
 : et magasin for Skjold Menighet - 1/05
med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

Hvem-hva-hvor side 13 Menighetskalender side 16 

Bispevisitas rett rundt hjørnet
2.-6. februar kommer biskop Ole D. Hage-
sæther på visitas til Skjold menighet. 

Side 2-3 og 16 (program)

Barnekor lager CD
I forbindelse med 20 års-ju-
bileet i februar gir Sørås-
høgda Barnekor ut CD-en
«Jorden vi bor på». Og
mange kjente navn har duk-
ket opp underveis... Side 4

Kjenner du kirken?
Skjold kirke er ennå «ung»,
men det er likevel gode
grunner til på bli med på en
liten kulturhistorisk van-
dring. Side 14

Fasteaksjonen
Katastrofen i Asia har preget
nyhetene. Snart er det tid
for Kirkens Nødhjelps faste-
aksjon, en innsamling som i
år går til kampen mot men-
neksehandel. Også denne
aksjonen vil komme flom-
oftene til hjelp. 

Side 2 (leder), 8 - 9 og 15

Fana-kapellan Eirik R. Mills (bildet) erfarte at Afrika er helt for-
skjellig fra både det han hadde trodd som barn - og det han mente
å vite som velutdannet voksen. Elleve norske prester besøkte i høst
Etiopia og Kenya for å bli kjent med Kirkens Nødhjelps arbeid. 
Les Eiriks rapport og se de spennende bildene på side ... 6-7
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Godt nytt år sier vi og er 
det noe vi inderlig ønsker
nettopp nå så er det et
godt nytt år. Et godt nytt
år som kan lege alle sår
og vonde tanker forbundet
med naturkatastrofen 
i Sør-øst Asia. 

AV JAN ERIK LIEN

Et godt nytt år som kan ta fra oss
de indre bildene som flimrer forbi
oss i tankene. Men også et godt
nytt år som kan føre hver enkelt
av oss til større forståelse for
hvor skjørt livet vårt egentlig er.

I det ene øyeblikket har vi våre
kjære rundt oss og i neste øye-
blikk er en eller flere av dem bor-
te. Bare de som har opplevd noe
slikt kan forstå det. Vi ser at Guds
folk er tilsted i katastrofeområ-
dene og strekker ut sin hånd. Vi
ser også Guds folk blant dem som
er rammet. Også de, i all sin elen-
dighet, strekker ut sine hender
og hjelper til. Vi andre som be-
trakter dette på avstand må hel-
ler be Gud om visdom gjennom
Den Hellige Ånd til å forstå og
vise medmenneskelighet. At vi
involverer oss i menneskers liv.
Som Guds folk og en inkluderen-
de folkekirke må vi møte folk med
omsorg, trøst og forståelse. 

Historien om et Guds folk er
historien om mennesker som
uselvisk bruker sitt liv for å hjel-
pe andre. Til å strekke ut en hånd
når noen trenger det. Vet du
hvordan naboen din har det?
Hvor lenge siden er det du tok en
telefon og ringte nettopp til hen-
ne eller han? Hvor lenge siden er
det du spurte et medmenneske du
møtte på din vei: hvordan har du
det?

Det handler om å bry seg og det

skal vi gjøre i disse dager og åre-
ne fremover. Lære oss til å forstå
at livet er så skjørt, så skjørt. Det
er bare så forferdelig at det må
skje slike store katastrofer for at
vi skal våkne opp av vår dvale.
Men for all del, la oss ikke bli hov-
modige og tro at vi vet så mye
mer enn andre. Det verste som
kan skje er at vi tror vi har autori-
tet og kunnskaper uten å ha det.
Være et menneske som tror vi vet
bedre enn alle andre. At det vi
sier er det eneste riktige. La oss
unngå å komme i den fellen.

La oss heller være ydmyke og
sterke i vår svakhet og skrøpelig-
het. 

I Sørøst-Asia var det et kraftig
jordskjelv med etterfølgende
flom som forårsaket den grufulle
katastrofen. I middelalderen var
en vanlig forklaring på jordskjelv
at det var et resultat av Guds
straff over menneskenes syndige
liv. I dag ser vi det på en helt an-
nen måte. Vår tro på Gud bør
være den samme uansett hva som
skjer rundt oss. Da for det første
er vi rustet til å være forbredt på
hva det måtte være. 

Nei, la oss heller være et med-
menneske med milde hender og
et godt hjerte. La oss hjelpe den
som har det vanskelig, steg for
steg, håp etter håp, tilbakeslag
etter tilbakeslag. Det går ikke
fort, men det går. Fremover. ●
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AV HANS OLAV HOLE 

Kirken sender hele tiden
ut et budskap. Gjennom
bygninger, rådende opp-
fatninger om kirkens
handling i historien, men-
neskers møte med prester
og kirkens folk, på avstand
og i nærhet. Men felles for
alle budskap og de oppfat-
ninger de skaper, er at der
står noen mennesker i kir-
ken som ville noe. Hadde
et driv, som skapte et bud-
skap som folk fanget opp.

Se inn i kirken ...
En bispevisitas er et feno-
men som prøver å finne ut
hvordan kirken ser ut
utenfra, ved å se inn i den.
Kirken er ikke en privat
klubb. Noe av dilemmaet
er at den drives av men-
nesker med en personlig
sterk tilknytning på
mange plan. Samtidig
som denne kirken skal
være for alle de usynlige,

som kirkemenneskene
noen ganger kaller kirke-
fremmede. Andre ganger
blir de i villrede om deres
forhold til kirken, fordi
kjennetegnene på deres
kirketilknytning er så
uvante for de kirkevante.
Det er slitsomt å ha visitas
hvis det ikke er noe å visi-
tere. Det er forvirrende å
se etter kjennetegn, når
tegnene ikke er å få øye på.
I det hele tatt er det et di-
lemma å holde på med
noe usynlig, som muli-
gens en gang kan bli sett,
men ikke nå.

Som man roper i skogen
får man svar. Det meste av
det man mottar er et pro-
dukt av det man har sendt
ut. Det å være i livet er på
grunnleggende måte av-
hengig av å sende ut og få
tilbakemelding. Uten en
kommunikasjon med

Kirken
- forståelse og 
selvforståelse
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FOTO: BJØRN MOE

Kirken må på en eller annen måte
beskrives. Denne beskrivelsen vil fremstå
forskjellig etter hvem som står frem med
beskrivelsen. 

Mens vi venter på bispevisEt velsignet
nytt år
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deg, der det dreier seg om meg og ditt
forhold til meg, vil jeg gå til grunne.
Det er mitt liv det dreier seg om. Der-
for er jeg veldig kresen på hvem jeg
snakker til, og de møtene henvendel-
sene mine skaper. Jeg tar ikke alt for
god fisk. Det kan være at jeg ikke liker
fisk. Mens jeg opplever at det er bare
det som blir presentert på menyen.

Kilde til splid
Listen over hva som er spiselig har all-
tid vært en kilde til splid for kirkens
folk, de som eier kirken, Ja, men vi må
jo ha noen retningslinjer. Grenser gir
trygghet. Er noe av dilemmaet at vi
streber etter fellesskap og tilhørighet
og opplevelse av lojalitet, ved å vekt-
legge en merkevarebygging, som de-
finerer oss som et produkt, som først
og fremst finner sin
egenart i å være
anderledes

enn de andre? Skikk eder ikke lik med
denne verden. Vi er ikke av verden.
Men i verden. I kirkens bekjennelses-
skrifter lyder en formulering: At Gud
skaper troen hvor og når han vil. Det
er ikke lett, når vi i kirken har Kristus
til Herre og ikke skal ha herredømme
over de kreftene som virker. Kirken er
intet blivende sted. Det er et sted der
man går inn får å gå ut. Inn til merke-
varene: Ord og sakramenter. Og ut i
verden hvor livet leves. 

Der jeg har valgmuligheter til å ska-
pe en virkelighet der jeg ser og blir
sett, gir og tar imot, sender ut og
mottar. Kirken er på ingen måte uten
interesse for menneskene. Spørsmå-
let er om vi umaker oss til å møte
menneskene der de er. Slik at de
gjenkjenner kirkens menyliste som
livets brød. ●

Se det fullstendige
visitasprogrammet på side 16

Hvem er biskop 
Ole D. Hagesæther?
Hvor mange i menigheten vet hvem biskopen
er? Sikkert mange, men det er ikke alle som
vet noen detaljer om ham. Her er en oversikt:

■ Født 3. oktober 1941 i Bergen
■ Cand. theol., Menighetsfakultetet 1965
■ Praktisk teologisk seminar 1966
■ Ordinert 1967
■ Administrativt Forskningsfonds 
■ program for lederutvikling 1983

Stillinger
■ Vernepliktig feltprest 1967
■ Vikarprest i Bjørgvin 1967-68
■ Kallskapellan i Sunndal 1969-71
■ Sykehusprest, Diakonissehuset 1972-74
■ Fakultetslektor i praktisk teologi ved 
■ Menighetsfakultetet 1974-79
■ Sokneprest i Holmen 1980-89
■ Sokneprest i Nordstrand og prost i
■ Søndre Aker prosti 1989-94
■ Biskop i Bjørgvin 1994 -

Verv
■ Sentralstyremedl. Presteforeningen 1974-78
■ Styremedlem Institutt for Sjelesorg 
■ 1977-86, formann 1981-86
■ Styremedlem Institutt for Kristen 
■ Oppseding 1978-80
■ Styremedl. Menighetssøsterhjemmet 74-76
■ Formann i Det frivillige kirkelige 
■ Landsråd 1980-84
■ Formann i Oslo stiftsstyre i 
■ Presteforeningen 1984-86
■ Formann Oslo bispedømmeråd 1986-88
■ Formann, Santalmisjonen 1993-96
■ Formann i MFs forstanderskap 1995-
■ Bispemøtets representant i diverse 
■ kirkelige råd og utvalg
■ Sensor Menighetsfakultets praktisk 
■ teologiske seminar 1980-94
■ Redaktør «Verdiboka» 1984
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visitasen 2.-6. februar ...

ARTIKKELFORFATTEREN Hans Olav Hole (59) er vikarprest i Skjold menighet. Han har i 25 års gjort
tjeneste i Bjørgvin bispedømme som stiftskapellan, ved psykiatrisk sykehus, bispedømmerådets fa-
milierådgivningskontor og som sykehusprest. FOTO: FREDRIK CHRISTENSEN
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NAVN: Kjerstin- 
Marie Vereide. 
Diakon i Skjold kirke

?Arbeidskirke 
eller katedral

-Arbeidskirken for den daglige
dont og katedralen for å få
pustehull.

?Orgelbrus 
eller Ten Sing?

-Ja, takk begge deler - men
helst hver for seg.

?Lang eller
kort preken?

-Kommer an på innholdet.

?Barnetro eller om-
vendt som voksen?

-Har trodd på Gud siden
barnsbein av. 

?Kirkekaffe eller 
fort ut på tur? 

- Først en lang kirkekaffe, der-
etter tur.

?Beste 
bibelhistorie?

-Kvinnen som ble grepet i ek-
teskapsbrudd.

?Vakreste 
salme?

-«Deg å få skode er sæla å nå» 

?Hvorfor går 
du i kirken?

-Oppleve fellesskapet med an-
dre kristne.

?Liker best ved
gudstjenesten?

- Lytte til Gud. Be og å synge
med andre.

?Vil invitere til
gjestepreken?

- Meg selv. 
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Velkommen 
til et uhøytid-
lig avbrekk i
hverdagen
Skjold menighetshus, 
peisestuen torsdag 
27.januar kl. 10-12

Noen av oss gamlekara i
menigheten mener at det
er på tide å gjøre noe annet
i hverdagen enn å sitte
hjemme i godstolen. 

Hva med en liten sam-

menkomst av og til som
bare er beregnet for oss
mannfolk?  (med all respekt
for likestillingsloven). Vi
har ikke noen dagsorden
for første sammenkomst
da vi ønsker at de som
kommer er med og be-
stemmer, men vi har en del
ideer: 

■ Samtalegrupper hvor 
ulike tema tas opp

■ Forskjellige spill
■ Avslutning hvor vi bruker

4-5 min. på kommende         
søndags prekentekst

■ Et par årlige  ekskursjoner
til en bedrift, museum, 
institusjon m.v.

■ Selvfølgelig en kopp kaffe  
eller te  med noe å bite i til.

Vi kommer ...kommer du ?
Hilsen Martin Elholm 
(55 13 19 51), 
Arne Brekke 
(55 59 71 14) 
og Jan Erik Lien, 
(55 13 29 52)

I forbindelse med 20
års-jubileet i februar
gir koret ut CD-en
«Jorden vi bor på».
Koret teller for tiden
140 medlemmer
mellom 4 og 12 år, og
sanggleden er på topp! 

TEKST: ØYSTEIN KLOKKERUD

Med inspirasjon bl.a. fra
korets nye hoveddirigent
June Merete Baarøy, er det
spilt inn 20 kjente og min-
dre kjente barnesanger.
Også tidligere medlemmer
har fått delta i dette pro-
sjektet, og det har for an-
ledningen vært sammen-
satt et «jubileumskor» som
også deltar på CDen. Inn-
spillingene har foregått
over flere opptak fra høsten
2003 til høsten 2004.

Samtale
Alle sangene er spunnet

sammen med samtale mel-
lom «Kula og Myggen» som
er KFUK-KFUMs maskoter,
og Gullars som er Bergens
store fugl fra et bosspann i
Sandviken. All tekst er et
samarbeid mellom Kari K.
Knoph og Geir «Gullars»
Amundsen. 

CD-en er produsert av Pål
T. Nygård, lyddesign og
produksjon i Lydrommene
og Peak Studio. Musikalske
medhjelpere har vært
Anne-Linn Baarøy og
Christian Grimsgaard på
piano, Eirik Sandnes på

trommer/bongotrommer,
Eirik Digranes Nilsen på el-
bass, Eyvor Skogesal på
tverrfløyte, Espen Sævold
på trommer, Frank Mykle-
stad på gitar, Kim Gul-
brandsen på keyboard, Jan
Tore Birkeland på elbass og
Helge Haugland på kontra-
bass. ●

CD-jen er å få kjøpt i leke-
butikken YES på Kilden
Senter, eller ved henven-
delse til Gro Stikholmen,
tlf. 55 13 79 05 eller  Ørjan
Hinna,tlf.55 13 73 04.

20-års jubilanten:

Søråshøgda 
Barnekor 
med ny CD!

NY CD -  med ett kjent fjes. ILL: KARI SORTLAND

KORET. Fra Prøysen-aften på Rå skole oktober 2004. FOTO: ØYSTEIN KLOKKERUD
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AV JAN H.

MICHELSEN OG

REDAKSJONEN

I fjor var et femtitalls ungdommer fra
menighetene i Bjørgvin bispedøm-
me samlet til én dag med diskusjo-
ner, inspirasjon - og naturligvis sosi-
alt og åndelig fellesskap. 

Under møtet ble også ungdomsrå-
det valgt, et råd som blant annet har
jobbet med å planlegge årets arran-
gement.

Bli med på debatten
Årets ungdomsting vil ha «Ungdoms-
lederen – det er meg det!??» som
«overskrift». 

■ Har du meninger om dette temaet? 
■ Ønsker du å si din mening om hva

ungdomsrådet skal arbeide med i
tiden som kommer? 

■ Kanskje ønsker du selv å bli 
medlem av ungdomsrådet? 

■ Eller vil du først og fremst bli kjent
med unge fra andre menigheter?

Ta kontakt
Uansett hvilket av dis-
se spørsmålene du sva-

rer «ja» på, kan du blir en av represen-
tantene fra din menighet; forutsatt at
du er mellom 16 og 30 år. Ta snarest
kontakt med ditt menighetskontor

for påmeldingsskjema (se side to for
kontaktinformasjon) eller send en
e-post til kristin@traetteberg.no

Og husk: Det ikke er mer enn én
uke til det braker løs på Slettebak-
ken! ●

Ungdomsting 2005: 
Er det noe for meg?

Meld deg
på i dag!
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KIRKENS SOS TRENGER FLERE MEDARBEIDERE!
Vi trenger flere frivillige medarbeidere, og starter derfor nytt kurs i samtaleferdigheter 
og krisehåndtering. Nytt kurs starter februar 2005. Medarbeiderne har vakt ca. hver 12. dag, 
og får støtte og veiledning så lenge de er i tjenesten.

For å bli med må du være over 20 år. Oppgaven er å lytte til innringer, og tåle å møte et annet 
menneskes smerte og sorg. Medarbeidere skal ikke finne løsninger eller ”gode råd”. 
Velkommen til et godt fellesskap og en viktig og meningsfull tjeneste!

Ring oss på tlf. 55 32 58 45 (dag) eller 480 35 841 (kveld og helg). 
Mer informasjon finner du på www.kirkens-sos.no 

Leirer 2005
Det Norske Misjons-
selskap Region Bjørgvin

Februar
18.-22. EnerSkileir 13-18 år 

Kvamseter
21.-24. Vinterleir 2-5 kl. Alværa
25.-27. Vinterleir 6-8 kl. Alværa
25.-27. Nettverk for unge voksne 

Kvamseter

Mars
18.-20. Palmehelg 4-7 klasse

Kvamseter 
April
29.-1. Fotball leir 4-7 kl. Alværa

Juni
17.-19. Besteforeldre/Barnebarn 

Kvamseter
23-26 Sommerleir 4-7 klasse 

Kvamseter 
20-23 Sommerleir 2-5 klasse 

Alværa
24-27 Sommerleir 6-8 klasse 

Alværa

Påmelding/spørsmål,ta kontakt
på tlf 55 31 00 61/ buabgn@nms.no

Følg med: Allerede 29. januar
blir det andre ungdomstinget
i Bjørgvin arrangert. Stedet 
er igjen Slettebakken kirke. 
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Allerede som ganske liten
hadde jeg mine oppfatninger av
Afrika. Bortsett fra Kina var
Afrika det «landet» på kloden
som lå lengst unna Norge. Der
bodde det løver og giraffer,
elefanter og flodhester. 

AV ERIK R. MILLS

I Afrika var det varmt hele tiden.
Nesten ingenting kunne spire eller
gro, så varmt var det. Derfor hadde
ikke folk mat. De gikk sultne støtt.
Bilder jeg hadde sett på TV, og på
misjonskvelder på bedehuset, viste
forunderlig nok at barna hadde sto-
re, sprekkferdige mager. I mine
øyne så de i grunn ikke spesielt sult-
ne ut. Likevel ble vi i barnehagen
minnet om disse «fattige barna i
Afrika» hver gang vi nektet å spise
opp nistematen. Av «ydmyke og
oppriktige hjerter» var det mange
av oss som foreslo at vi kunne sende
denne maten til barna i Afrika, men
så vidt jeg vet ble det aldri gjort. 

Elleve prester
Hvorfor trenger jeg fortelle hvilke
oppfatninger jeg hadde av Afrika
som barn? Med årene har jeg tross
alt tilegnet meg mer kunnskap, og

mitt bilde av dette kontinentet i sør
er mer nyansert. Samtidig tror jeg
nok at noen av de barnslige oppfat-
ningene fortsatt henger ved meg. I
hvert fall opplevde jeg det sånn da
jeg besøkte Afrika for første gang i
september. Tross det jeg hadde lært
på skolen, tross mine voksne, nyan-
serte oppfatninger av Afrika, så var
Afrika så mye, mye mer enn det jeg
hadde trodd. 

Vi var elleve prester på tur til Ke-
nya og Etiopia i høst. Tanken var at
det skulle være én prest fra hvert bi-
spedømme. Turen ble arrangert i
samarbeid mellom Kirkens Nød-
hjelp og Presteforeningen. Formå-
let var å bli kjent med Kirkens Nød-

hjelps arbeid med henblikk på Fasteak-
sjonen 2005. Forhåpentligvis ville tur-
deltagerne bli tent av et bistands- og
misjonsengasjement, som igjen vil
kunne smitte over på konfirmanter og
menighet. 

Tent til å hjelpe
Jeg ble tent til å hjelpe mennesker i en
vanskeligere livsvirkelighet enn vår
egen. Lokalbefolkningen smittet meg
med sin optimisme og tro på at det nyt-
ter å hjelpe. 

De viste meg at Afrika er mye mer
enn det bildet som er tegnet og farget
av både mine barnslige og mer voksne
oppfatninger. Det var noe med deres
livsglede, nasjonale og kulturelle
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Prester på Afri

STOLTE, VAKRE, VENNLIGE: Jentene byr på
fruktdrikk i solvarmen.
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stolthet, deres sang og de-
res dans, hjertevarme, og
deres vilje til å hjelpe – alt
dette på tross av helt andre
økonomiske forutsetning-
er enn oss – som motiverte
meg for et bistands- og mi-
sjonsengasjement. 

Vannprosjekter
Også før turen kjente jeg til
noe av det arbeidet Kirkens
Nødhjelp driver rundt om i
verden. Jeg visste at de job-
ber med å bore vannbrønner
slik at flere mennesker skal
ha tilgang til rent vann. Jeg
visste at opplysningsarbeid i

forhold til HIV/AIDS, og om-
sorg for de som er berørt av
dette, også er en viktig del av
deres arbeid. Jeg visste at de
jobber mot en gammel afri-
kansk omskjæringstradisjon
som påfører mange unge
jenter store psykiske og fy-
siske lidelser. Jeg visste at pa-
rallelt med alt dette ønsker
Kirkens Nødhjelp å gjøre Je-
sus kjent for mennesker over
hele verden. 

Likevel har jeg et ganske
annet kjennskap til Kirkens
Nødhjelps arbeid i dag. Det
å personlig få møte men-
nesker som har fått nytt livs-

7               januar 2004 

PRIMITIV PLØYING: Primi-
tivt kanskje, men i motset-
ning til traktor kan man i
alle fall spise okser - dessu-
ten trenger de ikke bensin. 

ALLE FOTO: EIRIK R. MILLS

UNDER: PÅ MARKEDET:
Ikke vanskelig å få kontakt
med folk. Både små og store
var nysgjerrige og imøte-
kommende.

OMSORG: Han er ikke tung, han er jo
min bror. 

RENT VANN: Vannpumper fra Kirkens
Nødhjelp gir folk en ny tilværelse

SØ

IAI

ika-tur
håp som et direkte resultat
av dette arbeidet, gjør sterkt
inntrykk. Jeg håper at inn-
trykkene, og den gnisten
som ble tent i mitt møte
med Afrika og Kirkens Nød-
hjelps bistands- og misjons-
arbeid, i noen grad kan
smitte over på konfirmante-

ne og hele menigheten. Når
fastetiden kommer, håper
jeg at vi alle kan være med å
støtte opp om det viktige ar-
beidet som Kirkens Nød-
hjelp driver. ●

Se også side 8 og 9!
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AV KIRKENS INFORMASJONSTJENESTE 

OG JAN HANCHEN MICHELSEN

Tusener av norske barn er ram-
met av flommen i Asia. De sav-
ner familiemedlemmer, barne-
hage- og skolevenner.

-Barn trenger vår omsorg. De

skjønner ofte mye mer enn det
vi voksne tror. Voksne kan forle-
des til å tro at barna tar det greit
og overser barnets dype sorg-
og urofølelser, sier Paul Erik
Wirgenes.

Som prosjektleder for trosopp-
læringssekretariatet i Kirkerådet

har han mottatt meldinger fra
prester og andre kirkelig tilsatte
som er involvert i etterarbeidet.

Kirkerådet har sendt veiled-
ning til menighetene om hva det
er viktig for å ta hensyn til når det
gjelder barns forhold til kata-
strofen. 

8

AV JAN HANCHEN MICHELSEN OG REDAKSJONENE

De mest sårbare er kvinner og
barn i fattige deler av verden.
Barn blir solgt som slaver for å
tigge, unge blir prostituerte eller
arbeidsslaver. 

Fattige folk lures til å donere
organer, for småpenger - og
uten å få vite nok om konse-
kvensene av donasjonen. Slik
menneskehandel er en grotesk
følge av fattigdom, og noe vi må
moblisere mot.

Utsatt etter flommen
Også i lys av romjulens flomka-
tastrofe er dette er viktig. Mer
enn 150.000 er døde, de fleste
fattige mennesker. Familer og
lokalsamfunn er i full oppløs-
ning og næringsgrunnlaget er
revet vekk.

Det kan ta mange år å bygge
opp igjen disse samfunnene,

som i utgangspunktet levde på
et eksistensminimum. 

Vi vet mye om hva fattigdom
har ført med seg, og nå har nye
millioner blitt enda fattigere.Hva
om vi bruker årets fastetid til å gi
et bidrag for å hjelpe de som
rammes hardest av fattigdom og
nød, nemlig kvinner og barn? 

På Kirkens Nødhjelps hjem-
meside kan du bestille materi-
ell og lese mer om årets faste-
aksjon: www.nca.no ●

Lokale aksjoner
Fana. Konfirmantene og andre
frivillige er med. I fjor samlet vi
inn nesten 74.000 kroner, og
tror vi kan være enda bedre i år.
Aksjonen innledes på fastela-
vensøndag med utdeling av bøs-
ser. Disse samles inn igjen under
gudstjenesten søndag etter på-
ske. Fana vil ha innsamlingsba-
ser på menighetshuset i Fana og
på Ytrebygda skole, og oppfor-
drer alle som kan gå med bøsser

Hvordan møte
katastrofen?
-Vær bevisst på at barn og unge er
rammet og legg til rette slik at barn 
og unge kan få uttrykke seg og være
aktive i bearbeiding av sorgen, sier
barne- og ungdomsprest Paul Erik
Wirgenes i Kirkerådet.

«Barn og unge må selv få uttrykke seg om sorgen»
PREST PAUL ERIK WIRGENES.

Fasteaksjonen 2005: Kamp mot me

En bønn 
for alle 

som lider

For alle som pines
av det vonde 

som flodbølgen 
har skapt,

tenner vi et lys 
og ber om at de 
må få kraft til å

bære det.

For alle som har
mistet noen som
stod dem nær,

tenner vi et lys og
ber om at de må få
oppleve omsorg i

smerten.

For alle som har
mistet hjem og 

næringsgrunnlag,
tenner vi et lys og
ber om at de må få
hjelp til å bygge en

ny tilværelse.

For alle barn som
lever i angst for 

dagene som
kommer, tenner vi
et lys og ber om at
håp for framtiden
må kunne tennes

i dem.

For alle dem som
hjelper og som
arbeider med
identifisering
tenner vi et lys
og ber om at 

inntrykkene ikke 
må ødelegge dem.

For alle som står
hjelpeløse og ikke

vet hva de skal
gjøre, tenner 

vi et lys og ber
om at de ser nytten

av pengegaver 
og forbønn.

For alle som er 
reddet og som får
hjelp til kropp og
sjel, tenner vi et 
lys og takker deg,

Gud, du hjelpeløses
hjelper. 

Amen

 januar 2004                
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Paul Erik Wirgenes. 
FOTO: KIRKENS 

INFORMASJONSTJENESTE

Kirkens nødhjelp vil i år
fokusere på menneske-
handel, det moderne
slaveri. 
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Det har skjedd mye i
verden siden jeg var 
med Presteforeningen
og Kirkens Nødhjelp til
Afrika. (se side 6-7)

Afrika og Asia:

Et etterord
AV ERIK R. MILLS

De siste ukene har flomkatastrofen i
Sørøst-Asia preget nyhetsbildet. Det
rører oss langt inn i hjerteroten når
vi hører historier om hvordan famili-
emedlemmer brutalt har blitt revet
fra hverandre, og hvordan det er nær-
mest vilkårlig hvem som overlevde
uværets enorme krefter, og hvem
som ikke gjorde det. 

Det rører oss ekstra sterkt fordi fle-
re av våre egne landsmenn omkom.
Dessuten er det mange av oss som
tidligere har arbeidet og feriert i de
katastroferammede områdene. Det er
uvirkelig å se avisbildene hvor vi
bare så vidt kan dra kjensel på Thai-
lands vakre strender. Nå er de totalt
endevendte.

Midt i tragedien har det vært flott å
se hvordan alle slags mennesker, i
hele verden, ønsker å hjelpe og bi-
dra. Lokalbefolkningen i de kriseram-

mede områdene
har tross egne tap
hjulpet turistene
så langt de overho-
de har kunnet.

Hjemme i Norge har folk vist en
enorm giverglede. Millioner av kro-
ner har vært samlet inn på bare få
dager. 

De siste ukene har mange frivillige
organisasjoner, deriblant Røde Kors,
Kirkens Nødhjelp og Sjømannskir-
ken, vist hvilken viktig jobb de gjør.
Både lokalbefolkning og turister har
funnet god hjelp og støtte hos disse. 

Det er likevel viktig å minne hver-
andre om at det også er andre steder
i verden der mennesker lever i nød.
Hver dag, året rundt, er det barn og
voksne i Asia, Sør-Amerika og Afrika,
som er truet av matmangel, sykdom
og vold. Vi må derfor fortsette den
gode kulturen vi nå inne i med å være
rause og dele av vår overflod. 

Også i tiden fremover vil det
være mennesker, både i Sørøst-
Asia og andre steder, som trenger
våre bidrag i kampen for en bedre
verden. ●

Eirik R. Mills
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menneskehandel

La barn bruke kirkene
-Menighetene bør ta
kontakt med skolene,
sier Wirgenes, som me-
ner det er fint om kir-
ker også i tiden femo-
ver som kommer kan
være åpne og tilrette-
lagt slik at barn og
unge kan bruke kirken
slik de selv kjenner be-
hov for. Bruk for ek-
sempel lystenning og
ha gjerne tegneark og
farger framme i kirke-
rommet.

Midt i feiringen
Ulykken rammet midt
i barns egen jule- og

nyttårsfeiring. Kontrastene er store mellom for-
ventningen om glede og den fortvilte katastro-
fefølelsen.
- Informasjonskaoset gir mange barn næring

for fantasi og urolige spekulasjoner, understre-
ker Paul Erik Wirgenes, og oppfordrer voksne til
å vise barn og unge mye omsorg i denne van-
skelige tiden. ●

eller kjøre bøssebærerne
til å ringe tlf. 55593251. 

I Søreide menighet er
det konfirmantene som
gjennomfører aksjonen.
Foreldrene er sjåfører. På
forhånd har konfirmante-
ne hatt besøk av Kirkens
Nødhjelp som har under-
vist og informerert om
innsamlingformålet. 

Birkeland menighet har
ingen dør-til-dør aksjon
ettersom konfirmantene
har sin egen SKRIK-ak-
sjon i desember. De siste
årene har nabomenighe-
tene har gått med bøsser
i deler av menigheten og
menigheten vil sette pris
på om noen fra Birkeland
vil være med og gå ons-
dag 15.mars. I kirken blir
det delt ut fastebøsser
for «hjemmebruk» under
gudstjenestene i fasten,
og palmesøndag samles
bøssene inn. Bøssene
kan også leveres menig-
hetskontoret. 

I Storetveit og Bønes
menigheter gjennomfører
konfirmantene fasteak-
sjonen til inntekt for Kir-
kens Nødhjelp. Menighe-
tene ber alle om å ta godt
i mot de unge fra når de
ringer på døren. 

Slettebakken: 5.-6.fe-
bruar deltar konfirmante-
ne på en felles konfirman-
thelg der tema er fasteak-
sjonen. Offeret fra en fel-
les gudstjenetser går til
Fasteaksjonen. 15. mars
går konfirmantene og fri-
villige med bøsser, og
mange foreldre stiller opp
som sjåfører.

Skjold: 15. mars kl 17-20
går over 100 konfirmanter
med bøsser til husstande-
ne. Ta vel imot dem og gi
mye. Det trengs! Foreldre-
ne gjør også en flott inn-
sats; kjører konfirmante-
ne, baker boller m.m. Et
mål er å slå den gamle ak-
sjonsrekorden på kr.
66000,- ●
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Stormfullt Dra
med stillfaren kvedar

AV DAG KVARSTEIN

Gjennom to framsyningar
var Fantoft Stavkirke fullsett
av menneske. Til saman 150
personar fekk oppleve dette
mystiske visjonsdiktet, med
element frå folketru, Bibelen
og middelalderske trustan-
kar. Diktet har vorte båre
fram av fattige husmenn frå
generasjon til generasjon
helt sida mellomalderen.
Men kvadet har tiltreknings-
kraft også på oss velfødde,
moderne, urbane menneske
med nye Bergans-anorakkar,
fjellsko og medbrakt kaffe på
termos. Folk sat tett saman i
stavkyrkja, som for å verna
seg mot naturkreftene utan-
for og mot kuldegyset frå
dødsriket som diktet så le-
vande skildrar. 

Var tolking
Det gåtefulle episke diktver-
ket vart vakkert tolka av Berit
Opheim frå Voss, ein av No-
regs framste kvedarar. Sjølv
om diktet har vakse fram av
folkeleg tradisjon gjennom
fleire hundreår i indre Tele-
mark, klarte den moderne
kvedaren frå Voss på vart vis å
få fram atomsfæra frå gamle
tider. Mellomalderdåmen
ville nok vore meir til å ta og
føle på om diktet hadde vore
sunge i ei ekte stavkyrkje,
men den gode kopien på
Fantoft fekk i alle høve tanka-
ne til å vandre attende gjen-
nom hundreåra.

Berit Opheim skreid inn i

kyrkja som ei openberring,
kledd i ei vakker kvit kåpe,
som om ho sjølv skulle ha til-
høyrt den kvite flokken til
den hellige Mikael som vert

skildra i Draumkvedet, på
same måten som i Johannes’
openberring i Bibelen. Kve-
daren sine subtile frasering-
er og den store dynamikken i

stemmen hennar, fekk fram
både det dramatiske som
skjedde med Olav Åsteson og
dei andre sjelene på Domens
dag, og sårheita og sorga over

Trass i at vinden reiv
i kyrka og fekk det
til å knake i stokkar
og stavar, og sjølv om
regnet piska intenst
mot tak og veggar,

KVEDAR. Berit Opheim i Fantoft stavkirke. FOTO: ELI HEGGDAL
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Visjonsdiktet Draumkvedet 
Draumkvedet stammar truleg frå 1500-talet. Det er eit av berre tre
tilsvarande visjondikt i Europa, og er difor en stor skatt i den tid-
lege norske litteraturen, men først på midten av 1800-talet vart
Draumkvedet skreve ned og samla som eit episk diktverk med klårt
inndelte bolkar, av blant andre Jørgen Moe og M. B. Landstad.
Diktet fortel om Olav Åsteson som sovna på julaftan og ikke vak-
na før 13. dag jul. Han får eit glimt inn i både himmelen og helve-
te, han får smake skjersilden og han ser korleis dei avlidne vert
dømd foran den heilage Mikael. Men dei som i jordelivet har gjort
godt mot dei fattige, vert sæle. ●

makta dei stilfarne tonane og gåtefulle orda
å fylla Fantoft Stavkyrkje på trettande dag
jul. Vinterstormen og regnskylla var som
atterklangen frå dei dramatiske hendingane 
i dødsriket som Olav Åsteson skildrar i
middelalderdiktet Draumkvedet. 

11               januar 2004 

raumkved

Velkommen til

tlf.55 91 98 00
www.fanasparebank.no

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

   
  

EGENTLIG?
Krisetelefon    E-posttjeneste
815 33 300  www.kirkens-sos.no

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

Tlf.: 55 11 80 10
Fax: 55 11 80 11

Hver fredag:
Kunngjøring om gudstjenester
i Fana Prosti. 

E-post:
marianne@fanaposten.no 
E-post:
annonseavd@fanaposten.no

ondskapen i verda, som dik-
tet også skildrar. Kampen
mellom det vonde og det
gode kom såleis godt fram i
sjølve syngemåten, godt
hjulpen av vinterstormen
utanfor, i konstrast til den
intime stemninga i den ves-
le kyrkja. 

Dei fattige sitt dikt
Når vi veit at det var dei fatti-
gaste og lågaste i det føydale
bondesamfunnet som bar
vidare Draumkvedet, legg
det ein ekstra dimensjon til
alvoret i eposet. I Draum-
kvedet sine «Sæleprisning-
ar» mot slutten av verket,
stig det fram ein bodskap
som liknar den Kristus sjølv
målbar i Bergpreika. 

- Sæl er den som i føeshei-
men (på jorda) fatike gjeve
konn. Han skal inkje ræd-
dast på Gjallarbrui (brua til
livet etter dauden) fyr kvasse
stutehonn.

Husmenn
og folk som

gjekk på legd og ikke hadde
fast bustad og eigendom,
klarte seg på eit vis gjennom
å kvede for nattely og ein
matbit. Og blant dei kvadene
som folk var ivrigast etter å få
høyre, var Draumkvedet. 

Eksotisk
- Eg trur vi i dag opplever
Draumkvedet som litt ekso-
tisk, ei røyst frå urgamal tid.
Samstundes som orda og
språkbileta er framande, er
det ein bit fra vår eigen kul-
turarv som vi kjenner slekt-
skap til, seier Brynhild Utne,
initiativtakar og sjølv tele-
marking. 

Dette var niande gongen
på rad at Draumkvedet var
framførd i stavkyrkja. Ny
kvedar til jubiléet neste år
er allereie tinga. Men Utne
vil førebels ikke ut med
kven det er.●
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Nynorsk - 
ikkje bokmål!
Grunna misforståingar vart
Brynhild Utne sin artikkel
om kvedaren Berit Opheim i
desembernummeret trykt på
bokmål og ikkje på nynorsk,
slik planen opphaveleg var.
Redaksjonen seier seg lei for
dette, og understrekar at
skribentar fritt kan nytte
begge målformer i dei felles
menighetsblada for Fana
prosti. ●

Berit Opheim.
FOTO: ELI HEGGDAL
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Spennende ny klubbmodell
S T O R M

12  januar 2004                

Ungdomsklubben i Storetveit me-
nighet ble for noen år siden tildelt
IKOs dåpsopplæringspris. Det ga stø-
tet til etableringen av et adhoc-utvalg

som består av tidligere og nåværende
ledere. Utvalget har samlet materiell,
laget utkast til bok og nå er det me-
ningen å etablere en stiftelse som
skal arbeide med etablering av tilsva-
rende arbeid andre steder.

Noen stikkord for arbeid 
etter Storetveitmodellen:

■ Unge leder unge
■ Små grupper, som ledes av en

jente og en gutt i fellesskap
■ Ettårig lederkurs
■ Forpliktende medlemsskap
■ Planlagt fortrolig samtale («BBB»)

i gruppene

I årenes løp har nesten 1000 ung-
dommer gjennomført den ettårige
lederutdannelsen som medfører et
varmt, men krevende fellesskap med
andre ungdommer. ANSVARET FOR
FELLESSKAPET er et av de mest sen-
trale tema. Få er likegyldig til årene i
Klubben. ●

Vil du være 
med som stifter?
Det bli stiftelsesmøte helgen 11.-13.
februar i Storetveit menighetshus.

Litt om programmet:
■ Fredag kl.19: hvorfor stiftelse, 

visjon og mål + sosialt samvær

■ Lørdag kl.10: opprettelse av 
stiftelsen, diskusjon og valg, 
middag + sosialt samvær

■ Søndag kl.11: Vi går i kirken, 
kirkekaffe evt. foredrag med 
utgangspunkt i boken.

For å bli stifter må du støtte stiftel-
sen med kr. 1.000. Vi trenger kr.
50.000 i stiftelseskapital.

Mer info: www.klubbis.no/storm
eller kontakt: Eva-Cecilie Øyen, tlf.
977 17 633 / 55 10 48 48. ●

Informasjon
om skattefrie
gaver 
I 2000 ble loven endret slik at
gaver til visse frivillige
organisasjoner gir rett til
skattefritak, dvs at deler av
gavebeløpet kan føres som
fradrag i inntekten før skatt. 

Fra og med inntektsåret 2004 gjelder dette
også gaver til Den norske kirke. For å få skat-
tefritak må en minst gi kr 500,- i løpet av

året. Det gis maksimalt fradrag for gaver for
til sammen kr 6.000,-.

Ordningen forutsetter at visse opplysning-
er leveres skattemyndighetene; givers navn,
adresse og fødselsnummer (11 siffer) samt
samlet gavebeløp i inntektsåret. Mottaker
må registrere opplysningene og rapportere
videre for at giver skal få skattefritak. Rap-
porteringen skjer elektronisk og opplysning-
ene blir kun brukt til skatteberegning. Når
opplysningene er videresendt , vil de ikke bli
lagret ut over det myndighetene krever. 

Lokalt representerer menighetsrådet og
kirkelig fellesråd menigheten. Ordningen
med skattefritak for gaver er organisert slik
at gaven må gis til menighetsrådet, kirkelig
fellesråd eller en sammenslutning/stiftelse
som har fått myndighet fra menighetsrå-
det/fellesrådet til å motta gaver. 

Ikke alle som gir en gave til Den norske
kirke ønsker skattefritak. En velger derfor
selv om gaven skal rapporters til skattemyn-
dighetene. I praksis betyr det at om en opp-
gir fødselsnummer (11 siffer) når en gir sin
gave, vil gaven bli rapportert videre. Om
fødselsnummer ikke oppgis vil gaven heller
ikke blir rapportert til skattemyndighetene.
I januar vil giveren få tilsendt en årsoppga-
ve med oversikt over hvilke opplysninger
som er sendt til skattedirektoratet. 

Mange er skeptisk til å oppgi fødselsnum-
mer. Det kan derfor være nyttig å vite at i det
kirkelige medlemsregisteret er fødselsnum-
mer til alle kirkemedlemmer registrert. Fød-
selsnummeret er altså kjent. Samtidig vil
naturligvis all informasjon behandles konfi-
densielt og kun gjøres kjent for de som har
fullmakt til dette. ●

Har du gått i Klubben? Eller kjenner du til klubb-
arbeidet i Storetveit og Slettebakken? Vil du være 
med å spre Klubbens måte å drive ungdomsarbeid?

Stiftelsen
til utebredelse 
av Storetveit-

modellen
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ANSATTE I MENIGHETEN

Skjold menighetskontor:
Skjoldlia 55, 5236 Rådal
NYTT TELEFONNUMMER ..55 59 71 10
telefaks ......................55 59 71 19
skjold.menighet@bkf.no

Daglig leder Liv Sylvarnes
telefon arb. ..................55 59 71 17
telefon prv. ..................55 98 12 90
liv.sylvarnes@bkf.no

Kateket Idar Kløvning
telefon arb. ..................55 59 71 11
mobil .......................... 970 94 361
idar.klovning@bkf.no

Klokker Dagny Gilje Antonsen
telefon arb. ..................55 59 71 10
telefon prv. ................ 55 26 78 39
dagny.antonsen@bkf.no

Soknediakon Kjerstin-Marie Vereide 
(vikar til mai 2005)
telefon arb. ................ 55 59 71 15
telefon prv. ................ 55 29 05 31
kjerstin.marie.vereide@bkf.no

Kantor Guro Rotevatn Buder
telefon arb. ..................55 59 71 16
telefon prv. ................ 55 10 42 99
guro.rotevatn@bkf.no

Kirketjener Knut Ytre-Hauge
telefon arb. ................ 55 59 71 12
telefon prv. ................ 55 91 20 08
knut.ytre.hauge@bkf.no

Barnehagestyrer 
Lena Aa. Austevoll
telefon arb. ................ 55 59 71 10 
telefon prv. ................ 55 91 35 96

Menighetsrådsleder 
Rune Mikkelsen
telefon prv. ................ 55 13 45 14 

Sokneprest Arne Brekke
telefon arb. ................ 55 59 71 14
telefon prv. ................ 55 13 76 62
arne.brekke@bkf.no

Kapellan Bjørn Moe
telefon arb. ................ 55 59 71 13
telefon prv. ................ 55 13 06 10
bjorn.moe@bkf.no

Kirkens konti:
Menighetsbladet...... 1644.21.60035
Skjold menighet ...... 3411.32.01101
Givertj.diakoni ........ 3418.18.00889
Konfirmantarbeid .... 3418 20 00436

AKTIVITETER I MENIGHETEN

Bibelgrupper:
Kontakt menighetskontoret:
Tlf...............................55 59 71 10

Bønnegruppe:
Anders Askeland .......... 90 99 82 84

Cantus:
Skjold kirke - tirsdager 19.45-22.00 
Guro Rotevatn Buder .... 55 59 71 16 

Extasis (Skjold Ten Sing):
Skjold kirke onsdager kl 19.00-21.30
Fredrik Madsen ............ 55 13 03 31 
Kjerstin-Marie Vereide.... 55 59 71 15

KRIK – Kristen Idrettskontakt
Skjold skole, gymsalen - søndager fra
kl. 18.00 
Fredrik Christensen ...... 55 59 71 10

Misjonsforeningen:
Annenhver tirsdag i måneden kl 19.00
(Kontakt kirkekontoret)

Skala: 
Danse- og dramagruppe for 6.-8.klas-
singer. Skjold kirke, mandager kl.
18.00-19.30

Skjold kirkekor:
Skjold kirke, mandager kl 18.00-19.30
Dag Høieggen .............. 55 13 11 58

Skjold kirkelag:
Berit Ådland ................ 55 13 37 65 
Gerd Dale .................... 55 13 27 29

Skjold menighets internettsider:
Nettredaktør Jan Erik Lien 
Steinsvikvegen 440d, 5239 Rådal 
telefon........................ 55 13 29 52
jan-erik-lien@skjold-kirke.no

Skjold søndagsskole:
Skjold kirke kl. 11.00
Karin S. Volden ............ 55 13 11 99

Steinsvik I - KFUK-speidere:
Skjold kirke, tirsdager
Synnøve Moe Engevik .... 55 13 67 81

Søråshøgda barnekor:
Søråshøgda skole, tors. fra kl. 17.30
Anita Bjørndal.............. 55 13 45 08 
Liv Nordal.................... 55 13 62 78

1.Nordås KFUM-speidere
Skjold kirke, onsdager
Knut-Erland Brun ........ 55 13 67 81 

Hvem-hva-hvor i Skjold menighet Menighetskontoret: Tlf. 55 59 71 10 • Faks 55 59 71 19 • E-post: skjold.menighet@bkf.no 

Mange barn synes det er kjekt på søn-
dagsskolen, og flere har vi plass til! 

Det er en gruppe foreldre som tar på seg å
lede søndagsskolen noen søndager hver
gjennom året. Det er virkelig et hyggelig ar-
beid og barna gir masse respons. Det er fint
hvis flere foreldre kunne tenke seg å lede
gruppen en søndag eller to i halvåret. Vi er
jo vant til å snakke med barna våre likevel,
og vi har fine hjelpemidler til bruk i formid-
lingen av tekster fra Bibelen. Det enkle og
greie er det barna forstår. Ta kontakt med
Lene på tlf. 55 91 35 96 eller Karin tlf. 55 13

11 99 hvis det er noe du lurer på. Vi har søn-
dagsskole alle søndager unntatt når det er
familiegudstjeneste. 

Vi ønsker store og små hjertelig velkommen i
søndagsskole 2005!  Hilsen Lena og Karin

Program: med forbehold om endringer

20.01 Vi bruker våre «egne krefter»
03.02 Bispevisitas
17.02 Sissel Haugland:

Naturmedisin til hjelp og glede
03.03 Harry Wiig Andersen m/frue: Be- 

tydningen av humor gjennom livet
17.03 Prost Per Barsnes:

Tanker omkring påske
31.03 Kjell Grønner forteller om sitt arbeid

14.04 Idar Kløvning: Reisebrev fra Afrika
28.04 Vårprogram v/elever fra Skjold skole
12.05 Våre egne mannekenger viser klær 

fra Fretex
26.05 Betasuppe «med noko attåt» 

kr. 100,-
09.06 Sommetur: «Vi busser med freidig 

mot, vårt sinn er lett, hvor går 
vår fot?»

Skjold søndagsskole
er i full vigør!

Formiddagstreffet 1.halvår 2005
Vi starter torsdag, 20.01 kl 12-14. Deretter samlinger annenhveruke (like ukenummer).

Fra juleavslutningen hvor vi bakte kakemenn og
koste oss.  FOTO: KARIN STANG VOLDEN
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Trekningsliste for
hovedlotteriet på 
Julemessen i 
Skjold kirke 
Vugge m/dukke: Elisabeth Monsen
Porselensdukke m/dåpskjole:Aslaug Hel-
levang
Oleanna-genser: Arild Samland
Fanakufte: Leif Ottar Berge
Quiltet løper: Anne Karin Stang
Julebufé ved Augustin for to personer:
Turid Henneli
Lysekrone: Kari Skjold
Sportsryggsekk:Bjørn Thorsheim
Dobbelt sengesett: Turid Henneli
Kaffitrakter:Espen Hjortland
Kransekake: Fam Odd Inge Austevoll
Flykoffert: Gro Sørheim
Veske i skinn: Fam Selfors
Juleløper: Sondre Langland
Turstaver: Trude Skogesal
Supermarket: Fam Brurås
Fruktkorg: Marie Bacher
Regntøysett: Åge E Dahl
Elektrisk bil: Katrine Kuiper
Playmobil: Gerda Hansen
«Fotballfeber»: Ingrid Johanne Breivik
Mathiessen
Sola Fide-konsert, familiebilett: 
Jan Mangerud og Ingrid Risnes
Gavekort Sørås Frisør: 
Terje Haram og A Myklebust
Gavekort Sophus frisør: Jorunn Gullaksen
Teaterbiletter til «Jul i Mummidalen»:
Sigfrid Hjortland
Blomst: Victoria Lone Pettersen og 
Thomas Sørlie.

Tusen takk til alle dere som på hver
sin måte var med på å gjennomføre  
julemessen.

Hilsen oss i komiteen
v/Torun Sæter Rotevatn 

AV HENRIK D. FASMER OG JAN ERIK LIEN

Selv om mange har vært her er det vel
få som kjenner til detaljene omkring
Skjold kirke. Grunnsteinen ble lagt ned
6. juni 1997 av biskop Ole D. Hagesæt-
her og kirken ble vigslet av biskopen 5.
april 1998. 

Brukskirke
Det er en
brukskirke vi
har fått her på
Skjold, en kirke
som foruten vå-
penhuset og
kirkerommet
også rommer
menighetssal,
kirkestue, egen
ungdomsavde-
ling, kontorer
og forskjellige
smårom.

Skjold kirke
har et godt be-
søk, gjennomsnittlig kommer det vel
200 mennesker til gudstjeneste hver
søndag,  men vi har plass til mange fle-
re da kirken har sitteplasser til 500.

At det er en menighet som vokser
med sine 8170 medlemmer viser ikke
minst alle barnedåpene og konfirman-
tene i menigheten. 

Kirkekunst
I kirken  finner vi også mye fin kirke-
kunst som blant annet to praktfulle
glassmalerier, døpefonten, altersøl-
vet, syvarmet lysestake, brudestoler,
skulpturen «Tillit», dekorasjoner på
dørene i våpenhuset og vannskulptu-
ren i atriet.

Menigheten rommer mange ulike
aktiviteter som er lagt til rette for at alle
aldersgrupper skal kunne finne sin
plass i Skjold menighet. Mange av akti-
vitetene har sine faste dager og klokke-
slett og i uken kan det være vanskelig å
få plass til de ulike arrangementer, så

det lønner seg å være tidlig ute å bestil-
le plass. 

Arkitekter for Skjold kirke er Peder
Ristesund. Interiørarkitekt er Aud
Hunskår som er ansvarlig for kirkedø-
rene, flisemønsteret i våpenhuset, li-
turgiske møbler, lysekroner, møbler,
tekstiler og fargevalg. 

Altersølvet
har kors, tree-
nighet og
Guds lam
som symbo-
ler. De to lyse-
ne på alteret
symboliserer
Guds nær-
vær. Når lyse-
ne tennes på
alteret, er kir-
kerommet et
møtested
mellom Gud
og mennes-
ker, et rom til
gudstjeneste.

Lysestakene er en gave fra Cecilie
Skjold, til minne om Eli og David
Skjold og Elise Skjold Andersen. Alter-
sølvet omfatter også blomstervaser,
kalk, disk, vinkanne, brødeske og sær-
kalker. 

Syvarmet lysestake symboliserer at
tallet syv er et hellig tall: 3 (Gud, tree-
nigheten) + 4 (jorden) = 7 (helheten,
Gud og mennesket i fellesskap). Lyse-
staken er i patinert messing og er en
gave fra den eldste kirkeringen i Skjold
som hadde sitt utspring fra Skjold Hus-
morlag. 

Prosjesjonskorset markerer Guds
folks samling og sendelse. Det brukes i
starten på festgudstjeneste, dåp, bryl-
lup og konfirmasjon. Det er i patinert
bladmessing med tre imellom og er
kjøpt av midler fra Utstyrsfondet. ●

Hva vet du om
kirken vår?
Vi vil i noen nummer fremover ta deg med på en liten omvisning 
i kirken vår. Her kommer første del av denne artikkelserien.

Nytt
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Replikk
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Til ettertanke

Innspill

KronikkKronikk
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Interiør fra Skjold kirke. TEGNING: ARKITEKT PEDER RISTESUND
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Som 13 åring blir hun solgt
som slave. Prislappen på den
spedbygde jentungen er 500
dollar. For Baen betyr det to
år i helvete - uten
returmulighet.

TEKST: HÉLÈNE A. FORMO/KIRKENS NØDHJELP 

- Jeg ble lovet en bra jobb med god lønn,
sier Baen og slår blikket ned.

Liten og spinkel. Med en historie så
vond at den knapt er mulig å forstå.
Som 13-åring blir hun solgt til slavear-
beid. Uerfaren, uten annen bagasje
enn drømmen om et bedre liv var jen-
tungen fra en fattig landsby i Laos et lett
bytte for en kynisk menneskehandler.

- Jeg traff jeg en dame på markedet
som spurte om jeg kunne tenke meg
jobb i Bangkok hvor jeg kunne tjene
gode penger, forteller hun.

Storbyen Bangkok. Selve drømmen.
Mulighetenes by. Glitrende butikker
med endeløse rekker av klær og andre
ting en tenåring kan drømme om. Kon-
trasten til den støvete og fattigslige
landsbyen kan ikke bli større. Sammen
med et tjuetalls andre barn i alderen
13-17 år blir hun smuglet over grensen. 

Innesperret i to år
I millionbyen Bangkok blir Baen

sluppet av på en liten klesfabrikk. Da-
men fra markedet ber henne vente litt.
Timene går. Timene blir til dager, og da-
gene til uker. Til slutt får Baen beskjed
av fabrikkens eier:

- Han sa jeg var solgt og at jeg nå måtte
betalte tilbake det jeg skyldte, sier hun
stille. For 13-åringen er det begynnelsen
på to år i helvete. Endeløse arbeidsdager
med utskjelling, mishandling og inne-
sperring. Lønn kan hun se langt etter. 

- Jeg jobbet fra tidlig om morgen til
sent på kvelden. Var ikke sjefen for-
nøyd, hylte og skrek hun og nektet meg
mat. Jeg fikk aldri lov å gå ut.

Tre skift klær på to år. Lønn får hun al-
dri. Det er hun som skylder penger.
Hun blir slått og mishandlet. Med stok-
ker. Rett som det er, kaster sjefen ting
etter henne. 

Endeløs jakt
I Laos håper moren stadig på livstegn
fra jenta si. En dag hører hun at Baen
var solgt til Bo Be markedet i Bangkok.

Moren gir beskjed til eldestedatteren
som jobber i Bangkok, og dermed star-
ter jakten. Storesøster tar med seg et
bilde, og tråler områdene langs marke-
det. Til slutt har hun hell med seg. Hun
følger etter eieren og lillesøsteren mens
de er på markedet. Da eieren er opptatt
et lite øyeblikk, drar hun Baen i armen,
og sammen løper de to gjennom Bang-
koks travle gater. De hopper på en tuk-
tuk, og kommer seg i sikkerhet. 

Hjem til frihet
Da var Baen blitt 15 år. Selv om hun
hadde grått og lengtet er det vanskelig å
komme tilbake. 

- Jeg var skuffet over meg selv. Jeg dro
for å tjene gode penger så foreldrene
mine kunne ha det bra, men fikk ingen-
ting, sier hun og ser ned i gulvet.

Faren er også blitt alvorlig kreftsyk.
Før han dør, vil foreldrene få Baen gift
og sikre datteren en god fremtid. De
finner en lokal gutt, og sammen med
han har Baen fått et godt liv. For tre år si-
den fødte hun tvillinger. Hun har også
en bøffel og en ku.

- Jeg har min egen rislapp, sier hun
med tydelig stolthet. 

- Når barna blir større skal jeg fortelle
dem at de ikke må dra til Thailand. Det
er farlig der. Livet er mye bedre i Laos.
Selv om vi er fattige, har vi friheten.

Kirkens Nødhjelps arbeid mot men-
neskehandel: Kirkens Nødhjelps viktig-
ste kort i kampen mot menneskehandel

er informasjon, forebygging og tiltak for
de som er utsatt slik at de kan få leve et
verdig liv. Fattige mennesker må få ska-
pe en fremtid for seg og sine familier.
Slik sett kan en si at det meste av Kirkens
Nødhjelps arbeid bidrar til å gi mennes-
kehandlerene mindre spillerom. Ved å
delta i årets fasteaksjon kan også du
være med å gi ditt bidrag i kampen mot
det moderne slaveriet.

Arbeid mot menneskehandel i Laos
Sammen med lokale partnere har Kir-
kens Nødhjelp satt i gang ulike prosjekt
i flere landsbyer i Savannakhet områ-
det. Dette området på grensen til Thai-
land, like ved Mekong elven, er spesielt
utsatt for menneskehandel. Mangel på
arbeid og utdanning i lokalsamfunnet
gjør at svært mange i området drar til
Thailand. Blant aktiviteter som skal gjø-
re landsbybefolkningen mest mulig
selvhjulpne er etablering av kylling-
farm, vevstuer og møbelverksteder.
Prosjektet foregår i samarbeid med Sav-
annakhet Provincial Youth Union. ●

Fokusområdene er
- Informasjon 
- styrke og utvikle lokale prosjekt
- Nettverksbygging
- Inntekstbringende aktiviteter
- Opplæring/Involvering av kvinner
- Etter skoletidsaktiviteter

Les mer om  fasteaksjonen på side 7-8
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To år i helvete: 

Baen ble solgt
til slavearbeid

To år i helvete: 

Baen ble solgt
til slavearbeid

Baen har en historie så vond at den knapt er mulig å forstå. FOTO: HÉLÈNE A. FORMO/KIRKENS NØDHJELP
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Steffen Gjertinsen Klett
Jakob Kalvenes
Håvar Haugen Tveit
Sigurd Thune Amundsen
Synne Aksnes
Sofie Wergeland Anfinsen
Emma Kyvik Fotland
Henriette Phillips
Victoria Hjelmeland
Julie Bratlund Hustveit
Ingeborg Skauge Nilsen
Susanne Margit Amundsen
Karen Flotve
Tuva Andersen Furset
Sigrid Midtveit
Seline Hatlebakk
Lena Amita Parhar
Karna Elida Teigland
Victoria Ulvesæter
Ronja Gjellestad Rongved
Maria Gausdal Selle
Emilie Gausdal Selle
Døpte i andre kirker
Henrik Bartz-Johannessen
Brun Sveen, Fana
Ludvig Løvslett, Mariakirken
Ole Mathias Stranden Løvdal,
Haukeland

Bjørn Anfindsen
Kari Skjold
Marie Nybø

Gudstjenesteliste
Søndag 23.januar –
Såmanssøndag

11.00 Høymesse - Lukas 
8,4-15. Sokneprest 
Arne Brekke. Dåp – 
Nattverd - Offer til 
Bjørgvin Bispedøme

Søndag 30.januar -
Kristi forkl. dag

11.00 Familiegudstjeneste - 
Åp.b.1,9-18. Sokne-
prest Arne Brekke
Dåp - 4-års-bok - 
Offer til menighetsarb.

Søndag 6.februar –
Fastelavnssøndag

11.00 Visitasgudstjeneste - 
Lukas 18,31-43.
Biskop Ole D. Hage-
sæther og sokneprest 
Arne Brekke. Nattverd 
-Offer til Mali-
prosjektet

Søndag 13.februar -
1.s.i faste

11.00 Familiegudstjeneste - 
Matteus 4,1-11 Sokne-
prest Arne Brekke. 
Dåp – Speidere 
Offer til KRUM / K 

Søndag 20.februar -
2.s.i faste

11.00 Familiemesse - 
Matteus 15,21-28
Sokneprest Arne 
Brekke. Dåp – Natt-
verd – Offer til 
Menighetsarbeid

Søndag 27.februar - 
3.s.i faste

11.00 Høymesse - Lukas 
11,14-23. Arne Brekke 
Dåp – Nattverd.Offer:
Misjon uten grenser

Søndag6.mars -
Midtfaste

11.00 Ung Messe - 5.Mos 
8,1-3. Sokneprest 
Arne Brekke. Nattverd.
Offer til  menighetens 
ungdomsarbeid

Søndag 13.mars -
Maria Budskapsdag

11.00 Høymesse - Lukas 
1,26-38. Sokneprest 
Arne Brekke. Dåp – 
Nattverd. Offer til 
Kirkens SOS, Bjørgvin

Søndag 20.mars  –
Palmesøndag

11.00 Høymesse - Johs 12,1-
13. Sokneprest  Arne
Brekke. Dåp – Natt
verd – Offer til 
menighetsarbeidet

døde

døpte

Returadresse:
Skjold menighet
Skjoldlia 55
5236 Rådal

B
FULLDISTRIBUSJON

Vi minner om hjemmesidene våre: skjold-kirke.no

Program for 
bispevisitas i 
Skjold menighet
2.-6. februar 2005 
Onsdag, 2.februar 
kl.15.30 - kl.16.15: Besøk på Skjoldtunet
kl.18.30 - kl.19.30: 1.Nordås, Steinsvik 1
kl.19.30 - kl.21.00: Konfirmant- og foreldrekveld

- konfirmanter og foreldre 
deltar i spørreundersøkelse

- konfirmanter, foreldre og 
tensing står for servering

- Extasis
- KRIK deltar med oppvisning

Torsdag, 3.februar
kl.10.00 - kl.11.00: Skolegudstj. for 3.skoletrinn
kl.11.10 - kl.11.55: Besøk i Åpen Barnehage
kl.12.00 - kl.13.15: Formiddagstreff
kl.13.30 - kl.15.00: Møte på Apeltun skole med

lærere og barnehagepersonell
kl.18.00 - kl.19.00: Barnemix – Søråshøgda 

Barnekor med familier
kl.19.30 - kl.22.00: Menighetsrådsmøte

Fredag, 4.februar
kl.09.00 - kl.09.30: Sangstund på Smørås skole
kl.12.00 - kl.12.45: Spørretime i Rå skole sin aula
kl.13.00 - kl.14.00: Bedriftsbesøk i Lagunen – 

orientering
kl.19.30 - kl.22.00: Kulturkafé – Nattmesse

- time med ulike kulturinnslag
- en time sosialt prat
- salg av drikke og mat
-  Nattmesse i Kirkerommet

Søndag, 6.februar
kl.11.00 - kl.13.00: Gudstjeneste

- afrikansk liturgi
- misjonsgudstjeneste
- Cantus og Extasis inkl.

barna deltar

Med forbehold om mindre endringer

Barnefødsel og redaktørvikar
Vi gratulerer redaktør Anne Myklebust Odland og husbond Otto
Christian med en velskapt liten jente, født 2. januar - og ber skri-
benter om å notere at  Jan Hanchen Michelsen vikarierer som re-
daktør t.o.m utgave nummer tre (kontaktinfo: Side 2). ● - red 
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