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Ny NT-oversettelse
Seks år har det tatt å fullfø-
re nyoversettelsen av Det
nye testamentet. Selv om
oversettelsen er delvis ba-
sert på en  tidligere utgave,
venter mange overraskelser
leserene. De nye tekstene
skal både speile ønsker om
et mer moderne språk - og
ha en klarere tilknytning til
grunntekstene. Side 5

Prostistaben i Fana
Sju personer fyller de nye
rollene i prostiet. Fra felles
kontor ved Fana kirke skal
de sørge for at de adminis-
trative nyordningene
fungerer godt. Side 6-7

På jobb for Jesus
Berit Helgøy Kloster kaller
seg «teltmaker», og er del
av et internasjonalt felles-
skap.  Men hva er egentlig
tent-bevegelsen? 

Side 10-11

Lyd betyr mye
Lydproblemene i Skjold kirke kan
løses, og teleslynger er en stor hjelp
for mange. Nå foreliggger det en
rapport med forslag til en rekke
andre utbedringstiltalk. Side 14-15

Stemningsfull jul
Lørdag 7. januar: Månen lyser over
Skjold kirke, som en ledestjerne.
Fakler flakker ved inngangen når
små og store kommer til julefest. 

Side 4

Full Extasis-fart 
Aldri har Extasis tensing vært større. Fem år etter starten har
Skjold-koret nå rundt 70 medlemmer. En viktig rekrutteringskilde
er konfirmanter som velger musikklinjen, begynner i tensing ... og
som ser frem til de årlige Skjoldstock-arrangementene. Side 2-3



AV LENE MERETE GUNNARSON

Det som sitter mest igjen av
konfirmantåret er øvelser til
musikal, konfirmantleir, ner-
vøs opplesing av forbønn på
samtalegudstjeneste og hvil-
ke gutter som var de aller
mest interessante. 

Likevel er det en spesiell
ting fra gudstjenestene som
jeg husker veldig godt. For
som fersk i kirkebenken søn-
dag formiddag fant jeg en li-
ten skatt innimellom lange
tekstlesninger, fniseanfall og
nattverdsvin som smakte
vondt. En liten setning som
er en oppfordring til meg- og
til oss alle. Denne setningen
fylte meg med en slags un-
derlig ro, som inntil da var
fremmed for meg. Setningen
er den aller siste i nattverds-
liturgien, og lyder: «Kom, for
alt er ferdig!»

Det tok noen år før jeg helt
forstod hvorfor denne set-
ningen gikk så inn hos meg.
Det kan jo virke litt underlig
at det var akkurat denne set-
ningen som stod igjen hos en
kirkefremmed konfirmant,
men jeg har senere tenkt at
det var nettopp denne set-
ningen som fikk meg til å føle
meg inkludert. Jeg ble invi-
tert inn i noe! Jeg hørte
hjemme! 

Det er et dikt jeg er så glad
i, som handler om at vi men-
nesker sammen utgjør et bil-

de av Kristus. Vi er inkludert i
et stort fellesskap der det all-
tid er plass til oss, et felles-
skap vi hører til i. Det er vi
som sammen danner menig-
heten, det er vi som er kirken. 

En slik følelse av tilhørig-
het håper jeg mange her i
Skjold har.

Dette skal vi vite:
at det finnes ingen annen

måte å gjøre Kristus 
synlig på

i denne vår virkelighet,
enn å være en del av 

den kirke
som er hans bilde i verden.

Det vi sier,
eller det vi tier med,

det vi gjør, 
eller lar være å gjøre,

er farger i og deler av det
gudsbildet

mennesker omkring oss ser.

Mysteriet
den synlige Guds bilde

er oss 
i vår grend eller bydel.

Vi må slutte å si
Kirken, 

og begynne å si 
vi

for det er
Vi

som er 
kirken! 

�

Kom, for 
alt er 
ferdig! 

AV KJERSTIN KVAAVIK

Det er sagt at det tar opp til 8 år
å bygge opp et godt ungdoms-
arbeid og det har ikke vært
uproblematisk å ta inn konfir-
manter i tensing. Konfirmanter
som velger musikklinjen, be-
gynner i tensing om høsten,
fortsetter videre til våren og er
med på skjoldstock sammen
med resten av konfirmantkul-
let. Konfirmantopplegget av-
sluttes med en konfirmantleir
sent på sommeren. Tidligere
har den største utfordringen
ikke vært å få nok konfirmanter
inn i tensing, men det har vært
å få dem til å bli! Som mange
andre ungdomsarbeid, er ten-
sing avhengig av stabilitet og
lite forandringer i form av ut-
skiftinger av ledere og konfir-
manter som forlater tensing
når konfirmanttiden er over.

Stort prosjekt
Tensing er som mye annet, et
stort prosjekt som hviler på
samarbeidsvillige skuldre. Det
hele er et samarbeid, hvor hver
deltaker, konfirmant og leder
er avgjørende for at tensing skal
ivareta sin funksjon. Slik situa-
sjonen er nå er vi i en god sirkel
hvor tensingere gjerne kom-
mer en halvtime før tensing
øvelsen begynner, og forlater
lokalene først når klokken nær-
mer seg halv elleve. Noen le-
dere er så ofte i kirken at det blir
som deres andre hjem. Og det

er kanskje her den gode sirke-
len begynner, med gode ledere.

Imponerende
«Vær deg selv» får ungdommer
støtt og stadig høre gjennom
skjoldstock tema og ung messe,
men det er likevel ingenting
mer naturlig for tensingere i
Extasis enn å nettopp være seg
selv. Det gode miljøet kan være
et tegn på dette, og til tross for
at medlemstallet faktisk ligger
på rundt svimlende 70 med-
lemmer, er det rom for hver
eneste en. Det er her det begyn-
ner å bli imponerende! 

Hva er så grunnen til et slikt
godt miljø? Mange konfirman-
ter har en ungdomstid fylt av
forandringer og kanskje det
mest av alt er ungdomsledere
sitt ansvar å skape et stabilt
miljø og samtidig et fristed fra
alle forandringer utenfor kirke-
dørene. Trofaste ledere og loja-
le tensingere har lykkes i arbei-
det og har bygget opp et stabilt
tensing som kan kanskje sies å
være det mest avgjørende for at
konfirmanter velger å fortsette.
Tensing er avhengig av å ha le-
dere som brenner for ung-
domsarbeid og heldigvis har
det ikke vært manko på gode
ledere i tensing på en stund.

Skjoldstock
En annen grunn til at miljøet er
så bra, er det vellykkede skjold-
stock prosjektet som etter hvert
har pådratt seg et godt rykte.
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I dag er det mye ungdommelig aktivitet i
Skjold kirke. Extasis tensing med sine rundt
70 medlemmer tar stor plass. Aldri har Extasis
tensing vært større. 

Extasis i 
Da jeg var konfirmant var det mye ved kirken og
menighetsliv som var ukjent for meg, og jeg hus-
ker jeg var nysgjerrig på mange ting vi lærte om
og fikk være med på. 

FOTO: BJØRN MOE



3                januar 2006

Her skal det også nevnes at
slike prosjekt som skjold-
stock ikke hadde vært så
vellykket om det ikke had-
de vært for gode og an-
svarsfulle ledere. Skjold-
stock og sommerleiren er
to begivenheter som det
blir snakket lenge om i
ettertid. Slike begivenhe-
ter har gjort inntrykk på
konfirmantene. Videre

blir lederkurs aktuelt. Le-
derkurs er et tilbud for
fjorårets konfirmanter. 

Bli leder!
Når en konfirmant har
fullført et MILK-kurs (mi-
nilederkurs), har hun/han
mulighet til å være leder på
Skjoldstock og lignende
arrangementer. Tilbudet
er også med på å holde på

stabiliteten i tensing. Vi
eldste lederne ser at det er
svært viktig å gi ungdom-
men ansvar og også inspi-
rere dem til selv å ta ansvar.
På denne måten føler
mange ungdommer at
menigheten har bruk for
dem, og ved å gi ungdom-
men meningsfylte oppga-
ver kan de ta over når vete-
ranene en gang slutter.
Idar Kløvning spurte tidli-
gere om vi hadde lyktes
med ungdomsarbeidet.
Han svarte selv at det had-
de vi. Det er på mange må-
ter vår kjære kateket Idar
som har mye av æren for
det gode ungdomsmiljøet.
Idar tror på ungdommen,
og det gjør vi som har vært
ledere en stund, også! Det-
te er kanskje den viktigste
oppskriften på et tensing-
kor i ekstase! �

ekstase!

Malvin Gerhardsen. FOTO: BJØRN MOE

Nye tillits-
valgte i Skjold
menighet
Under gudstjenesten 8.
januar ble det nyvalgte
menighetsrådet i Skjold
presentert. Rådets nye
leder er Malvin Gerhardsen.

Menigheten benyttet også anledning-
en til å ta avskjed men mangeårig
klokker og kontorfullmektig Dagny
Gilje Antonsen. Mange takke Dagny
for god og smilende tjeneste i Skjold,
både i gymsal, kirke og på kontor.

Liv fortsetter
Sent i desember ble det også endelig
avklart og vår daglige leder gjennom
den siste tiden: Liv Sylvarnes allike-
vel fortsetter i Skjold, men i noe min-
dre omfang enn før. Kontorplass blir
dog ikke i Skjold, men i Fana prosti-
senter. Men vi gleder oss over at me-
nighetsrådet beholder Liv som en en-
gasjert og god medarbeider. Velkom-
men tilbake. �

Liv Sylvarnes og Dagny Gilje Antonsen.
FOTO: BJØRN MOE

Skjold tensing, Extasis. FOTO: KJERSTIN KVAAVIK

Tre glade tensingere: Fra v. Cathrine Horn, Ida Marie Ersland og Linn Pettersen. FOTO: BJØRN MOE



Det var blitt lørdag kveld og
månen lyste flott over
Skjold kirke 7. januar.

KJARTAN ALVESTAD (TEKST OG FOTO)

Den var som en ledestjerne. Små og sto-
re kom til Skjold kirke som hadde fakler
brennende ved inngangspartiet. Barn
og voksne var kledd til juletrefest.
Det var tydelig at denne dagen var
barnas dag. De samlet seg rundt
krybben med Jesusbarnet. 

Barn fra kirkens barnehage og
større barn var flotte engler med sto-
re stjerner. De sang for oss som satt
og koste oss. Ved siden av englene
satt Josef og Maria ved krybben.

Det var mye folk på juletrefesten
og man satt i grupper rundt bordene og
nøt sin kaffe og spiste masse forskjellige
kaker. Den sosiale biten var et hoved-
element.  Man fikk snakke med andre
og ha det hyggelig. Ute i gangene var det
også livlig. To små gutter tok seg en pust
i bakken. 

Bit for bit, bilde for bilde var neste
punkt på programmet. Det er spen-
nende å kunne avdekke hva som skjuler
seg bak rutene som dekker bildet. Det
var flest barnehender som viftet i luften
i håp om å kunne få svare. Barna satt på
gulvet og fulgte ivrig med hele tiden.

Barna underholdt med et livlig rytme-
orkester. Spillegleden til barna var smit-
tende.  Alle bidro til at det ble liv og røre.

I en fei ble bordene fjernet og det ble
dannet en rekke ringer rundt juletreet.

Det er sikkert mange minner som duk-
ker opp hos de godt voksne når man går
slik og synger sanger som er uforandret.
Det er nok mange som kjenner en var-
me inni seg en slik kveld. Det er godt
med tradisjoner i en verden der det er så
mye forandring som skjer i stadig hurti-
gere tempo. Her på juletrefesten var det
lett å se omsorg og omtanke for hveran-
dre. Vil trekke frem de som står i kulis-
sene og yter for at det skal bli en hygge-
lig stund. 

Vi gikk og sang lenge rundt juletreet.
Plutselig så vi noe rødt som beveget seg
utenfor vinduet. Det var selveste jule-

nissen som var på vei inn med et hale-
heng av barn etter seg. Julenissen var
totalt omringet av glade barn. Det var
en raus julenisse som kom på besøk.
Alle barna fikk godteposer.  I den var der
en flott refleksball til å henge på skole-
sekken eller barnehagesekken. Julenis-
sen måtte videre og det begynte å bli
sent. Vi forlot Skjold kirke etter en fin ju-
letrefest. Mandag morgen var det
mange barn som gikk ut i mørket til sko-
le og barnehage. Bak på sekkene blinket
det i refleksballene. Nesten som små
måner lik den som lyste over Skjold kir-
ke to dager før. �
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Fredagen er dagen da mange av oss daler
ned i sofaen etter en travel uke på jobben.
Vi kunne gjerne tenke oss å treffe naboer og venner, men over-
skuddet til å invitere og stelle i stand er ikke stor. De av oss som har
ungdommer i huset føler kanskje at de unge heller vil ta en tur ut
eller de vil ha stuen for seg selv. 

Kanskje er huset litt tomt etter ung-
dommen som nettopp har flyttet ut.
Uansett situasjonen, mange har sagt
til oss at vi har behov for et sted å tref-
fes litt uformelt og hyggelig prat og
med musikk av god årgang. Et sted der
vi kan senke skuldrene i godt lag.

Vi vil skape et slikt treffpunkt i kirken vår og kaller det: Fredags-
kafé med «krydder» - ukeslutt for travle voksne.

Vi fortsetter våren med to fredagskvelder:
17. februar og 10. mars kl 19.30, i Peisestuen i Skjold kirke: Kvelds-
måltid (vi serverer godt brød, te og kaffe, du tar med en sort pålegg
til felles matbord) God tid til prat. God musikk. Kveldens «kryd-

der», kveldens gjest. Ord før helgen.
Arrangør: Ellen, Hans, Torunn, Svein,
Kjersti, Rune, Tove og Arne. For mer
info send din e-postadresse til
arne.brekke@bkf.no –  se ellers
hjemmesiden til Skjold kirke,
www.skjold-kirke.no �

Månen lyste over Skjold kirke 

det var juletrefest 
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Etter snart seks års
arbeid er den nye,
revidert overset-
telsen av Det nye
testamentet i salg,
og på Bibeldagen
12. februar blir nok
nyutgaven et emne
- ved siden av foku-
set på bibelarbeid i
Etiopia og Kamerun.

Det «nyeste testamentet»
ble lansert på en presse-
konferanse onsdag 16.
november, og meningen
er at en ny oversettelse av
hele Bibelen skal være klar
innen utgangen av 2009.

1. søndag i advent ble
utgivelsen av den nye
markert i landets kirker.
Samtidig ble det gitt an-
ledning til bruk av den nye
oversettelsen i en prøve-
periode på fire år.

Tro mot grunnteksten
- Vi ønsket å være mer trofaste mot
grunntekstene og samtidig mer mo-
derne. Vi har villet være tydeligere i
språkbruken og samtidig mer poetiske.
Å fortelle om den levende Jesus til le-
vende mennesker krever et levende
språk, sier forlagssjef i Det norske bi-
belselskap, Turid Barth Pettersen. 

Det har, som ved mange tidligere
oversettelse blitt en hel del debatt om-
kring den nye oversettelsen, spesielt
har et par av bønnene i Fader Vår vært
omdiskutert. Slik har den nye overset-
telsen blitt: 

Vår Far i himmelen!

La navnet ditt helliges.

La riket ditt komme.

La viljen din skje på jorden

slik som i himmelen.

Gi oss i dag vårt daglige brød,

og tilgi oss vår skyld,

slik også vi tilgir våre skyldnere.

Og la oss ikke komme i fristelse,

men frels oss fra det onde.

For riket er ditt,

og makten og æren i evighet.

Amen

Språkhistoriske oversettelser
Det er mange gode grunner til at bibel-
oversettelser skaper debatt. Mange ser
på skriftene som «uforanderlige», og re-
agerer på nye formuleringer, men glem-
mer da at i forholdet mellom bibelspråk
og daglig skrift har bibelspråket ofte
vært «ledende». Oversettelsene har i
snart et halvt tusen år vært grunnleg-
gende for utviklingen av folkespråk som
for eksempel dagens tysk og engelsk. 

I Norge ble svært lenge danskepregete
tekster benyttet, tekster som dermed
virket både konservative og «uforander-
lige». Den første Bibelen som ble over-
satt fra grunnen av i Norge kom med
1904-utgaven på riksmål (bokmål).
1930-utgaven er en revidert utgave av
denne. Den første hele bibelutgaven på
landsmål kom i 1921. 1938-utgaven er
en revidert utgave av denne. Hele Bibe-
len ble så oversatt på nytt til bokmål og
nynorsk med utgivelse i 1978. Denne
oversettelsen ble noe revidert i 1985, og
det nye testamentet 2005 på bokmål og
nynorsk er igjen en revidert utgave av
oversettelsen fra 1878/85. 

En ny oversettelse av NT til nordsa-
misk ble utgitt i 1998, og det arbeides
på en ny oversettelse av GT. Den for-
rige oversettelsen til nordsamisk ble
utgitt i 1895. 

De gammeltestamentlige apokryfe,
eller deutrokanoniske bøker ble først
nyoversatt til norsk (bokmål) til en ut-
givelse i 1988, og utgitt sammen med
resten av Bibelen i en fellesutgave i
1994, mens en omfattende samling av
de omstridte nytestamentlige apo-
kryfe evangeliene ble utgitt på norsk
av 2001 av De norske bokklubbene. �

AV DAG KVARSTEIN OG JAN HANCHEN MICHELSEN

KILDER: WWW.BIBELEN.NO, WWW.BIBELSELSKAPET.NO OG

WWW.WIKIPEDIA.NO

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

   
  

Kirkens SOS trenger flere frivillige medarbeidere, og starter derfor nytt kurs i samtale-
ferdigheter og krisehåndtering. Kurset går på tirsdagskvelder med kursstart 14. februar 2006. 
Medarbeiderne har vakt ca. hver 12. dag, og får støtte og veiledning så lenge de er med 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 en viktig og meningsfull tjeneste og et godt fellesskap!
Ring oss på tlf. 55 32 58 45 på dagtid eller 480 35 841 kveld og helg. 
Du finner mer informasjon på www.kirkens-sos.no 

Kirkens SOS trenger flere medarbeidere!

Ny NT-oversettelse klar
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Elisabeth Andersen
Jeg er helt ny i stillingen som menig-
hetskonsulent, og gleder meg til å
finne ut hvordan jeg best kan være til
hjelp for «mine» to menigheter.

Jeg har de siste sju årene vært kirketje-
ner i Fana kirke, men har god erfaring
fra kontorarbeid fra tidligere. Jeg skal ha
ansvar for Fana og Søreide menigheter,
og skal først og fremst være sekretær
for menighetsrådene og sørge for opp-
følging av vedtak som blir gjort der. 

Jeg skal også være ansvarlig for øko-
nomien og ta meg av postbehandling
og arkivering. I tillegg skal jeg ha god
kontakt med staben og andre medar-
beidere i menigheten.

Fana menighet kjenner jeg jo fra inn-
siden og vet en god del om utfordring-
ene der. Jeg ser fram til å bli bedre kjent
også med Søreide, så langt har jeg fått
inntrykk av en menighet som er aktiv
og full av pågangsmot.

Min største utfordring blir vel kan-
skje å prioritere oppgavene siden jeg
bare har 50 prosent stilling på hver
menighet.

Et godt samarbeid med frivillige
medarbeidere blir nok viktigere enn
noen gang, og så får vi hjelpe hveran-
dre til å se nye muligheter i en tid hvor
mye er forandret. �

Inger Helene Jæger
Jeg ble ansatt som klokker i Slette-
bakken i 1991 og fra 2001 til juli 2005
var jeg daglig leder i Slettebakken.

Fra august 2005 til 31.12.05 var jeg
konsulent ved Kirkevergens kontor.

I forbindelse ved opprettelse av Pro-
stikontoret er jeg nå Servicesekretær.
Oppgavene er mange og varierende og
mye av tiden går med til å ta i mot be-
stillinger til kirkelige handlinger, føre
kirkebøker og skrive attester. �

Kari Rydland
Jeg har arbeidet på Fana prestekontor
som kontorfullmektig siden 1983.

Er nå sekretær for prosten og prostile-
der, men i overgangen til den nye ord-
ningen er oppgavene mange og vari-
erte som telefonbestilling av
dåp,vielser,begravelser m.m, for alle
menighetene i Fana prosti. �

Therese Nesse Mokkelbost

Jeg er nå tilsatt som konsulent for Bø-
nes og Storetveit menigheter.

Jeg er født og oppvokst i Storetveit, har
gått både på søndagsskolen og ung-
domsklubben i Storetveit + at jeg var
lederkursleder og klubbleder for ung-
domsklubben i Slettebakken (1990-
92). Jeg jobbet som klokker og kontor-
fullmektig i tillegg til studiene
(Administrasjon- og organisasjonsvi-
tenskap, sosiologi, kirkelig administra-
sjon og ledelse, ped., arbeidsliv- og or-
ganisasjonspsykologi.

I 1998 skiftet jeg menighet og be-
gynte som administrasjonsleder i
Eidsvåg menighet. Jeg vendte tilbake
til Storetveit og Bønes som daglig leder
i 2002. Stillingen er nå omgjort fra dag-
lig leder stilling til konsulent stilling. 

Hovedoppgavene mine som konsu-
lent er saksforbereder/behandler og
sekretær for menighetsrådene, arki-
vansvar, økonomiansvar.Mitt første-
inntrykk av jobben er positivt. Dette er

Omorganisering, noen
Møt den nye staben i Fana prosti
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en stor omorganisering som får konse-
kvenser. Menighetsstabene, rådene og
menighetens besøkende vil bli direkte
påvirket av endringene.

Jeg velger likevel å tro at selv om en-
dringen kommer pga behovet for å
spare penge så kan vi komme godt ut av
det. Jeg opplever at det er en «ryddig»
stilling, men jeg tror også at vi må gi
hverandre litt tid slik at vi sammen kan
finne gode måter å løse oppgaver på. �

Liv Sylvarnes
Jeg er opprinnelig sykepleier, og har
arbeidet i Skjold som daglig leder i
halvannet år før stillingen ble omde-
finert pr. 1. jan 06.

Konsulentene har 50 prosent stilling pr.
menighet og vi har fått vite at dette skal
vi i hovedsak bruke på menighetsrådets
saker. Skrive innkallinger, referater og
ha oversikt over menighetens økonomi.
Jeg arbeider deltid og skal være konsu-
lent for èn menighet (Skjold).

Jeg er blitt godt mottatt av hyggelige
kolleger i Fana. Det er mange rutiner
som skal på plass og det blir brukt mye
tid på logistikk-arbeid når administra-
sjon/merkantilt personell, prester/øv-
rig stab og frivillige innen samme me-
nighet er spredd på forskjellig steder og
kontor. 

Jeg er opptatt av å yte service for de

frivillige i menigheten, for det er dem
som er primus motor i menighetene og
som er årsaken til at jeg har en jobb. �

Eli Heggdal
Det begynte med frivillige verv og et
vikariat i Birkeland menighet for nes-
ten fire år siden.

Som daglig leder var jeg «ansvarlig» for
mange områder. Menighetskonsulen-
ten skal være sekretær, saksbehandler
og ha økonomiansvar for to menig-
hetsråd. Oppgavene er altså færre,
men de skal utføres i to menigheter. Så
det gjelder å ha hodet på rett plass og
riktig farge på permen! 

De to første ukene har det vært mye
nytt. Ikke minst fordi vi forsøker å finne
systemer slik at det skal fungere godt
med de ressursene vi har. Det er viktig å
tenke på at vi har mange hjelpemidler
nå. Før hadde Birkeland to telefonlinjer
og 4 pc-er til 9 personer. Nå går mye in-
formasjon på e-post og vi kan jobbe fra
alle kontorene. Dette har vært en helt
nødvendig oppgradering i kirken. 

Men kirken har en stor ressurs i
menneskene. Det er spennende å
møte folk som brenner for noe og som
er villige til å gi av sin tid. En menighet
samler folk på tvers av generasjoner
og blir et sted man får venner i alle al-
dre. De ansatte utgjør bare en liten del

av en stor gruppe medarbeidere som
alle gjør sitt for at det skal gå rundt.
For meg er det viktig å støtte menig-
hetsrådet og legge til rette for at de kan
gjøre en god jobb. �

Inger Dahl
Hittil har jeg brukt mesteparten av ti-
den til å legge til rette rutiner for den
nye prostistaben.

Målet er hele tiden at menighetene og
de ansatte og frivillige i hver enkelt
menighet skal få en best mulig hjelp og
oppfølging. Som personalansvarlig for
kateketer, diakoner, kantorer og pro-
stistab føler jeg en spesiell forpliktelse
til å ta vare på hver enkelt medarbeider
i denne hektiske oppstartfasen. Det er
en spennende del av jobben min, og
jeg håper at jeg får tid til mye kontakt
med alle, både enkeltvis og i grupper.
Det gleder jeg meg til! �

Kontaktinfo:
Fana prostikontor
Telefon 55 59 71 80
Telefaks 55 59 32 59
Telefontid 08.00-15.30 mand.-fred. 

Prostileder Inger Dahl
Telefon 55 59 71 81
E-post  inger.dahl@bkf.no
Privat     55 91 66 88
Mobil      952 44 447

nye fjes og nye roller
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- Fasteaksjonen er
hele menighetens ak-
sjon. Vi håper derfor
at både unge og eldre
setter av tirsdag 4.
april 2006 til dør-til-
dør-aksjonen for Kir-
kens Nødhjelp, sier
generalsekretær Atle
Sommerfeldt.

Sommerfeld forteller at arbeidet er
godt i gang. Temaet er «Ungdom ut av
krig og krise». Kirkens Nødhjelp øn-
sker denne gangen å sette søkelys på
situasjonen til barn og ungdom i land
der det har vært langvarige konflikter
og harde krigshandlinger.

Unge veteraner

- Mange tenker først og fremst på el-
dre mennesker når de hører ordet
krigsveteran, men i dag er det ikke
lenger slik. Krigsveteraner er de som
har deltatt i og opplevd krigen, enten

som sivile eller soldater. Svært mange
er ungdommer, også jenter. For ek-
sempel i DR. Kongo, der mange er
blitt tvangsrekruttert til ulike militære
grupper, og har tilbrakt mesteparten
av ungdomstiden i militærleirer.
Mange jenter er kidnappet og holdt

ILLUSTRASJONSFOTO

Årets fasteaksjon for hele menigheten:

Hjelp ungdom 
av krig og kris
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Sorgseminar 
for etterlatte
Fana Prosti inviterer etterlatte til et
seminar om sorg.

Det har vært holdt slike seminarer tidligere, med
gode erfaringer. Vi vil derfor igjen gi dette tilbu-
det. Sorg berører oss på mange måter, og du er
velkommen til seminaret enten det er kort eller
lengre tid siden dødsfallet. Tid og sted: Lørdag
11. mars kl. 10 – 14 i peisestuen, Skjold kirke.

Program
� Hva er sorg og hva gjør sorgen med oss? 

v/sokneprest i Storetveit, Bjarte Holme
� Lunsj
� Samtale/spørsmål
� Orientering om tilbud til etterlatte i 

Fana Prosti

Sorggrupper
I prostiet er det etablert sorggrupper og det er
mulig å melde seg på sorggruppe i løpet av våren.
Det blir invitert spesielt til dette på seminaret,
men du kan like gjerne melde deg på sorggruppe
uten å ha vært på seminaret.

For spørsmål eller ønske om å delta i gruppe, kon-
takt de ansvarlige for sorgseminaret: Diakon Tone
Totland, tlf. 55 36 22 85/915 32 323, diakon Lene
Merete Gunnarson, tlf. 55 59 71 10 eller sokneprest
Jorunn M. Johnsen, tlf. 55 59 71 50. �

Aktuelle konserter
� «Håkon Helland i 80». En konsert med kom-
posisjoner av Håkon Helland. Birkeland kirke
søndag 26.mars kl.19.00. Et møte med kompo-
nisten fra Nesttun og hans tonekunst i forbin-
delse med hans 80-årsdag i fjor. Vel møtt til
denne konsertopplevelsen!
� «Messias på Nesttun». Søndag 2.april kl. 20 i
Birkeland kirke. En begivenhet av et oratorium;
Händels Messias - og mellom satsene: Ole Paus
synger salmer. Bill. kr. 200 �

Kirkegårdene i Fana
Vi minner om at graver hvor
fredningstiden/festetiden er
gått ut må fornyes mot avgift
dersom en ønsker å beholde
graven. Fredningstiden er nå 20
år for urner og 25 år for kister.
For urner og kister gravlagt før
1997 er festetiden 25 år.

Vii kan også tilby stell av grav (Legat, eller år-
lig betaling) og oppretting/vask av monument.

For ytterligere informasjon kontakt Fana kirke-
gårdskontor, tlf 55308145. Man–fre kl. 09-12. �

BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD
Kirkevergen i Bergen

som «koner» for soldatene.
Også ungdom i Afghanistan og
Rwanda har opplevd lignende
forhold, sier Sommerfeldt. 

- I Sudan har det vært krig i 20
år, og en hel generasjon vet knapt
hva fred er. Nå er det blitt under-
tegnet en fredsavtale, og disse
ungdommene skal være med på
å bygge den nye framtiden. 

Enorme utfordringer
Sommerfeldt understreker at
utfordringene er enorme.     

- Det er krevende å bygge opp
et ødelagt land og et næringsliv
som ligger i ruiner. Enda mer
krevende er det å bygge opp
igjen ødelagte menneskesinn,
slik at de kan tro på eget og an-
dres menneskeverd.

- Fasteaksjonen er en invita-
sjon til menigheter og lokal-
samfunn i Norge til også å være
med på denne store dugnaden
for å skape fred der urett og krig
har foregått, avslutter Sommer-
feldt. �

Lokale 
arrangementer
SKJOLD:
Alle konfirmantene er bøssebæ-
rere på aksjonsdagen, og forel-
dre er med som sjåfører. 

FANA: 
Tirsdag 4. april har Fana menig-
het én innsamlingsbase på me-
nighetssenteret ved siden av kir-
ken og én på Karmel bedehus i
Blomsterdalen. Har du anledning
til å være med som bøssebærer
eller sjåfør i tidsrommet 18.00. –
20.00. kan du ta kontakt med me-
nighetskontoret på tlf: 55593250.

SLETTEBAKKEN: 
Søndag 19. mars kl. 19.30 blir det
Ung Messe i Landås kirke med
fasteaksjonen som tema. Konfir-
mantene i Slettebakken og fra
Søndre bydel deltar. Offer til Fas-
teaksjonen. Tirsdag 4. april kom-
mer menigheten til å ha en inn-
samlingsbase i kirken. Har du
anledning til å være med som
bøssebærer eller sjåfør i tidsrom-
met 17– 20 kan du merke deg da-
gen, og møte opp - eller kontakte
menighetskontoret på tlf:
55597150.

BIRKELAND:
Menigheten har de siste årene
ikke kunnet prioritere innsam-
lingsaksjonen på dørene. Vi har
lyst til å gjøre noe med det! Hvis
du vil være med å gå med inn-
samlingsbøsse tirsdag 4.april el-
ler du vil være med på å organi-
sere: Meld fra til
menighetskontoret 55 36 22 80
eller direkte til sokneprest Ivar
(55 36 22 82) eller vikarkapellan
Toril 55 36 22 83. Det er mulig å få
dette til bare vi får nye medarbei-
dere som vil ta dette avgrensede
og viktige ansvaret.

SØREIDE:
Konfirmantene er bøssebærere. 
De vil være ute fra kl. 17.

STORETVEIT og BØNES: 
Årets konfirmanter er bøssebæ-
rere. Aksjonen foregår i kl 17–20
tirsdag 4. april. Vi håper alle tar
vel i mot våre flotte konfirmanter
når de kommer på døren!

ut 
se

Generalsekretær Atle Sommerfeldt
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AV STEIN WIVESTAD

- Tittelen «teltmaker» er ikke vanlig
i telefonkatalogen. Hvorfor kaller
du deg det?

- Paulus sydde telt og brukte telt-
makeryrket til å skaffe seg økono-
misk underhold og å få kontakt med
kollegaer når han reiste rundt og for-
talte om Jesus. Dette var misjonsme-
toden i urkirken, og har blitt stående
som et godt eksempel for lekfolket.
Tenk på Hans Nielsen Hauge. Og den
først kristne i Nepal kom dit som
lege. I dag sier vi at en teltmaker er
en person som gjennom sitt seku-
lære yrke bringer evangeliet til folk
som ellers ikke ville fått del i det.
Men yrket er ikke et skalkeskjul. Yr-
ket er i seg selv viktig som tjeneste
for andre. Vårt motto er: På jobb for
Jesus!, sier Berit Helgøy Kloster. 

Nettverk av lekfolk 
Hun forteller at Tent er et norsk nett-
verk av lekfolk som i samarbeid med
menigheter ber for, kaller, sender ut
og veileder teltmakere. 

- På www.tent.no kan du se hva vi
gjør. Det avgjørende er at de som
skal bli teltmakere har en forbønns-
handling, har en sendemenighet og
finner et kristent fellesskap der de
arbeider.

- Hvor har du selv arbeidet?
- Jeg har ikke vært teltmaker i ut-

landet. Men da jeg som misjonær for
Santalmisjonen i Ecuador skulle
starte et kristent studentarbeid,
innså jeg at om jeg hadde valgt litt
andre fag, kunne jeg ha fått jobb ved
Universitet der og hatt kontakt med
studentene fra dag én. Senere har jeg
bevisst valgt å arbeide ved en vanlig
videregående skole her i Norge, og er
blitt innviet til det med forbønn og

handspåleggelse i min egen menig-
het. Jeg prøver å være bevisst på hva
jeg tror på, tar mine elever og kolle-
gaer med i bønn og har flere ganger
fått oppleve at Jesus på en spesiell
måte er på arbeidsplassen min. Det
er utrolig overraskende å se hvilke si-
tuasjoner Gud bruker, ofte er det
mine nederlag.

- Hva er dine erfaringer?
- Personlig er jeg mer og mer over-

bevist om at kristne i Vesten må
komme bort fra den todelte tenk-
ningen at det bare er noen «dertil
rettelig kallet» som skal ta evangeliet
videre, og at det bare er visse timer i
uken at vi «opptrer» som kristne. Vi
må be om en vekkelse til å se hele li-
vet i sammenheng – se at Den Hel-
lige Ånd bor i oss og virker i oss alltid.
I Asia er det i dag store vekkelser,
knyttet til teltmakere fra deres egne
land. En kirkeleder på Filippinene sa
det slik: «Gud har velsignet oss med
fattigdom, slik at vi må ut for å finne
arbeid.» De prøver intenst å bevisst-
gjøre kristne som drar «over seas» til
å forstå seg som Kristi vitner, og hå-
per på å sende ut 200 000.

- Hva er dine oppgaver nå?
- Først og fremst underviser jeg

mange elever som er skremmende
fremmede for evangeliet; mine fag er
spansk og religion. Dessuten tar jeg
elevene med til latinamerika. Der
møter de nasjonale kristne, og det de
ser på reisen utfordrer dem til å
tenke over hva de kan bruke sine liv
til. Ca 30 prosent av elevene drar til-
bake for kortere eller lengre tid.

«Fritidsforkynner»
- Jeg er fritidsforkynner, og alle som
inviterer meg vet at ber de om et
emne som gjelder teltmakere, så sier
jeg ja! Vi har på forunderlig vis startet
Tent A/S, der jeg er nestleder. Det er

inspirerende å se hvor mange unge
som ønsker å være teltmaker.

Dessuten er jeg «Senior Associate
for tentmaking» i «Lausanne Inter-
national», og er også med i ledelsen
for et felles evangelisk nettverk: «The
Great Commision Roundtable». Ak-
kurat nå holder vi på med å arran-
gere en strategi konferanse i Lisboa.

For alle
-Kan alle være teltmaker?

- Det er noe alle bør gå inn i. Også
som pensjonister. Noen gode venner
av meg har nå vært 20 år i Kina; de
begynte i en alder av 62.

- Hvordan ser du på globalise-
ringen og pluralismen som preger
verden i dag?

- Evangeliet er nå nesten kommet
til alle folkeslag; vi bør vente på Jesu
gjenkomst. I vårt land har vi en stor
utfordring i forhold til innvan-
drerne. Å være utsendt som vitne
om Jesus forutsetter ikke nødven-
digvis at vi reiser ut. Det kan også
innebære å være medmenneske
med våre naboer. Teltmakerstrate-
gien er en kaosmodell som tåler
mange omlegninger. Vi må både
være fleksible og vite at vi lever for
Ham som skal stå på seierspallen til
slutt, sier Berit Helgøy Kloster. �

Berit Helgøy Kloster på talerstolen under et
Lausanne-møte i Thailand i 2004

På jobb fo
Berit Helgøy Kloster står sentralt nasjonalt og internasjonalt i en 

organisasjon der alle kaller seg «teltmakere». Midt i mars kommer 
hun til Nesttun som taler på en stor misjonssamling for hele Fana, 
med utfordringer både til skoleelever, yrkesaktive og pensjonister. 

Berit Helgøy Kloster innleder om
«Teltmakeren - for alle til alle?»
søndag 19. mars kl. 18 i Birkeland
menighetshus. Arrangementet er et
samarbeid mellom Fana prosti,
Fana fellesforening for Det Norske
Misjonsselskap og Fana fellesfor-
ening for Norsk Luthersk Misjons-
samband. �
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ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

 
 

Hvordan har du det
 EGENTLIG?
Krisetelefon
815 33 300  
    
E-posttjeneste
www.kirkens-sos.no

r Jesus
Invitasjon ...

... til deg som har lyst å synge i mannskor
og som ønsker å utvide ditt sosiale og kul-
turelle nettverk i Fana.

Fana Mannskor er en institusjon i Fana-bygda, etter mer enn
60 års virke. Koret har nå flyttet øvingslokaleen fra Stend til
Apeltun Skole, der det er sangøving på hver tirsdag kl.
1915-2145. Vi er for tiden 40 sangere i koret. Dirigent og
musikalsk leder er Amund Dahlen.
Koret søker nye stemmer, spesielt på 1.tenor og 2. bass, der
som kjent utfordringene er størst. Etter samtaler med Kul-
turkontoret i Fana, rektor ved Apeltun skole, Foreldrenes Ar-
beidsutvalg og Sameige i området, inviterer vi med dette
nye familiefedre til medlemskap i koret vårt. Så, dersom du,
gjerne sammen med naboer eller andre venner, har lyst å
være med, så ta kontakt med oss for:

• først å få en hyggelig prat om dette med å «stå i kor»
• møte dirigenten og finne din plass i koret
• møte en fadder som vil hjelpe deg på plass

Dersom du tror at du ikke kan synge, arrangerer vi «Kan
ikke synge kurs», der de fleste med rimelig god stemme og
gehør snart finner seg vel til rette. Kanskje vil et medlem-
skap i koret vårt gi deg en ny og rik opplevelse, slik vi all-
tid har følt og erfart vår fartstid i Fana Mannskor.

Kontakt: Hordnesveien 80, 5244 Fana. 
Tlf. 55 91 51 60/ 926 27 045, e-post: lkor@online.no
Se også www. fana-mannskor.com for mer informasjon.

Med vennlig hilsen Fana Mannskor v/Ludvig Korsøen
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Velkommen til

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no

AV DAG KVARSTEIN

20-bussen er på vei utover i
Sandviken en grå regnværsdag i
midten av oktober. Det er lenge
siden sommeren sendte stråler
via Byfjorden og inn over asfalt-
hverdagen. Varmen fra julekos
og tente stearinlys er fremdeles
så langt unna av vi ikke merker
den. Vi sultne, slitne, men veltil-
passede A4-mennesker er på vei
hjem til kjøttgryter og et lett
kyss på kinnet. Men der på buss
nummer 20 denne lyssvake høst-
ettermiddagen sitter vi alle i til-
synelantende dyster taushet,
med eller uten grunn. Ingen av
oss snakker til hverandre. Våre
blikk glir unna når vi merker en
antydning til sårbarhet hos våre
medpassasjerer. Et smil under-
trykkes av frykt for at det skal bli
tolket feil. Ingen vennlige ord
blir sagt, ingen hatefulle heller.
Objektiv nøytralitet hersker. Vi
enser hverandre knapt.

Det er da jeg hører den hvis-
kende samtalen fra setet bak
meg. De takknemlige ordene
kommer fra en kvinne i 40-årene
som livet har satt ubarmhjertige
avtrykk på. Hun samtaler med
sin sidemann, en mann med
uklare øyne og litt snøvlete dik-
sjon. Ordene fra kvinnen kom-
mer dypt nedenfra. Stemmebån-
dene er liksom filt med en grov
rasp, som om de er preget av
hakk og sår etter bånd som ble
brutt, eller risset med arr etter
svik og gråt som ikke fikk slippe
ut. Øyenlokkene til denne
kvinnen «i sin beste alder» er så
tunge at hun ikke har krefter til
å holde dem oppe. Kanskje øy-
nene som hun skjuler, har sett
for mye. Håret er langt fra ny-
vasket, kinnene går innover,

kinnbena peker for mye den
motsatte veien. Mens hun snak-
ker bikker hodet forover, beve-
gelsene hennes er sakte og stak-
kato, men det som kommer ut
fra munnen hennes er ikke til å
misforstå. – Eg kan stole på deg.

Det er nok lenge siden livet
gikk på skinner for denne
kvinnen midt mellom A4-men-
neskene på buss nummer 20 mot
Lønborglien. Det har nok heller
rullet kraftig nedoverbakke de
siste årene. Hvorfor det gikk galt
kan jeg ikke lese ut fra det slitne
ansiktet eller det bøyde hodet.
Men jeg kan likevel høre klart de
ordene som kommer ut mellom
to lepper som en gang lå inntil
sin mors bryst. De samme lep-
pene som prøvende smakte på
noe brunt og sterkt på festen i
6. klasse, og som senere stadig
oftere tok inn blankere og ster-
kere drikke etter hvert som usik-
kerheten vokste og fotfestet hos
mor og far løsnet. Flytende rus
ble til kjemisk dop. Tomrommet
innvendig ble fylt med farligere
og større doser av dyrekjøpt sti-
muli. 

Nå er livet i ferd med å gå i
oppløsning, og de faste holde-
punktene har for lengst flytt
bort. Hun har gitt opp å ta vare
på seg selv, og kan langt mindre
ta vare på andre. Hun er ute av
stand til å gjøre et produktivt
arbeid. Kort sagt, etter normale
standarder hun har ingenting å
bidra med verken som sam-
funnsmenneske eller medmen-
neske. Men dypt nedenfra i
henne, bak den lite tiltalende
fasaden, kommer det ord jeg al-
dri før har hørt på en buss:

- Du e den eneste eg kan
stole på. Eg vet eg alltid kan
komme til deg. �

- Du e den eneste eg kan stole på.
- Ja, du kan alltid komme til meg, det vet du.
- Men eg kan vere grådig vanskelig å ha med å gjøre når eg e
skikkelig på kjøret.
- Ja, du kan vere vanskelig, men de e kje nokke problem.
- Takk for at du sier det. Eg visste eg kunne stole på deg.

Nåde på 
buss 20,
14. oktober 
2005 kl. 1703



Dersom det blir stor pågang vil vi sette
opp to «nybegynnerkurs». Vi vil også
videreføre et kurs for dem som gikk på
babysang i fjor (kurs 2).
Fredager i kjelleren i Skjold kirke.
Kurs 1, kl 10.30-11.15.
(Kurs 1, 11.45-12.30.)
Kurs 2, 13.00-13.45.
Start 20. januar, avslutning 7.
april. Pris: kr 350,-
Påmelding/spørsmål
til Skjold menighet,
tlf  55 59 71 86
eller til Eva Camilla
Rønnestad,
tlf 932 93 831.
e-post ecrnnestad@ yahoo.no

Påmeldingsfrist:
18. januar eller

så langt der er
ledige plasser

(begrenset an-
tall plasser) 
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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

Menighetskonsulent Liv Sylvarnes
telefon arb. ..................55 59 71 10
telefon prv. ..................55 98 12 90
liv.sylvarnes@bkf.no
skjold.menighet@bkf.no

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

Soknediakon 
Lene Merete Gunnarson
telefon arb. ..................55 59 71 15
telefon prv. ..................55 10 28 77
lene.gunnarson@bkf.no

Kantor, vikar
telefon arb. ..................55 59 71 16
telefon prv. ................ 55 10 42 99

Kirketjenerteam
v/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
lena.austevoll@bkf.no

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:
Skjold menighet ...... 3411.32.01101
Givertj.diakoni ........ 3418.18.00889
Konfirmantarbeid .... 3418 20 00436

AKTIVITETER I MENIGHETEN

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

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

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

Extasis (Skjold Ten Sing):
Skjold kirke onsdager kl 19.00-21.30
Lene Gunnarson
telefon........................ 55 59 71 15

KRIK – Kristen Idrettskontakt
Skjold skole, gymsalen - søndager
fra kl. 18.00 
Inger Birgitte Moe ........................
telefon ........................924 44 725
birgitte_inger@hotmail.com 

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

Skjold kirkekor:
Skjold kirke, mandager 17.30 – 19.00. 
Dag Høieggen
telefon ...................... 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
Lena Austevoll
telefon........................ 55 91 35 96
lena.austevoll@bkf.no 

Steinsvik I - KFUK/KFUM-speidere:
Skjold kirke, tirsdager
Synnøve Moe Engevik
telefon ...................... 55 13 93 69 

Søråshøgda barnekor:
Søråshøgda skole, tors. fra kl. 17.30
Trude Skogesal ............ 55 13 88 43 
Kari Ullaland ................55 13 74 38

Nordås KFUM-speidere
Ulveflokken (3.-4. klasse): 
Per Isaksen
telefon........................ 55 28 92 84
perisaksen@hotmail.com
Speidertroppen (5.-10. klasse): 
Knut-Erland Brun
telefon ........................47 41 77 08
knubrun@online.no

Seniordans
Mandager kl. 11.00-12.30.
Trim: onsdager kl. 11.00-12.30 
Kontaktperson: Ingeborg Ulvik
telefon........................ 55 13 23 51 

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

Skjold menighet starter opp
igjen med babysang for
foreldre med barn mellom 0
og 1 år (kurs 1).

Velkommen til babysang i Skjold kirke!

Ukeslutt
Velkommen til ukeslutt for hele familien i Skjold kirke siste fredag hver måned kl 17 -19.
� Felles middag � Aktiviteter for barn � Kafe for de voksne � Avslutning i kirkerommet
Pris: Familie: 150,-. Barn: 30,. Voksne: 50,-. Velkommen! �



14 januar 2006                 

Møtested for 
menn i sin 
beste alder
Vi møtes mellom kl 10 – 12 i peisestu-
en til uformell samtale og vafler med
kaffe:
Februar: 9. og 23.
Mars: 9. og 23.
April 6 og 27.
Mai: 4. og 18. �

Formiddags-
treffet 
våren 2006
Formiddagstreffene arrangeres 
annenhver torsdag fra kl. 12.00 
til 14.00. Vi spiser deilig lunsj 
sammen, og hygger oss med 
sang og forskjellig program! 
Pris: kr. 30 pr pers.

2. februar Besøk av sangkor fra 
Tveiterås skole

16. februar Korguttene på Lakse-
våg v/Rolf Aardal

2. mars Hyggekoret synger 
kjente og kjære sanger
v/Ingunn Skage

16. mars Besøk fra Frelsesarmeen

30. mars «Den syngende fysio-
terapeut» Jan Erik 
Andresen

20. april Min barndom i Kina
v/Aasta Lie 

4. mai Vårprogram. Besøk av 
skolebarn

1.juni Betasuppe (100 kr)

15. juni Sommertur 

Vi ønsker alle hjertelig velkommen.
Hilsen komiteen �

KJARTAN ALVESTAD (TEKST OG FOTO)

De fleste ord er meningsbærende, og de
vare tonene fra musikerne kan påvirke
våre følelser. Når vi sitter på en kirkekon-
sert og håper at den aldri skal ta slutt. Da
er det fullkommen kommunikasjon
mellom musikerne og oss i kirken. God
lyd som formidler nyansene i prestens
ordvalg og stemmebruk gjør at Guds ord
trer klarere frem og kan berøre hver en-
kelt av oss.

Mye etterklang
Det har vært kjent fra første stund at
etterklangstiden i kirken var svært lang.
Dette gjør at taletydeligheten i kirken
ikke er god. Det høytaleranlegget som
var prosjektert og levert var tilpasset en
kortere etterklangstid. 

Menighetsrådet engasjerte firmaet
Kilde Akustikk AS til å utarbeide en rap-
port med tiltak for å redusere etterklang-
en. Hovedelementene i rapporten gikk
på omlegging av lydanlegget og monte-
ring av elementer som absorberer lyden
slik at den ikke sendes tilbake til kirke-
rommet. Denne rapporten var grunnla-
get for det som måtte gjøres i kirken. Fir-
maet Lyd & Telesystemer Bergen AS har
kommet godt i gang med arbeidet ,og
har til nå utført følgende:

1. De fremre hovedhøytalerne er flyttet
lengre ned.  Dette sikrer at lyd som blir
sendt ut av høytalerne treffer lyttere og
ikke blir sendt til reflekterende flater.
Når en høytaler er nær lytteren kan lyd-
nivået ut av høytaleren reduseres og pro-
blem med lyd som spres unødvendig ut-
over i rommet reduseres.

2. De gamle bakre høytalerne er fjernet.
Som erstatning ble det montert to min-
dre høytalere pr. side. Disse er montert
lavest mulig og er rettet mot stolradene.
Disse høytalerne sender ut lyden litt
tidsforsinket.  Dette har ført til betydelig
bedre taletydelighet.

3. Det er montert en 24 kanals multi-
kabel fra inngangsdør og frem til koret. 

4. Kirken har kjøpt ny mixer, og nå er det
også muligheter for å koble til basshøy-
talere fremme i kirken. Dette gjør at lyd-
anlegget er tilpasset litt større arrange-
ment.

5. Over galleriet er det montert 10 kva-
dratmeter med en lydabsorberende
matte. Denne forbedrer taletydelighe-
ten bakerst i kirken

Ulik bruk, ulike krav
I rapporten ble det nevnt at kirkens ulike
bruksmåter stiller ulike krav til bruk av
lydabsorberende materiale. Ved orgel-
konsert og akustisk korsang er det lite
behov for lydabsorberende tildekking av
veggene.

Skal det brukes forsterket eller rytmisk
musikk så er tildekking av kirkens vegger
påkrevet.

I høyde opp til vinduene på sideveg-
gene bak, og bakveggen opp til galleriet
bør lyddempes. Dette kan gjøres ved
hjelp av rullegardiner eller tepper som
kan trekkes ut ved behov.  Det som gjen-
står å gjøre er eventuelt å foreta denne
lyddempingen av veggene. �

Flott julemesseinnsats i 2005, ny giv i 2
Åpent idémøte i Skjold kirke
torsdag 23. februar kl 20.00. 

(NB!! Åpent også for menn.)
For at vi skal få en så god start som mulig på
julemessearbeidet i 2006, vil vi samles til et
åpent idémøte. Vi er svært fornøyde med det
meste vedrørende julemessen, men det trengs
stadig nye idéer til hvordan ting kan gjøres og

nye mennesker som kan tenke seg å ta ansvar
for ulike ting.  Vi vet nå at vi trenger flere folk
i alle fall til følgende:

� en som kan tenke seg å brodere en juleduk
til hovedgevinst (behøver ikke betale duken)
� hovedansvarlig for å arrangere rydding før
og etter julemessen.
� medansvar for å skaffe gevinster

Lyden i Skjold kirke
Skjold kirke er et sted der det foregår mye kommunikasjon. Presten
taler og vi kan enkelte ganger kjenne at tårene presser på. Dette
viser at ordene berører oss. 



Det sitter et eldre ektepar i
kirken og lytter.  Han har
høreapparat, men følger nøye
med i det som skjer.  

De ser på hverandre og vet med en gang hva
den andre tenker. Etter flere tiårs ekteskap
kan kun et lite blikk fortelle mye. Nå har de
felles opplevelse av lyden fra Søråshøgda
barnekor. Han er med i fellesskapet, og det
føles herlig. Denne opplevelsen hadde ikke
vært mulig uten teleslyngen i kirkegulvet.
Skjold kirke har kjøpt teleslynge-tester, slik
at det er mulig å forsikre seg om at alt er
klart. Teleslyngen i kirkens gulv skaper et
magnetfelt som sender signaler direkte til
telespolen i høreapparatet. Det er derfor
viktig at høreapparatet står i T-stilling. 

Riktig plass
For de som har litt svekket hørsel men ikke
bruker høreapparat, er det et godt tips å
velge riktig plass i kirken. Sørg for at du da
har en høyttaler fremfor deg som peker rett
imot der du sitter. Da vil du høre bra.

Nå er det barnedåp. Sollyset treffer den
flotte døpefonten i Skjold-kirke. Den mørke
steinen har levende sideflater av rennende

vann der sollyset lager fargespill. Prestens
trådløse mikrofon sender dåpsnavnet til
høytalersystemet.

Men ørene er troens kanal
Å lytte til en god preken er flott. Ordene
danner bilder i våre hoder.  Dette sa Karsten
Isachsen i sin morgenandakt 6.januar:
«Det fins ord som når helt inn i hjertets
innerste, og varmer, gleder, rydder og skaper.
Jesu ord har vi fortsatt. De er varme, de har
berøringsevne, og de når inn til hjertets
innerste i dag som den gang. «Guds rike er
inni dere» sier Jesus.»

Støtt arbeidet
I Tegn 6/05 ble man oppfordret til å gi en
gave til menigheten som alle ville få glede
av, nemlig GOD LYD. Pengene kunne settes
inn på konto 3411.32.01101. Det er fortsatt
mulig å støtte kirkens lydforbedringsarbeid.

Det er et faktum at lyden i kirken blir bed-
re når den er fullsatt. Hver person absorbe-
rer lyd, og dette reduserer etterklangen
spesielt ved akustisk fremførelse. Oppfor-
dringen er derfor klar. Gå i Skjold kirke og få
åndelig påfyll samtidig som lyden i kirken
blir bedre. �

15                januar 2006

006! Skjold kirkekor
Et jubileum har gått ubemerket forbi.
Skjold kirkekor ble stiftet 6.januar
1976, og er dermed blitt 30 år. Dette vil
bli behørig markert ved en senere anled-
ning, og vil bli å lese om i menighets-
bladet. For tiden er vi 22 sangere i koret
og vi har det svært så kjekt og trivelig
sammen, men vi kan godt tenke oss å
dele hyggen og kosen med flere. Alle som
måtte ha lyst til å synge sammen med oss
er hjertelig velkommen! Sammen med vår
fantastiske dirigent, Anne Randine Øver-
by, har vi øvinger i storsalen i kirken hver
mandag klokken 1730 – 1900.

Altså: mandager kl 1730–1900.
Igjen: Velkommen. �

Hilsen Dag Høieggen.

«Hei jenter i sin 
beste alder!»
Vi fortsetter med å gå for Mali våren
2006. Dette er en «ut på tur – gruppe»
for voksne jenter i Skjold menighet. Vi
vil kombinere misjons- og solidaritets-
engasjement for kvinner i Mali med et
ønske om å holde oss i form. Prosjektet i
Mali går ut på å skaffe reint brønnvann.

En onsdag i måneden møtes vi utenfor
Skjold kirke kl. 18.30. Datoene dette se-
mesteret er: Onsdag: 25.01, 22.02,
22.03, 26.04 og 31.05. Vi kler oss etter
været og går den løypen som passer best
i vær og vind. Vil noen ta med seg litt
varmt å drikke, kan vi selvsagt legge inn
en liten «rast» på veien, hvis føret og ti-
den tillater det.

� Hovedsak er:
� Gå for Mali!
� Holde oss i form!
� Sosialt fellesskap.

Bli med ut på tur og ta gjerne en med
deg. Kollekt er min. kr 30 pr tur. Arr. Mi-
sjonsutvalget i Skjold menighet. 
Kontaktperson Grethe Hansen og Tove
Brekke. Tlf 5559714 (kontoret). �

Landsbykvinner i Mali ved vannposten. 
FOTO: STROMMESTIFTELSEN.NO

� person som kan være med å organisere «la-
gekvelder» for voksne for å lage ting for salg
� kanskje noen kan ta ansvar for å finne på
noe i kjelleren under julemessen
� kanskje noen kan ta ansvar for å gjøre noe
spesielt ut av loddsalg-lørdagen på Lagunen  

Har du idéer du kan gi videre som andre
kan gjennomføre, eller har du tid og krefter

til å gjennomføre de idéene andre har, eller
vil du gjennomføre dine egen idéer? Møte
opp i Skjold kirke så snakker vi sammen og
starter planleggingen. 

Har du noe å bidra med, men idémøteda-
gen passer ikke. Ta gjerne kontakt med Ellen
E. Fasmer tlf. 55133109 eller efasmer@bro-
adpark.no så snart som mulig, slik at vi kan
få vite om ditt bidrag. �

Den viktige opplevelsen

FOTO: BJØRN MOE



Emma Magnus Sundt
Mikal Sebastian Pettersen
Ludvik Eide-Hågøy
Jonas Kallevåg Skage
Magnus Kaldestad
Pia Wange Eskedal
Amund Aalvik Grønhaug
Frid Lund Rasmussen
Aune Oppedal
Marius Khehathan Høgholm
Celine Jordal Vikanes
Christoffer Jordal
Andrea Sjursen Lien
Kaja Becher Eriksen
Anni Rage
Elise Fanny Vevatne
Andrea Meurer-Lunde
Frida Skaar Sannes
Elias Kolle
Kathrine Gravdal Lie
Erlend Linden Nesse
Mille Sofie Femtehjel
Lisa Stormoen
Leeloo Angelica Ruud
Adrian Haugan Ådland

Sted/begravelsesdato

Olav Hansen Skjold, 11.01
Odvar Espedahl Fana, 04.01
Erling H. Ellingsen, Skjold, 30.12
Lydia M.Henneli, Skjold, 22.12
Ester Hanssen, Skjold, 20.12
Lars O. Nordaas, Øvstun, 02.12

Søndag 5. februar.
Vingårdssøndagen
11.00 Dåp og nattverd.

kap. Bjørn Moe. 
Luk 17,7-10. 

Søndag 12. februar 
Såmannssøndagen.
11.00 Dåp og nattverd.

Sokneprest  Arne 
Brekke. 
Mark 4,26-32.

Søndag 19. februar 
Kristi forklarelsesdag
11.00 Familiegudstjeneste 

med speidere. kap. 
Bjørn Moe. Dåp. 
Speiderlederinn-
settelse. Joh 17,1-8.

Søndag 26. februar, søndag 
før faste (fastelavnssøndag)
11.00 Dåp, nattverd.  

Sokneprest  Arne 
Brekke. Joh 12,24-33.

Søndag 5. mars, 1. s. i faste
11.00 Høymesse på nynorsk.

kap. Bjørn Moe. Dåp 
og nattverd.
Matt 16,21-23. 

Søndag 12. mars. 2. s. i faste
11.00 Dåp, nattverd.  

Sokneprest  Arne 
Brekke. *1 Kong 
18,21-26.36-39.

Søndag 19. mars 3. s. i faste.
11.00 Ung Messe. Kap. 

Bjørn Moe. Dåp og 
nattverd. Luk 4,31-37.

Søndag 26. mars
Maria Budskapsdag
11.00 Familiegudstjeneste.

Familiekoret fra Sør-
eide. Sokneprest Arne 
Brekke. Dåp. Søreide.
Luk 1,46-55; 

Søndag 2. april, 5. s. i faste
11.00 kap. Bjørn Moe. Dåp og

nattverd. Joh 11,45-53. 

Søndag 9. april, Palmesøndag
11.00 Dåp, nattverd.  Sokne-

prest  Arne Brekke. 
*Mark 11,1-10

Torsdag 13.april, Skjærtorsdag
18.30 Nattverd. Kveldsmåltid 

etter gudstj.Sokneprest 
A. Brekke. Joh 13,1-15. 

Fredag 14. april, langfredag,
11.00 kap. Bjørn Moe. 

Mark 14,26-15,37. 

Søndag 16. april. Påskedag,
11.00 kap. Bjørn Moe. Dåp og

nattverd. Joh 20,1-10.

Mandag 2. påskedag, 17. april
Se Birkeland

Søndag 23. april, 1. s. e. påske
11.00 Familiegudstj. Dåp. 

Søråshøgda Barnekor 
deltar. Sokneprest Arne 
Brekke.  *Sal 116,1-9.

Søndag 30. april, 2. s. e. påske
11.00 Kap. Bjørn Moe. Dåp og

nattverd. Joh 21,15-19.

Søndag 7. mai, 3. s. e. påske 
11.00 Sokneprest Arne 

Brekke. Dåp, 
nattverd. Joh 14,1-11.

Søndag 14. mai 4. s. e. påske,
11.00 kap. Bjørn Moe. Dåp og

nattverd. Joh 15,10-17.

Ons. 17. mai. Grunnlovsdag
10.00 Familiegudstjeneste. 

Sokneprest A. Brekke. 

Søndag 21. mai, 5. s. e. påske,
11.00 Sokneprest  Arne 

Brekke. Dåp,
nattverd. Matt 6,6-13.

Torsdag 25. mai 
Kristi himmelfartsdag
12.00 Smøråsen ved Vallebu

Friluftsgudstjeneste. 
kap. Bjørn Moe. 
Apg 1,1-11. 

Søndag 28. mai, 6. s. e. påske
11.00 kap. Bjørn Moe. Dåp og

nattverd. Joh 17,9-17. 

Søndag 4. juni. Pinsedag,
11.00 Sokneprest Arne 

Brekke. Dåp 
og nattverd.
Joh 14,15-21.

Søndag 5. juni 2. pinsedag
11.00 Se Fana kirke 

Søndag 11. juni
Treenighetssøndag
11.00 Blomstergudstjeneste. 

Kap. Bjørn Moe. Dåp og 
nattverd. Matt 28,16-20.

Søndag 18. juni, 2. s. e. pinse,
11.00 Sokneprest Arne 

Brekke. Dåp, nattverd. 
*Fork 12,1-7.

Søndag 25. juni, 3. s. e. pinse,
11.00 kap. Bjørn Moe. Dåp og

nattverd. Luk 19,1-10. 

gudstjenester

døde

døpte

Returadresse:
Skjold menighet
Skjoldlia 55
5236 Rådal B F
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Vi minner om hjemmesidene våre: skjold-kirke.no

Har du lyst å kombinere kveld-
stur og frivillig arbeid? Vi treng-
er noen som kan dele ut me-
nighetsbladet i Nordåsdalen.

Turen med bladene tar ca. 1
time til fots og ca. 30 minutter
med bil. 

Bladene deles ut 6 ganger pr.
år. Man kan få melding på tele-
fon, SMS eller mail når bladene
er klar for utdeling.

De ferdig opptalte bladene
hentes da i kirken (eller blir til-
kjørt om ønskelig). Deretter

kan man bruke en eller flere
dager på å dele ut bladene i
postkassene i «sitt» område. 

Vi kan tilby: En tidsavgrenset
«arbeidsavtale», frisk luft, bli
kjent i ditt nærområde. 

Du har: Gode ben og lyst på en
kveldstur. 

Ta kontakt med: skjold.me-
nighet@bkf.no, tlf: 55 59 71 10
el. 97 97 42 75, (Liv Sylvarnes)

Vi trenger ombærere!


