menighetene består av lojale kir-
kegjengere som har en tilknytning til
kirken gjennom generasjoner.  ●

Deltakere pr. gudstjeneste 1990-2002 
Fana og hele Bergen
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Deltakere pr. gudstjeneste 2002
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Fra Fanas 
kirkes historie
Det er laget en halvtimes film om Fana kirkes
historie og kulturelle betydning. Filmen, som
er laget av Knut Terum, foreligger både som 
video og DVD-plate, og kan bestilles på 
kupongen til høyre. 

Her kan du også bestille våre prospektkort
med bilder fra kirken,  samt vårt påkostede 
jubileumsskrift med Torbjørn Holt som 
redaktør. 

Stabil oppslutning om gudstjenestene i Fana
Oppslutningen om gudstjenestene i Fana har gjennom hele 90-
tallet og inn i det nye årtusenet holdt seg på et jevnt, høyt nivå. 
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AV DAG A. KVARSTEIN

Sigrid Fahlvik Trætteberg (24),
Rune Fahlvik (32) og Kai-Roger
Mørk (21) er når du leser dette

forhåpentligvis kommet helt til
Nordland. Da vi snakket med Rune
på telefon 12. mars hadde trioen et
par hviledager i Trondheim. De var
helt i rute etter planen som var satt
opp på forhånd.

Sigrid og Rune er nesten nygifte og
skituren gjennom kongeriket Norge
er nesten som en forsinket bryllups-
reise å regne. De giftet seg nemlig i
fjor sommer.

Sigrid fikk idéen
Sigrid var elev ved villmarks-folke-
høgskolen Øytun i Finnmark for
noen år siden. Det er en tradisjon at
de sprekeste av elevene sykler hjem
igjen etter endt skoleår. Sigrids syk-
keltur fra nord til sør gav mersmak.
Hun fikk idéen til å ta turen andre
veien, denne gangen på ski.

Det er altså Sigrid som får skylden
for den tilsynelatende sprø idéen
om å gå 2500 kilometer på ski gjen-
nom Norge. Til gjengjeld får hun
ingen spesialbehandling som enslig
kvinne på turen. Følget har med seg
to pulker med mat og utstyr som de
bytter på å dra. Bare hver tredje dag
er det pulkefri for Sigrid. 

Eksklusiv klubb
Trioen fra Slettebakken er ikke de
første som går på ski fra Lindesnes til
Nordkapp. Ifølge Rune Fahlvik er det
50-60 personer som har gjort det før.
Uansett må vi kunne slå fast at det
ikke er noen vanlig påsketur de er ute
på.  De tre sprekingene går i gjen-
nomsnitt 20 kilometer pr. dag. Hver
8. dag hviler de. Totalt 2500 kilometer

skal tilbakelegges! De kommer til å
være på farten fire måneder. 

Målet er å rekke tilbake til årets 17.
mai-feiring i Bergen.

Fire uker med sol 
Turen startet ved Lindesnes 18. ja-
nuar. De første ti milene var de nødt
til å sykle på grunn av snømangel.

Men fra Åseral i Vest-Agder har de
gått på ski stort sett hele tiden. Bare
ca. en gang i uka er de nede i sivilisa-
sjonen når de må krysse dalfører.
De første to månedene gikk uten
uhell. Starten på skituren gjennom
Setesdalsheiene og til Haukeli var
noe strabasiøs på grunn av litt rus-
kete vær og vanskelig føre med

Går Norge på lang

Tre ungdommer fra Slettebakken fikk lyst til røre litt på seg.
Det kunne de tenke seg å gjøre med ski på beina. Og det
gjorde heller ikke noe om den fysiske aktiviteten varte en
stund. I slutten av januar la de av gårde. 
Start: Lindesnes. Mål: Nordkapp.

START: Rune Fahlvik, Sigrid Fahlvik Trætteberg og Kai-Roger Mørk  på Lindesnes fyr.
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sludd og snø. Men de neste fire uke-
ne, over Hardangervidda, gjenn-
nom Jotunheimen, Rondane og inn
i Trøndelag var det sammenheng-
ende sol og flotte forhold! De siste
dagene til Trondheim hadde de ku-
ling i rygget. De nærmest føyk over
vannene og trengte knapt å stake
for å komme seg fram.

Høydepunkt: - Å leve enkelt
- Hva mener du er de fineste opple-
velsene dere har hatt så langt,
Rune?

- Helhetsopplevelsen. Det å leve
enkelt og nær naturen. Du har hele
tiden konkrete oppgaver å forholde
deg til, og slipper å tenke på alt mu-
lig annet. Det er deilig. 

- Hva har dere sett og opplevd?
- Vi har kommet nær på dyrelivet.

Vi har sett reinsdyrflokker, jerv og
rypeflokker. En dag fanget vi en
mus som vi hadde som kjæledyr en
stund. Ellers har det vært flott å
møte mennesker. Vi lærer å sette
pris på det når vi går dagevis uten å
se andre. Det artigste var å møte en
mann som var ute i samme ærend
som oss. Han startet fra Lindesnes
et par uker etter oss og tok oss igjen
i Folldal. Han gikk styggfort!

- Har fellesskapet blitt satt på
prøve så langt?

– Det har gått veldig fint. Og jeg
kan anbefale andre nygifte å legge
ut på tur fra Lindesnes til Nord-
kapp. Dette er en utrolig fin måte å
bli kjent med kona på! Men jeg inn-
rømmer at vi kan bli litt usaklige av
og til når det er lite krefter igjen etter
en hard dag. ●

7                 april 2003

gs – på ski

Jeg kan anbefale andre nygifte å 

legge ut på tur fra Lindesnes til 

Nordkapp. Dette er en utrolig

fin måte å bli kjent med kona på!

Nordkapp-
farerne
Sigrid Trætteberg Fahlvik (24)
er pianostudent ved Griegakade-
miet. Sammen med sine søstre
har hun også hatt stor suksess
med kabaret. Ble bitt av vill-
marksbasillen på Øytun Folke-
høgskole i Alta. Gift med Rune.
Rune Fahlvik (32) er til vanlig
lærer ved Fjellsdalen barneskole.
I følge nettsiden om Nordkapp-
ekspedisjonen, holder han seg
forbausende bra både fysisk og
psykisk, alderen tatt i betrakt-
ning. Gift med Sigrid.
Kai-Roger Mørk (21) er nylig ut-
dannet serviceelektroniker. Hans
interesse for data og friluftsliv
kommer godt med som leder for
ungdomsklubben i Slettebakken
kirke. Ikke gift med noen.

Følg med på
internett
På denne adressen kan du følge ek-
spedisjonen så å si fra dag til dag:
www.fahlvik.no/motnord2003

DAGSMARSJ: Trioen går i snitt 20 kilometer
hver dag. 

’’❂ 
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AV DAG A. KVARSTEIN

S iden kirkemøtet i 1996 satte fokus
på «forbruk og rettferd», har kir-

ken her i landet blitt stadig mer
miljøbevisst, selv om den kirkelige sko-
gen fortsatt rommer en del miljøsvin. 

I Bergen har kir-
ken til og med ansatt
en egen «miljøsjef».
Lars Ove Kvalbein er
prosjektleder for
«Grønne menighe-

ter» i Bjørgvin, et prosjekt utgått fra orga-
nisasjonen Grønn Hverdag. I allianse
med biskopen har han blant annet fått
Friele til å lansere en ny rettferdig Max-
Havelaar-merket kaffe. Han har også en-
gasjert menighetene som miljødetekti-
ver i nærmiljøet ved at de har besøkt lo-
kale butikker og sjekket hvor rettferdig
og sunn maten er. I Fana viste det seg at
Safari på Midttun og OBS! på Lagunen
hadde mest rettferdige og miljøriktige
varer. På bunnen ligger Rimi og Rema.

- Tjene, ikke utnytte skaperverket
- Hvordan kan man begrunne miljø-
innsatsen utfra kristen tro?

- Tror man på Gud, så tror man også på
en Gud som skaper. Da tar man skaper-
verket på alvor og verner om det. Ska-
pelsesberetningen der Gud setter men-
neskene til å forvalte skaperverket, er
den viktigste bibelske begrunnelsen for
miljøvern. Dessverre har ordene om at
mennesket skal råde over skaperverket
blitt misbrukt til å rettferdiggjøre at
mennesket utnytter både andre skap-
ninger og skaperverket. Men ser vi på
meningen i skapelsesberetningen, er
det heller snakk om at vi skal tjene ska-
perverket  og andre skapninger

- Hva sier Jesus om miljøvern?
- Han sier vel ikke så mye direkte om

miljøvern, men veldig mye om  urett-
ferdighet og overforbruk. Et hoved-

budskap er å advare mot griskhet og
pengekjærhet. Han advarer gang på
gang mot at Mammon, skal få for stor
makt over oss.
- Gudsfrykt med nøysomhet er et
gammelt pietistisk slagord. Er det
fortsatt noe i det?

- Absolutt! Nøysomhet i betydningen
at vi ikke skal sløse og forbruke naturen,
er nettopp kjernen i det vi driver med. 

- Men kan ikke nøysomheten gå så
langt at det å nyte livet blir syndig?

- For meg er det nesten motsatt. Det
handler om å finne ut hva som er viktig i
livet, og nyte det. Undersøkelser viser at
folk flest rangerer materielle goder  langt
ned på viktighetsskalaen. Tid og felles-
skap oppfattes som de viktigste verdie-
ne. Problemet er at vi alt for ofte ikke
oppfører oss slik, sier Kvalbein.  ●

8 april 2003                  

En stille, grønn 
kirkevekkelse

«Dere kan ikke
tjene både Gud 
og Mammon»
MATTEUS 6

Mens tradisjonelle bedehusvekkelser
her i landet lettest lar seg beskrive i
sort-hvitt, er det en stille grønn
vekkelse i utvikling på kirkelig grunn. 

GRØNN MANN: Lars Ove Kvalbein er prosjektle-
der for «Grønne menigheter» i Bjørgvin.

FOTO: DAG KVARSTEIN

1 Enøk-tiltak i kirkene. Eksperter har 
regnet ut norske kirker kan spare 
100 millioner kroner årlig på dette.

2 Økologisk drift av kirkegården. 
3 «Grønn kontordrift»: Rettferdig kaffe,

skikkelig avfallssortering og gjenbruk. 
4 Bildeleordning. Bilringen i Bergen 

ønsker flere medlemmer. 
5 Byttedag/overflødighetsmarked i 

kirken (klær, leker, ski).
6 Gjennomføre opplegg med «Grønne 

konfirmanter», «Grønn søndagsskole»
og «Grønne bibelgrupper». 

7 Grønn Gudstjeneste med forbruk 
og rettferd som tema. (egen liturgi).

Ti miljøtips for m

En undersøkelse viser at aktive kirkegjengere er mer opptatt av miljø enn folk flest. På spørs-
mål om man er villig til å ofre noe av sin velstand for å ta vare på miljøet, var det flere kirke-
aktive som svarte ja i år 2000 enn i 1993. Blant befolkningen for øvrig var det motsatt.
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AV DAG A. KVARSTEIN

Temaet for konferansen 21.- 22. mars
var «Kirken som verdens største miljø-
bevegelse». Og blant arrangørene var
Eva-Cecilie Øyen, ivrig miljøtalskvinne
og aktiv i Storetveit menighet.

Kommet langt
Storetveit menighet er blant de menig-
hetene i Bergen som har kommet lengst
når det gjelder miljøtenkning. På mid-
ten av 1990-tallet arrangerte Eva-Ceci-
lie og hennes åndsfrender et seminar i
Storetveit kirke med tittelen «pengene
eller livet». Dette ble startskuddet for
miljøgruppen «rettferd» og for menig-
hetens egen miljøhandlingsplan. 

Så det grønne lyset!
Eva-Cecilie Øyen så det grønne lyset da
hun skrev stiler om Altavassdraget og
miljøvern på gymnaset.  Siden har mil-
jøsaken vært viktig for henne.

- Vi mennesker er satt til å dyrke Guds
hage, ikke til å ødelegge den, sier hun.

- Men er det ikke stort sett bare ildsje-
lene som er opptatt av miljø?

– Nei, ikke i Storetveit menighet. På
grunn av et langsiktig arbeid med miljø-

spørsmål, vil jeg påstå at miljøbevisst-
heten er med i veldig mye av det vi dri-
ver med. 

Eva-Cecilie sier at hun er litt flau over
at hun kom med bil til miljøkonferan-
sen på Norsk lærerakademi i Bergen. 

Begrenser bilbruken ...
- Jeg prøver å begrense bilbruken og sy-
kler en del. Ellers er mine konkrete bi-
drag til miljøsaken at jeg kildesorterer,
sparer på strømmen og kjøper Max Ha-
velar-kaffe. I likhet med kirken er jeg
også flink til å snakke om miljø. Skal vi
bli verdens største miljøbevegelse, må
nok både jeg og andre omsette mer av
teorien i praksis, innrømmer Eva-Ce-
cilie Øyen. ●

-Verdens største miljøbevegelse?
De var ikke akkurat sakmodige
og smålåtne, arrangørene av
inspirasjonssamlingen for miljø
i kirken. 

GRØNNE 
KVINNER:
Eva-Cecilie Øyen
(t.v.) sammen
med stortings-
representant og 
tidligere leder i
Norges natur-
vernforbund,
Heidi Sørensen 
(i midten), og 
Eli Heggdal fra
Birkeland 
menighet.
FOTO: DAG KVARSTEIN

8 Forbrukerundersøkelse i nærmiljøet 
(eget kontrollskjema er utarbeidet).

9 Gjennomføre miljøsertifisering av 
kirkebygget og menigheten. 

10 Strengere miljøkrav ved bygging
av nye kirker

Nyttige «grønne lenker»
Kristent nettverk www.kirken.no/miljo
Naturvernforbundet: www.naturvern.no
Om etisk forbruk: www.etiskforbruk.no
Tips og nyheter: www.gronnhverdag.no
Bildeleringen i Bergen: www.dele.no
Den svenske kirkes miljøvern:

www.svenskakyrkan.se/miljovarnet

r menigheten

Eva Cecilie Øyen:
■ 38 år, dataingeniør
■ Aktiv i Storetveit menighet
■ Startet miljøgruppe i Storetveit 

menighet i 1995
■ Har vært med å lage «overflødighets-

marked» i Storetveit kirke
■ Har arrangert seminarene «Pengene 

eller livet» og «Born to shop»
■ Var med å utarbeide handlingsplanen

«Menigheter for en bedre fremtid»
■ Medlem av ressursgruppe for miljø, 

forbruk og rettferd i Bjørgvin
■ Holder foredrag og gir tips om 

«grønne menigheter» og grønne 
«alpha-grupper».
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T eatersjef  Vera Rostin Wexel-
sen ved Hordaland Teater og
prosten i Fana, Per Barsnes,

mener amfiet kan bli en flott uten-
dørsscene

- Jeg ønsker å lansere idéen om at
amfiet blir en fast friluftsscene for
Festspillene i Bergen, sier Barsnes.

Amfiet skal få 350 sitteplasser, og
får en scene på seks ganger ti me-
ter. Det ligger på historisk grunn i
det gamle kulturlandskapet ved
prestegården i Fana.  Like borten-

for kan en høre suset av Kyr-
kjefossen, og mot vest

strekker kirkens middelal-
dertårn seg mot det høye
blå. Langs veien står den
høyreiste, gamle alléen
som binder sammen
prestegården og kirken. 

- Jeg har tro på at
utendørsamfiet kan bli
en attraktiv scene i for-

bindelse med historiske
spill og andre typer frilufts-

oppsetninger, sier teatersjef Vera
Rostin Wexelsen. 

Historisk spill
Et nært samarbeid mellom kirken,
Hordaland teater og Bergen kom-
mune har virkeliggjort drømmen
om å skape en naturscene like ved
kirken. Ett av høydepunktene un-
der feiringen av Fana kirkes 850-

årsjubileum blir premieren på
«Sylvkrossen» 7. juni i det nye uten-
dørsamfiet. Tre skuespillere fra te-
ateret, som ligger i kirkens nabo-
skap, skal bære fram dramaet
«Sylvkrossen». 

Amatørskuespillere og statister
fra Fana skal også delta i den histo-
riske oppsetningen. Spillet bygger
på saget om sølvkorset som gjen-
nom middelalderen stod i kirken.
Korsets undergjørende kraft gjorde
Fana kirke til et pilegrimssted gjen-
nom flere århundrer.

Åndelig-kulturelt 
partnerskap
Prosten og teatersjefen har
inngått et slags åndelig-kultur-
elt partnerskap i forbindelse
med kirkejubiléet. 
Teaterforestillingen blir det
synlige beviset på at kirken og
teateret på mange måter er
opptatt av det samme prosjek-
tet.

- Ja, teaterets og kirkens utgangs-
punkt er ganske likt. Både kirken
og teateret har tatt utgangs-
punkt i menneskenes riter og ri-
tualer og i vår søken etter en
åndelig virkelighet. Gjennom
middelalderen var teater-
kunsten sentral i kirken.  Og
visste du at Norges første te-
aterforestilling ble fremført

på Domkirkens trapp en gang på
1500-tallet, sier Vera Rostin Wexel-
sen. 

Likhetstrekk
Prost Per Barsnes er like entusias-
tisk når det blir snakk om kirkens
og teaterets fellestrekk:

- Liturgien i kirken og symbol-
handlingene har likhetstrekk med
teaterets språk. Vi strekker oss
begge utover det håndgripelige og
setter i gang refleksjon og erkjen-
nelse. Derfor er det en selvfølge at
vi skal samarbeide med teateret,

spesielt når vi er nære naboer
her i Fana. ●

-Her kan vi få
festspillscene

■ 29. mai, kl. 19.30: «Himmelfarten». 
Jostein Årvik fremfører Messiaens 
orgelverk. Sølvi Heggem Lundin leser 
Eivind Skeies diktsyklus «Mitt hjerte 
blør for dem». 

■ 7. juni kl. 18.00: Premiere «Sylvkros
sen» av Johannes Gjeråker. Fremføres av
Hordaland Teater og amatører.

Jubileumsarrangementer, Fana kirke 850 år

Det stod et sølvkors på
alteret i Fana kirke gjennom

hele middelalderen. Det
fortelles at folk ble helbredet
etter å ha vært i kontakt med

det, og kirken ble et
valfartssted gjennom 

flere hundre år. 

Det knytter seg et sagn til
hvordan det hellige sølv-

korset kom til Fana. En
blind fisker fikk korset i

«Sylvkrossen

Et utendørsamfi er i ferd med å bli
bygget ved Fana kirke. Her skal
teaterforestillingen «Sylvkrossen»
fremføres til pinse.
AV DAG A. KVARSTEIN

■ 14. juni kl. 18.00: Konsert med kirke-
koret fra Roseville Lutheran Church, 
Minnesota, i Fana kirke. Koret vil også
delta på høymessen dagen etter.

■ 29. juli, kl. 18.00: Olsok-gudstjeneste
i Fana kirke og påfølgende olsokfest.

fana 1-03  06.04.03  10:29  Page 10
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garnet og fikk synet igjen da han rørte
ved det. Navnet Korsfjorden og Kors-
neset kan skrive seg fra dette sagnet.
Korset ble deretter plassert på kirkens
alter. Under reformasjonen på 1500-
tallet ble korset fjernet. I dag er det
plassert et sølvkors på toppen av kir-
kespiret som et minne om sagnet.

Forestillingen er et folkelivsbilde fra
slutten av 1200-tallet. På denne tiden
var kirken på høyden av sin berøm-
melse som pilegrimskirke. Årsaken
var den undergjørende kraften sølv-
korset i kirken skulle ha. 

Første delen av stykket spilles i amfi-
et i kulturparken ved kirken og skildrer
folks tro og tvil i møte med sølvkorset.
Deretter vandrer skuespillere og pu-
blikum opp til kirken der resten av fo-
restillingen foregår, som en kantate
der sangere, orkester og kor deltar. 

- Noe av det spennende med oppset-
ningen er at temaet i den er aktuelt
også i dag, mer enn 700 år etterpå.
Middelaldermennesket ble dradd
mellom tro og tvil. Det er noe vi kjen-
ner oss igjen i, sier teatersjef Vera Ros-
tin Wexelsen. ●

Om forestillingen:
Bestillingsverk til Fana kirkes jubileum.
Forfatter:  Johannes Gjeråker.
Komponist: Ivar Mæland.
Forestillinger: Lørdag 7. juni, søndag  

8. juni og søndag 15.  
juni kl. 18.00:  

Skoleforestilling: Fredag 13. juni kl. 10.00 
og 12.00

Billetter: Voksne kr 100.-
Barn/ungdom kr 60.-

Skolebesøk: kr 30.- pr. barn

Billettsalget starter uken etter påske. Kontakt
Fana menighetskontor, tlf. 55 59 32 50/51 
eller Hordaland Teater, tlf. 55 22 20 20

en» – et tidsbilde om tro og tvil
AMFI: Vera Rostin Wexelsen og Per Barsnes på stedet der det bygges et utendørsamfi. FOTO: DAG KVARSTEIN
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AV DAG A. KVARSTEIN

Søndag 30. mars ble Jorunn M.
Johnsen (52) innsatt og ordinert
som sokneprest i Slettebakken

menighet. Hun er dermed den enes-
te kvinnelige prestelederen i Ber-
gens menigheter, og den første pres-
ten som noensinne har blitt ordinert
i Slettebakken.

Jorunn M. Johnsen var nyutdannet
prest i fjor, men hun er en dame som
har levd en stund. Gjennom 30 år
som sykepleier, og gjennom et livs-
langt engasjement for folk som faller
utenfor i samfunnet, modnet det seg
et ønske om få lov å stå på prekesto-
len og å møte mennesker som sjele-
sørger.

Omsorg for andre
Det er diakonien, omsorgen for an-
dre mennesker, som har gått som en
rød tråd gjennom Jorunn M. John-
sens liv, både som yrkesutøver og
som privatperson. 

På fritiden har hun engasjert seg i
Blå Kors og hun har vært hjelpear-
beider for Kirkens Nødhjelp i Sudan.

- Gjennom livet har jeg lært å sette
pris på å møte mennesker i forskjel-
lige livssituasjoner. Derfor ser jeg
også på prestetjeneste i Slettebak-
ken som spennende. I området her
finner vi alle sosiale grupper. Det er
både utfordrende og berikende, sier
hun.

- Enestående
Jorunn M. Johnsen må være en ef-
fektiv og energisk kvinne. Hun har
rukket mye i livet sitt og fått mange
viktige arbeidsoppgaver og verv.
Prestestudiene tok hun ved siden av
jobben som rektor på Haraldsplass.
Samtidig har hun sittet i landsstyret
for Blå Kors. 

- Jeg er enslig, eller enestående,
som en bekjent av meg kalte sin sivil-
stand. Det har gitt meg litt mer tid
enn mange andre kvinner på min al-
der. Men det har nok i perioder blitt

vel mye jobb, innrømmer  Jorunn M.
Johnsen.

Eneste i Bergen
Selv om kvinnelige prester har vært
vanlig her i landet siden 1970-tallet,
og det i dag utdannes like mange
kvinnelige som mannlige prester, er
Jorunn M. Johnsen i kraft av sitt
kjønn enestående også som prest i
Bergen.  Og ikke så lite modig. Hun er
den eneste kvinnen som er øverste
åndelige lederen i en bergensmenig-
het, og kun den 3. kvinnelige sokne-
presten i Bergens historie. 

- Er dette tilfeldig?
- Nei, det tror jeg ikke. Riktignok har

det vært få kvinner som har søkt sok-
nepreststillinger i Bergen. Men det er
ingen hemmelighet at det har vært
motstand mot kvinnelige prester i
mange menigheter i Bergen.  Dermed
vegrer mange kvinner seg mot å søke
ledende prestestillinger, rett og slett
fordi de kan møte vanskeligheter i ar-
beidet. Selv søkte jeg med frimodig-
het på denne stillingen i Slettebak-
ken, fordi jeg visste at menigheten
tidligere har tatt godt imot kvinne-
prester, sier Jorunn M. Johnsen. ●

12 april 2003                  

Mfor moden 
og modig

Mange lurer på hva M-en i
navnet til den nye soknepresten
i Slettebakken står for. Vi har
funnet det ut: Moden og modig! 

TAR OVER: Jorunn M. Johnsen er klar for sokneprestjobben i Slettebakken. AV DAG A. KVARSTEIN
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ANSATTE I MENIGHETEN

Administrasjonsleder Ingvar Kjøl
telefon, arbeid  . . . . . .55 11 85 78
telefon, privat  . . . . . . .959 16 856
e-post . . . . . . .ingvar.kjol@bkf.no

Kateket Idar Kløvning
telefon, arbeid  . . . . . . .5511 8572
telefon, privat  . . . . . . . .510 3197
e-post . . . . .idar.klovning@bkf.no

Klokker Dagny Gilje Antonsen
telefon, arbeid  . . . . . .5511 85 70
telefon, privat  . . . . . . .5526 7839
e-post . . .dagny.antonsen@bkf.no

Soknediakon 
Lene Merete Gunnarson
telefon, arbeid  . . . . . . .55118576
telefon, privat  . . . . . . .5510 2877
e-post  . . .lene.gunnarson@bkf.no

Kantor Guro Rotevatn Buder
telefon, arbeid  . . . . . . .5511 8577
telefon, privat  . . . . . . .5510 4299
e-post  . . . .guro.rotevatn@bkf.no

Kirketjener Knut Ytre-Hauge
telefon, arbeid  . . . . . . .5511 8573
telefon, privat  . . . . . . . 5591 2008
e-post  . . knut.ytre.hauge@bkf.no

Barnehagestyrer 
Lena Å. Austevoll
telefon, arbeid . . . . . . 55 11 85 70
telefon, privat  . . . . . . .5591 3596

Menighetsrådsleder 
Monica Grimsgaard
telefon  . . . . . . . . . . .55 13 11 59

Sokneprest Arne Brekke
telefon, arbeid  . . . . . .5511 85 75
telefon, privat  . . . . . . .5513 7662
e-post  . . . . .arne.brekke@bkf.no

Kapellan Bjørn Moe
telefon, arbeid  . . . . . . .5511 8574
telefon, privat  . . . . . . .5513 0610
e-post  . . . . . .bjorn.moe@bkf.no

Skjold Menighetskontor 
telefon  . . . . . . . . . . . .55 11 85 70
telefaks  . . . . . . . . . . .55 11 85 82

Kirkens konti:
Menighetsbladet  . .3411.32.01101
Skjold Menighet  . .3411.32.01101
Kirkekorets 
orgelkonto  . . . . . .3411.18.09722
Givertj. diakoni  . . .3418.18.00889

AKTIVITETER I MENIGHETEN

Skjold søndagsskole
Skjold kirke kl. 11.00
Karin S. Volden . . . . . . .5513 1199

Steinsvik i  KFUK-speidere
Skjold kirke, tirsdager     
Synnøve Moe Engevik  . .5513 9369

1. Nordås KFUM-speidere
Skjold kirke, onsdager, 
Gaute Brekken  . . . . . . .5513 2407

Skjold kirkekor
Skjold kirke, mandag 18.00 -19.30
Dag Høieggen . . . . . . . 5513 11 85

Cantus
Skjold kirke, tirsdager 19.45-22.00
Guro R. Buder  . . . . . . . 5511 8577
Mobil  . . . . . . . . . . . . . .4120 5127

Skala
Danse- og dramagruppe for 
6.-8. klassinger. Skjold kirke, 
mandager 18.00 -19.30. 
Jørgen S. Rotter  . . . . . 5513 0837 

Søråshøgda barnekor
Søråshøgda skole, tors.  fra 17.30
Anita Bjørndal  . . . . . . . 5513 4508
eller Liv Nordal  . . . . . . 5513 6278

Extasis   (Skjold Ten – sing)
Skjold kirke, onsdager 19.00 21.30.
Charlotte Milde  . . . . . . 55134441
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47632128

Underground
Fredager 19.00 - 23.00
Ingvar Kjøl  . . . . . . . . . 5511 85 78

Skjold kirkelag
Berit Ådland  . . . . . . . . 5513 3765
og Gerd Dale  . . . . . . . . 5513 2729

Misjonsforening
Hver andre tirsdag i mnd. kl.19.00

Bibelgrupper
Kontakt menighetskontoret
Telefon  . . . . . . . . . . . . 5511 8570

Bønnegruppe
Mandag 9.30 i Skjold kirke.
Anders Askeland  . . . . . 5513 2156

Barnehage
Hver tirsdag og torsdag 
kl.10-14. Kontakt menighetskonto-
ret  eller Lena A. Austevoll
 . . . . . . . . . . . . . . . . . .5511 85 70

Hvem-hva-hvor i Skjold menighet      Menighetskontoret: Tlf. 55 11 85 70 • Faks 55 11 85 82 • Epost: skjold.menighet@bkf.no
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Datoen er den 7.februar
2003, og et par av Voss’
«lokale helter» gnikker litt
ekstra godt på den falle-
ferdige Volvo personbilen de
fikk av pappa, etter å ha
stått på slåtten og hesjet et
helt år. Fram med uv-lys og
terninger i front-ruten, for
nå kommer byjentene og
byguttene!

630 ungdommer fra forskjellige ten-
singkor og speidergrupper fra hele
Bjørgvin krets er på vei, med buss og
tog, alle med samme formål: Vinter-
festivalen. Fredagskvelden går unna
når alle skal "sjekke inn" og innrede
seg på Voss’ skoler. Alle grupper bor
på sitt eget klasserom, men her er
det ikke mye tid som brukes, det er
jo så mye annet som skjer! Alle mål-
tid er felles hvor alle spiser samlet i
gymnasets gymsal. På lørdagen er
det aktiviteter helt fram til kveldss-
howet, hvor tensingkor framfører
sitt eget opplegg, og deretter er det
diskotek. Søndagen vil bestå av Ung
Messe, hvor årets LIV-kurs deltagere
lager Gudstjenesten, mer eller min-
dre slik de vil ha den.

Konfirmanter
En del av disse forventningsfulle
deltakerne er konfirmanter og  de
aner ikke helt hva de har meldt seg
på. Men de har i alle fall fått vite at
Vinterfestivalen er helt «konge».

Antall deltakere på vinterfestiva-
len har økt hvert år siden den ble
holdt for første gang for tre år si-
den. Jeg har selv vært med på den-
ne festivalen alle tre gangene, og
det er faktisk helt «KANON», hver
gang. Og hovedkomiteen har hvert
år måtte skiftet lokale, fordi antall
påmeldte bare øker per år. Og det å
»doble» innbyggertallet på Voss  for
en helg er jo et brukbart "kick. 630
ungdommer tar over tettstedet og
fyller lokaler med sang og spill og
ikke minst «tensingspirit» så det
holder! Samholdet er enormt!

- E' det nokka liv? 
Husbandets gitarist, Erlend, står på
scenen. Han tar tatt godt tak i mi-
krofonen, tar på seg en  knallrød
caps og store røde skibriller før han
gjør seg litt til og roperigjen for full
hals: «E’ DET NOKKA LIV?!» Publi-
kum jubler «JA!», og bandet klim-
prer på en velkjent melodi; den nye
festivalsangen. Bakerst i lokalet har

de eldste ungdommene skjønt teg-
ningen og hyler ut "METALLICA!"
«Enter Sandman» rocker lokalet, og
forsangerne skriker ut en nydiktet
versjon av den gamle slageren, til
ære for festivalen. Publikum beve-
ger urolig på seg, og til slutt hopper
alle i takt med bandet mens de
skråler den nye teksten, som er blitt
slått opp på storskjerm.

Showet har begynt og stemning-
en er i hundre. 

14 april 2003                  

Vinterfestival på V
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Det var i idrettshallen 
det skjedde!
Det er kanskje på vinterfes-
tivalen tensingkor opplever
mest ros og applaus, eller
rettere sagt jubel! Publikum
sørger til en hver tid for at
ingen vil føle seg uvel på
scenen, og det gis KON-
STANT positiv respons fra
tilskuerne, som for det mes-
te består av tensingkor.

Vinterfestivalen er noe av
det som er med på å gjøre
tensing til noe annet enn
andre kor. 

Det er tilrettelagt slik at
den røde tråden som følges
opp gjennom hele helgen
baserer seg på tilhørighet,
og hvor alle har noe å bidra
med, enten "on stage» eller
«off stage».

På påmeldingsskjemaet
får deltakerne velge mel-
lom mange forskjellige se-
minarer, som volleyball,
sjonglering, teknikk, band,
minikor, solist, snowbo-
ard/slalåm, kino, dans,
form og farge og tango. 

Søndag formiddag: Ung
messe, og etter avslutnings

showet i toti-
den skulle ba-
gasjen ut.
Hjemreisen
nærmet seg, og
stemningen var
tydelig trykket.
Om det var fordi vi var så
trøtte, eller om det var sørg-
modighet? 

Det må ha vært en god
blanding, for en helg på Voss
er utslitende, både for erfar-
ne ledere, og ferske konfir-
manter. Men som en konfir-
mant sa: 

-Vinterfestivalen er helt
konge!, og jeg tror ikke noen
kunne sagt det bedre. ●

Av Kjerstin S. Kvaavik

15                 april 2003

Menighetens
hjemmesider
Hjemmesider for Skjold menighet
vil du etterhvert finne på tre ulike
steder. Går du inn på bkf.no så klik-
ker du på menighet opp til høyre,
da kommer du til skjold menighet.
BKF står for Bergen Kristelige Fel-
lesråd.

Ungdommen har ett par år nå
hatt siden kjelleren.net. og den
siste tilveksten er skjold-kirke.no.

Vi håper at vi i løpet av våren
skal bli flinkere til å oppdatere si-
dene våre. Godt besøk. ●

Årsmøte 
27. april 
Menighetens årsmøte er i år lagt til
søndag 27. april, etter guds- tje-
nesten. Årsmøtepapirene vil fore-
ligge etter påske. ●

Diakoniutvalgets
sommertur
Turen i år går til Jondal og datoen
er 11.juni. Det blir besøk i Jondal
kirke og sightseeing i en vakker
bygd i Hardanger! 

Middag og kaffe.
Turen koster kr. 250.- som van-

lig. Billetter kjøpes på Menighets-
kontoret innen 2.juni. ●

Voss-helt konge
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Palmesøndag, 13. april
11.00 Høymesse med dåp. Kapellan B. Moe.  Preken-

tekst: Johannes 12, 1 –13. Offer: Kirkens Nødhjelp. 

Skjærtorsdag, 17. april
18.00 Kveldsgudstjeneste med nattverd. Kapellan B. 

Moe. Prekentekst: Matteus 26. 17 –29. Etter guds
tjenesten er det kveldsmat i storsalen. 

Langfredag,  18. april
11.00 Pasjonsgudstjeneste. Sokneprest A.

Brekke. Prekentekst: Lukas 22,39 – 23, 46.

1.Påskedag, 20. april
11.00 Høytidsgudstjeneste med dåp. Sokneprest A. 

Brekke. Prekentekst: Matteus 28, 1-8. 
Offer: Eget arbeide.

2.Påskedag,  21. april
19.00 Felles kveldsgudstjeneste for Fana prosti. Sokne-

prest A: Brekke, Prekentekst: Lukas  24, 13 –35. 
Cantus deltar. Kirkekaffe.

Søndag 27. april, 1. s. e. påske
11.00 Påske- og familiemesse med nattverd. Kapellan 

Bjørn Moe. Offer:  Dåpsoppl. i egen menighet.
Søråshøgda barnekor deltar. Kirkekaffe.

Søndag 4. mai,  2. s. e. påske
11.00 Høymesse med dåp. Sokneprest A.  Brekke. 

Prekentekst: Johannes 10, 11 –16. Offer: Eget
diakoniarbeid. Kirkekaffe.

Søndag 11. mai, 3. s. e. påske
11.00 Høymesse med dåp. Kapellan B. Moe. Preken-

tekst: Johannes 16, 16 –22. Offer: Eget musikkar-
beid. Kirkekaffe.

Lørdag 17. mai, Grunnlovsdag
10.00 Familiegudstjeneste. Sokneprest A. 

Brekke. Prekentekst: Lukas 1, 50 –53.

Søndag 18. mai, 4.s.e. påske
11.00 Høymesse med dåp. Sokneprest A. Brekke. 

Prekentekst: Johannes 16, 5 –15. Offer: 
Eget arbeid- fellesoppgaver. Kirkekaffe.

Søndag 25. mai, 5.s.e. påske
11.00 Blomstergudstjeneste. Kapellan B. Moe. Offer: 

Bjørgvin bispedømmeråd - felles-oppgaver. 
Etter gudstjenesten er det grillfest. 
Ta med egen grillmat. 

Kristi himmelfartsdag, torsdag  29. mai
12.30 Friluftsgudstjeneste på Smøråsfjellet. (Vallebu.) 

Sokneprest A. Brekke. Ta med egen mat  og drikke 
til kirkekaffe.

Søndag 1. juni,  6. s. e. påske. 
11.00 Høymesse med dåp. Sokneprest A. Brekke. 

Prekentekst: Johannes 15, 26 – 16.4. Offer: Eget 
ungdomsarbeid.

1. Pinsedag  8. juni 
11.00 Høytidsgudstjeneste. Sokneprest A. 

Brekke. Nattverd. Dåp. Offer: IKO

2. Pinsedag 9, juni  
11.00 Felles prostigudstjeneste i Fana kirke.

Menighetsbladet for Skjold
har kommet ut svært uregel-
messig det siste året. Listene
for døpte, vigde og døde blir
derfor lange, men vi har fun-
net det riktig å ta med alle i
det  tidsrommet bladet ikke
har kommet ut. Fra neste
nummer regner vi med at vi
er «i rute» igjen.

Skjold kirke
høst 2002
Didrik Nøss Døsen
Mikael Andersen Baisotti
Bettina A. Hermanrud
Madelen S. Hatlestad
Ane Sørbrøden
Ida Bruun Teigland
Malene Mjelstad Arne
Thomas Sparre
Henrik N. Torgersen
Torstein Hamre
Håkon Birkeland
Are Kalnes
Johan Kjellerød
Tine Charlotte Sundt
Ida Marie H. Kristiansen
Guro Dahl Lindebjerg
Lara Emilie Alver
Svein Oscar Skilleås
Henrik Storli
Erik Heieren Gustafsson
Karine Søreide
Oline Anspach Klippen
Thea Skoglund Lokøen
Nikolai Sebastian Ueland
Sindre Nygård Løvaas
Christian Færøy Müller
Jesper Morris Otterstad
Andreas Wiberg Krohn
Marianne Wiberg Krohn
Tobias Værnor Nepstad
Henrik Pedersen
Marthe Ingeborg Pettersen
Marie Engelsen Høgi
Nora Virkesdal Kleppe
Anne brigtsen Nummedal
Maria Nikolova Ørvig
Romina Nikolova Ørvig
Carl-Oscar Instanes
Vebjørn Hjeltnes Rygg
Jomar Ø. Undertun
Johannes Fløystad
Ingvild Seljen Langum
Eirin Johanne Jordal
Hannah Sjo
Helena Træland
Anne Sofie R. Hiis Bergh
William Kroken Arnsen
Ivar Nødtvedt Hagesæter
Martin Færøy Stavseng
Sigurd H. Grøndahl
Andreas Brakstad
Henrik Bartnes
Lars Mundal Kvestad

Elise Andersen
Maren Haugland
Maja Hessen Ulveseth

Døpte i Skjold kirke 2003
Sander P.  Throndsen
Kristoffer Ulvang
Lars Hestetun Slåke
Fabian Berg Hansen
Camilla Sæther Andås
Simone Louise Holme
Ingrid Woods
Isolde Hatlebakk
Tuva Tørrisplass Tjugen
Celine B. Andersen
Vebjørn K. Ingebrigtsen
Joachim N. Nesse
Brage Økland
Adele Saunes Kaland
Hanne Eliassen

Døpte i andre kirker 2002
Erling Hjelle Gravelseter,
Vikebygd
Philippa Emilie Berg, 
Birkeland
Camilla Vorland, Fana
Håkon Kjellevold, 
Loddefjord
Ole-Andreas Dolen Heie,
Johannes
Henrik Berg, Hamar
Chr.  Sandal, Birkeland
Victoria Hetland Brekke,
Birkeland
Kaja Gunnarson, Søreide
Oda Kristense Nordstrand
Møen, Vangskyrkja
Malin Johannessen 
Indrøy, Laksevåg
Vilde Sofie Gjertsen 
Langhelle, Florø
Adrian B. Pedersen, Fana
Halfdan Hereid Ringheim,
Vangskyrkja
Christopher Cochise 
Holland, Fana
Maria Alexandra Søfteland
Milde, Fana

Andre kirker 2003
Jonas T. Hagen, Fana
Christian Kaldestad, Fana
Sigve Smebye, Storetveit
Helene Fyllingsnes
Johannessen, Ostereidet

Skjold 2002
Annie Mundal 
- Henrik Albert Henriksen
Guro Rotevatn
- Dietrich Johannes  Buder
Pia Kathrine Mikkelsen 
- Arild Haugland
Rakel Einevoll
-  Roger Simmenes

Vigde i andre kirker
Alena V. Redrukhina
- Kenneth Haglund. Arna
Linda Haga
- Kr. Haukadal. Årstad
Elisabeth Mjåseth
- Sveinung Haukeland. 

Årstad
Vibeke Grindeland Aasen -
Bjerte Leivestad. Fana
Hilde Feness 
- Glenn Heggernes. Maria
Cecilie Totland 
- Marius Kaland Olsen, 

Korskirken

2002
Victor Andre Ogann
Astrid Thomren
Judith Haveland
Elin Haga Øxenbjerg
Aud Rasmussen
Freydar G.  Waardal
Sigmund Bilsbak
Hjalmar Bruun Hansen
Henry Steffensen
Stig Sjøstrøm
Hein Martin Hodnekvam
Gunnhild Jørgine Butz
Aslaug Sandø
Katrine Hjelmeland
Martha Gudrun Moberg
Else Margrethe Reksten
Marit Gonzales
Ingrid Fløysand
Ida Falsen Gjertsen
Magnhild Johannessen
Anna Sagen

Døde  2003
Arne Økland
Gunnar Dahle 
Bernhard Mikal Larsen
Hjalmar Johannes Eriksen
Tord Fridtjof Danielsen
Konrad Nikolai Taule
Gunnar Mikalsen
Randulf Kristoffer Greve
Sverre Leiren
Else Margot Hiis Bergh
Olga Eidsvik
Inger Navdal
Petra Flindt Helgesen
Henny Hamre
Oscr Sørheim
Johnny Arvid Hegrenes
Terje Alvheim
Anne Johanne Andersen
Brita Johanne Lid
Klara Louise Knudsen
Gerd Bergjot Fløtre
Erling Smemo

Returadresse:
Skjold Menighet
Postboks 161, Rådal
5857 Bergen
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