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: et magasin for Skjold Menighet - 1/07
med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

Prest og militær
Skjoldstock 07
Arbeidet med Skjoldstock
07 er i full gang. Om to måneder skal konfimantene i
ilden med sin versjon av
denne helt egne Skjoldtradisjonen.
Side 2-3

Maria og Jimi
Kai S. Flatekvål har tatoveringer av jomfru Maria (og
Jimi Hendrix) - og har konvertert til katolisismen.
Møt en lokal bladfyk med
egne meninger. side 8-9

Prosjekt Mali
Skjold menighet støtter
omfattende misjonsprosjekter i den vestafrikanske landet Mali.
Side14-15

Thor Pundsnes har en ekstrajobb noen kan stille
spørsmål ved: Bør en prest også være en frivillig del
av militærvesenet? Og hva innebærer forvarets
ambisiøse RAM-prosjekt for Rådal-presten. Side 5-7

Endelig byggestart

Hvem tar telefonen?

Når dette leses skal byggearbeidene på den nye barnehagen
ved Skjold kirke akkurat ha startet
Side 2-3
opp. En etterlengtet dag!

Menighetskonsulentene skal tilbake
til kirkene, men fortsatt vil mange
kirkelige funksjoner ordnes sentralt.
Forvirret? Full forklaring på side 4

Hvem-hva-hvor side 13

Menighetskalender side 16

Skjold kirkes barnehage

Stemme for de
stemmeløse

Bergen Kirkelige Fellesråd og
Skjold menighetsråd inngikk en
samarbeidsavtale høsten 2006.

Jeg spurte en konﬁrmant hvilket
ord vi kan bruke for å beskrive Gud.
AV IDAR KLØVNING

Han tenkte seg litt om før
han svarte: -Stemmen! Du
vet, stemmen Moses møtte i
ødemarken.
Han har rett. Gud gir
stemme til de stemmeløse
og glemmer dem ikke.
Hvem skulle Moses gi
stemme til? Til de undertrykte – disse stemmeløse
som daglig ble pisket til
umenneskelig slit.
Og det samme skjer i dag.
I vår nære omgangskrets og
langt borte lever mennesker som hver dag kjemper
en stille kamp for sitt eget
liv. Da jeg spurte en ungdom
forleden hvem han snakket
med om de vanskelige tingene, svarte han så svakt at
jeg nesten ikke hørte det:
«Ingen». Det er flere av
dem.
I Sør-Afrika for noen år siden så jeg på et hjelpesenter en plakat som gjorde
inntrykk. Et bilde av et ansikt; halvt menneske, halvt
ape og med skriften: «Du er
bare et halvt menneske om
du voldtar en kvinne.» Menneskene på senteret kjemper daglig for disse stemmeløse. Det slo meg da jeg
var der at i den dypeste nød
lever også et sterkt håp som
ingen kan ta fra dem, et håp
drevet av Guds løfter om å
alltid være hos dem.
Hvem var det Mesteren
selv møtte? Kvinnen som
skulle steines av de mektige
menn. Den blinde Bartimeus som alle prøvde å tagne stemmen til. Av sin godhet gav han dem frelsen og
viste dem at det er noen
som elsker deg, uansett

hvem du er og hvordan du
har det.
Og det er også dette biskop Demond Tutu sier: Det
er ikke makt det handler om
når vi skal forstå hvordan
noen mennesker klarer å
utgjøre en forskjell. Han
spør: - Hvorfor har Nelson
Mandela, Dalai Lama, Mor
Teresa. Mahatma Gandhi så
stor anseelse? Det er så tydelig at det folk anerkjenner
ikke er makt. Det er godhet.
Et menneskes dypeste
behov er å bli sett, trodd og
elsket. Alle har vi kraft i oss
til å kjempe for hverandres
rett til et godt liv. Som konfirmanten anonymt skrev
når hun skulle uttrykke et
ønske for sin egen fremtid:
«Jeg ønsker å utgjøre en
forskjell i verden, men som
likevel er stor for noen enkeltmennesker.»
Vi kan være Guds stemme. Nelson Mandela sier
det slik:
- Du tenker «Hvem er jeg
som våger å tro at jeg er genial, praktfull, fantastisk?»
Jeg spør: «Hvem er du
som ikke våger å være alt
dette»?
Du er et barn av Gud.
Å gjøre deg selv liten gjør
ikke verden bedre.
Det finnes ingen klokskap
i å gjøre seg selv liten,
for at andre ikke skal føle
seg usikre i ditt nærvær.
Vi er født til å bekrefte
Guds storhet, Slik den lever i
våre hjerter, Og Guds storhet finnes ikke bare i noen
av oss, den finnes i alle.
Og slik vi lar vårt indre lys
skinne, slik gir vi andre
mennesker rett til å gjøre
det samme.» ●

Tegn nr 1, 2007. Bladet utgis av menighetsrådet i samarbeid med BKF
og de andre menighetene i Fana, og
sendes til alle hjem i menigheten. Vi
tar med glede i mot artikler av ulike
slag og gjerne også tips til reportasjer.
Levering av stoff: Leveres menighetskontoret eller
på e-post: tegnt@broadpark.no.
Digitalfoto: Benytt høy oppløsning.
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AV BJØRN MOE

Dette gjør at Skjold menighetsbarne-

hage står sterkere i konkurransen om
kvalitet i fremtiden. Lena Aa. Austevoll (bildet) ble ansatt som styrer i
barnehagen fra 01. 01.07. (Lena kjenner mange fra åpen barnehage i kirkens kjeller.)
Hun sier det er veldig positivt med

Skjoldstock 20
Konﬁrmantåret er godt i
gang. I januar har det vært
ukentlige samlinger for
alle konﬁrmantene og i
midten av mars er det
«happening» i Skjold kirke.
Da samles alle 120 konﬁrmanter til
felleskap og dugnad. Det hele starter
torsdag ettermiddag, fortsetter utover kvelden og så ny samling fredag
kveld.Hele lørdag går med og søndag
er det opptredener. Først kl.11.00. er
Extasis involvert i gudstjenesten og kl
20.00 søndagskveld er det premiere
på Skjoldstock-showet med alle konﬁrmanter. Det er nyskrevet hvert år
og vanligvis er det en blanding av
korsang, musikk, solosang lyssetting,
dans, teater, høy lyd og videoshow.
Og sikker mer også.
Og et budskap midt i det hele og
engasjert ungdom, selvsagt.

Lang planlegging
Det hele gjør seg imidlertid ikke selv,
og allerede i januar er planleggingsgruppen i gang. De ﬂeste av dem har
vært med ﬂere år før. Selv om det er
mye jobb, så er det en opplevelse de
ikke vil være foruten. De forteller at
de første kveldene kan det hele virke
både tilfeldig og håpløst. Alle er fordelt i grupper og arbeider med sine
ting. Etter hvert faller imidlertid bitene på plass, og når generalprøven

Lokalredaksjon: Dag Høieggen, Kjartan Alvestad,
Bjørn Moe (foto). Lokal kontaktinformasjon:
Se side 13
Sentralredaksjon: Kun henvendelser angående
menighetsbladet. All annen kontakt: se side 13
Redaktør: Jan Hanchen Michelsen,tlf. 55 23 25 47 906 87 317. E-post: post@dragefjellet.no
Journalist: Magne Fonn Hafskor, tlf. 55 39 04 40 E-post: eyecu@online.no

Planleggingsgruppen og kateket Idar Kløvnin
sees en engasjert gjeng. Fra venstre: Øyvind
Milde, Erna Bjørke og Idar Kløvning.

er ferdig like etter kl.18.00 på søndagskvelden så gjøres bare de siste
små justeringene for å få forestillingen så perfekt som mulig.
Konﬁrmantforeldrene og frivillige

Redaksjonsråd: Hans Jørgen Morvik, Frode Høyte
og Sigmund Austrheim.
Grafisk produksjon: Dragefjellet: tlf. 55 23 25 47 906 87 317, e-post: post@dragefjellet.no
(Filer over 5 mb sendes jan.hm@frisurf.no)
Trykk: Grafisk Trykk, Straume
Stoffdeadline neste nummer: mandag 5. mars
Utgivelsesdag neste nummer: tirsdag 20. mars

samarbeidet for da
kan de i barnehagen
konsentrere seg om
kvalitet på innhold
og forhold til foreldre, barn og ansatte.
BKF er en stor organisasjon som har

mye av det administrative på plass
allerede. Etter en rekke møter med arkitekt og entreprenør, ser det ut for at
det blir byggestart tirsdag 23.01.2007.
Vi gleder oss over at arbeidene kommer
i gang, og det gjør sikkert også en hel
rekke småbarnsforeldre i området.

07 er underveis
Gerd Dahle

Kirkelaget holder basar -

for Skjold kirke
Vi har på side 16 resultatet fra julemessen i november. Også andre grupper
er involvert i å skaffe «frivillige» penger
til drift av kirke og menighetsarbeid.
Kirkelagets har sin basar i Skjold kirke onsdag
21, mars. Klokken 18.30.
Vi ringte Gerd dahle i kirkelaget en kveld for å
høre mer om årets basar. Hun forteller at basaren får i år besøk av koret fra Tveiterås Skole
under ledelse av en engasjert Ida Mergrethe
Gjul. De har gjestet kirken før, og de alene er
vel verd et besøk i kirken den 21. mars.

Det blir også god hjemmelaget bevertning samt
åresalg og trekning av hovedutlodningen.

ng står for hele planleggingen av Skjoldstock. Og de påstår at de har det gøy. Vi tror dem. Her
d Bjørge, Linn Kristin Pettersen, Cathrine Horn, Daniel Saure, (bakerst som vanlig) Charlotte

voksne er også en viktig bit i det hele.De
er med hver dag. Matlaging, oppvask,
rigging, nedrigging og opprydding,
vasking og ikke minst, - noen deler også
sine håndverksmessige erfaringer når

kulisser skal bygges. Også en rekke frivillge ungdommer er med; alt fra fjorårskonﬁrmanter til de vi må regne
som godt voksne. Både i band og som
leder i ulike grupper. ●

Kirkelaget består av fem grupper, forteller
Gerd Dahle, som selv er med i det hun kaller en
nabogruppe i Krohnåsen. Vi kommer sammen
en gang i måneden, privat. Hygger oss sammen, men samtidig har vi for øyet både basaren
og at det skal komme inn midler til kirken vår.

Kirkelaget er en støtteforening for Skjold menighet. Midlene som kommer inn går i hovedsak
til konkrete ting. Benker utenfor kirken, gardiner og annet inventar. Nå står nytt kjøleskap og
ny fryser på innkjøpsliste for kirkelaget.
Velkommen til basaren sier Gerd, og lover at
det kommer opp plakater både i kirken og andre
steder når det nærmer seg den 21. mars. ●

Fasteaksjonen tirsdag 27. mars
Fasteaksjonen i år er tirsdag 27. mars kl. 17 og utover
kvelden. Ta vel imot bøssebærerene. Som vanlig i
Skjold er det konfirmantene som utgjør hovedtyngden av bøssebærerene. I år legger vi også ved de små
fastebøssene i Menighetsbladet. Disse bøssene kan
leveres i kirken i ukene omkring påske. ●
januar 2007
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Inger Helene Jæger og Kari Rydland.

FOTO: KJARTAN ALVESTAD

Fana servicekontor
Ved Fana kirke ligger Fana
servicekontor. Når noen som
sokner til Skjold kirke skal ha
utført en kirkelig handling, vil
forespørselen havne der. Slik har
ordningen vært i ett år nå.
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blant menighetene i Fana prosti.) For hele
prostiet kan disse tallene ganges med 7, og
da kommer det frem at her gjelder det å ha
oversikten. I underkant av 1000 dåp per år
med faddere rett plassert og barnets navn
rett skrevet kan ofte by på utfordringer,
særlig når det nærmer seg torsdag ettermiddag og attestene til søndagen skal være
ferdig utskrevet.

Kari Rydland og Inger Helene Jæger er
stemmene utad for Skjold kirke. De er også
stemmene utad for de andre menighetene i
Fana prosti. Sju kirker administreres når
det gjelder: Dåp, begravelser og vigselsønsker.
For Skjold sin del utgjør dette på ett år:
Ca. 120 døpte, ca. 70 begravelser og ca.10
vigsler. (Skjold har foreløpig relativt få
vigsler og er størrelsesmessig midt på treet

Travle dager
Den som avlegger et besøk eller to på servicekontoret i Fana vil raskt se at det er en
travel arbeidsplass. Og i perioder kan det
nok hende at noen ikke kommer igjennom,
men blir betjent av en telefonsvarer som
oppfordrer til å prøve igjen senere. Vi garanterer at det ikke er Kari eller Inger Helene du skal skylde på når du ikke får svar;
de sitter allerede opptatt i hver sin telefon.

januar 2007

Og blide er de, ikke bare i møte med
dåpsforeldre eller brudepar, men de er også
milde i stemmen når de «jakter» på den rette presten for å få plassert bisettelser og begravelser i rett prestegjeld og kirke til rett
tid. Tekstmeldinger har heldigvis gjort sitt
stille inntog også her.

Tilbake til menighetene
Når dette skrives så er menighetskonsulentene (menighetsrådenes administrasjon)
på vei tilbake til sine kontorplasser i de enkelte menigheter. Servicekontoret ser
imidlertid ut til å bestå, - og det fungerer.
Skulle du allikevel komme innom Skjold
for å spørre om dåp eller for å levere en
dåpsinnmelding, så lover vi å være like blide som Kari og Inger Helene.
Om vi er like effektive, det får andre bedømme. ●

Det sterkeste
Etikk er et nyttig ord som stadig
vinner nye venner. Fra før har vi fått
etisk handel, nå får vi også «etisk
krigføring». Prest Thor Pundsnes
(35) underviser personell i Sjøheimevernet i etiske reﬂeksjoner
rundt utfordringer de kan møte i
tjenesten.

våpenet

TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Thor Pundsnes bor med kone og
barn like ved Fana Stadion.
Han er ansatt som kapellan i
Nygård kirke, men har tidligere virket både i Søreide og
Fana menighet. Jeg treffer
ham utenfor Lagunen en
regntung januarmorgen.
Heldigvis har Baker Brun
nytrukket kaffe og vi ﬁnner
oss fort et usjenert bord oppe
i det røykfrie glassburet.
- Her bør vi ikke kaste stein,
sier jeg.
- Det er ofte slik det starter,
kommenterer han. - Noen kaster den første steinen.

Langt engasjement
Pundsnes’ engasjement for etikk i
Forsvaret går langt tilbake. Ung og nyutdannet gjorde han i 1997 sin førstegangstjeneste som assisterende regimentsprest på Sessvollmoen.
- Mitt ansvar var å gi rekruttene
etikkundervisning, sjelesorg og kirkelige handlinger. Soldatene viste
meg stor tillit og jeg opplevde at det
var lav terskel for å komme til presten.
I tillegg til å være nyutdannet teolog
hadde Pundsnes også bakgrunn fra Kirkens SOS.
Dette gjorde at han følte han hadde noe å gi tilbake til de soldatene som oppsøkte ham.
- Mennesket er skapt verdifullt og unikt i Guds
bilde. Samtidig har vi det gammelmodige ordet
synder, et ord som forteller oss at vi ikke takler livet og våre relasjoner slik vi ønsker. Vi er skapt
til å gjøre lysets gode gjerninger. Dessverre virker det ofte som vi har en tendens til å elske mørket mer enn
lyset.
> FORTSETTELSE SIDE 6
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AMRITSAR, 1919: Britiske soldater
massakrerte rundt 1000 sivile
indere, en udåd som banet vei for
Gandhis ikkevoldelige kamp.

DIKTEREN: «Tilgi alltid dine fiender. Ingenting irriterer dem
mer». Oscar Wilde fotografert i
New York, 1882.

CHIAPAS, 2005: «Du er nå innenfor
zapatistenes opprørsområde. Her
er det folket som gir ordrene og
myndighetene som utfører dem».

FOTO: UKJENT/NATIONAL ARMY MUSEUM

FOTO: NAPOLEON SARONY

FOTO: HAJA/WIKIPEDIA.COM

Formell og uformell makt
Forsvaret har utviklet et eget etikkprogram
kalt RAM (se egen sak), innført fra 2006 som
en obligatorisk undervisning for alle ofﬁserer og menige. Pundsnes ble invitert til å sette av ni dager hvert år til å kurse det vestnorske Sjøheimevernet.
- Heimevernet består av voksne, intelligente mennesker med selvstendige holdninger,så det kan bli svært spennende diskusjoner rundt temaene jeg tar opp.Et av temaene vi reﬂekterer rundt er formell og uformell makt. Nå har vi aktuelle eksempler
både med varsling på Sandviken sykehus og
konﬂikten mellom Gerd-Liv Valla og Ingunn Yssen. Der ser vi at de som våger å stå
frem, viser seg å ha en veldig stor uformell
makt.
- Men samtidig kan de bli utsatt for represalier, forfølgelse og latterliggjøring fra den
formelle makten?
- Det vil alltid være risikoen. Derfor er det
nå kommet en ny paragraf i arbeidsmiljøloven som gir en særlig beskyttelse til varslere.

TRENER. Spesialister fra Sjøheimevernet trener på bording. Soldater må både
være forbredt på å møte vold og på å
selv bruke vold. RAM skal gi hjelp til å
ta riktige valg. FOTO: JAN H. MICHELSEN

- Det er jo en bra måte å vinkle en
etisk problemstilling?
- Ja, og viktig også. Militæret har
makt og det kan komme til et punkt
der de misbruker makten. Ofﬁseren i
denne situasjonen fulgte gjeldende
prosedyrer for en slik situasjon.
- Han kunne skutt mot bildekkene?
- Flere har sagt det, men det er ikke
sikkert at det hadde stoppet angrepet. Det viktigste er at en potensielt
svært farlig situasjon, der mange liv
kunne gått tapt, ble avverget.

RESPEK
ANSVAR
Oppstanden i Kosovo
Et av eksemplene i undervisningen er hentet
fra den blodige oppstanden i Kosovo noen
vårdager i 2004, da tre albanske barn ble funnet druknet i elven Ibar. Serberne ble beskyldt for ugjerningen, og det brøt ut store
opptøyer.
- En norsk FN-styrke var utstasjonert ved
Caglavica da en stor gruppe bevæpnede albanere prøvde å invadere landsbyen. De norske
soldatene hindret dem ved å danne en skjoldrekke. En ung albaner satte seg da i en lastebil og kjørte i stor fart nedover mot soldatene. En norsk fenrik valgte å skyte varselskudd mot bilen. Da bilen ikke stoppet, skjøt
han direkte mot sjåføren og drepte ham.
Mange liv ble nok reddet av dette skuddet.
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Å snu det andre kinnet til
- Jeg har alltid oppfattet kristendommen som en fredselskende religion. «Salige er de som skaper fred,
for de skal kalles Guds barn» sier Jesus i Bergprekenen (Matt. 5:9). Vil
ikke det å avstå fra bruk av militære
maktmidler være i god kristen ånd?
- Ikke avstå, men vi har en vestlig
krigsetikk som sier at utøvende
krigsmakt etter en analyse alltid skal
velge det minste ondet. Da tyskerne
invaderte Norge i 1940, var det minste ondet å stå opp og kjempe imot
selv om det medførte tap av liv. Jeg er
ganske sikker på at det ikke var
mange pasiﬁster tilbake i Norge etter
andre verdenskrig.
- Jesus snakket om å snu det andre
kinnet til.Var han pasiﬁst?
- Mange spør meg om det. I studiene lærte vi at grunnteksten ikke er
entydig når det gjelder dette bibelverset. Det kan ligge en skjult symbolikk
der,at man ved å snu det andre kinnet
til tvinger sin motstander til å slå med
den urene venstrehånden.

Det er godt for mennesket å bli forsont,

’’

å gi og motta tilgivelse. Dette behovet er
noe som bor i alle mennesker. De aller

ﬂeste av oss er dannede mennesker som

er opplært til å oppføre oss ordentlig mot
hverandre. Samtidig vet vi at ekstreme
situasjoner kan bringe oss i møte med
mørke og destruktive krefter.

Sannhetskommisjonen

,

TAP. Flere norske UNIFIL-soldater har falt
i forsøket på å forsvare freden. Minnesmerket over dem understreker at soldatene har et tungt ansvar både for sitt eget
og kameratenes liv.
FOTO: FNVETERAN.NO

Etter den tids normer var dette
svært fornedrende for den som slo.
- Det er jo uansett fornedrende å
bli slått, ikke minst av en uren hånd?
- De kulturelle regler og normer
var nok annerledes der og da,selv om
noe fortsatt henger igjen når vi håndhilser med høyre hånd.

PASIFISTEN? «Sett dere ikke imot
den som gjør ondt mot dere. Om
noen slår deg på høyre kinn, så
vend også det andre til» (Matt. 5:39)
sier Jesus i Bergprekenen.

tid være å gjøre militærmakten overﬂødig. Men så lenge verden består av
mennesker som har denne hangen til
å velge mørket fremfor lyset så er det
nok langt igjen dit ennå, ihvertfall i
det dennesidige.

KT
R MOT
Satyagraha
Indias store leder Mahatma Gandhi
(1869-1948) sa en gang at «et øye for
et øye gjør hele verden blind». En av
hans nærmeste medarbeidere var
den afghanske borgerrettighetsleder,
pasiﬁst og muslim Abdul Ghaffar
Khan (1890-1988). I en tale sa han:
«Jeg skal gi dere et våpen sterkere enn
både politiet og militæret. Det er Profetens våpen, men dere vet ikke om det.
Ingen makt på jorden kan stå imot
det». Våpenet han snakket om var
ikkevold, i hans ord «en tålmodig og
moralsk rettferdighet».
- Hva tenker du om ikkevold som
strategi for konﬂiktløsning?
- Den har sin berettigelse,men også
sine begrensninger. Dersom en liten
gruppe opponerer mot en stor overmakt,vil den pasiﬁstiske maktanvendelse ikke ha noen betydning.
- De meksikanske zapatistene
gjorde i 1994 et ikkevoldelig opprør
mot urettferdige sosiale forhold i
delstaten Chiapas. De var en bitteliten gruppe, men kommuniserte til
alle verdens TV-skjermer ved hjelp
av satelittelefoner og bærbare datamaskiner. Etter noen spredte trefninger ﬁkk de en dialog.
- Det er et bra eksempel, men jeg
tror det var et unntak. Målet må all-

Tilgi dine ﬁender
Etikkundervisningen trekker også
frem det som skjer etter krigen. Det
brukes eksempler fra Rwanda, der
tidligere stridende parter må lære seg
å leve sammen på ny og Sannhetskommisjonen i Sør-Afrika (se egen
sak).
- Det er godt for mennesket å bli
forsont, å gi og motta tilgivelse. Dette
behovet er noe som bor i alle mennesker. De aller ﬂeste av oss er dannede mennesker som er opplært til å
oppføre oss ordentlig mot hverandre.Samtidig vet vi at ekstreme situasjoner kan bringe oss i møte med
mørke og destruktive krefter.
- Du mener at opplæringen kan
være en måte å forberede deltagerne
til vonde og vanskelige møter med
seg selv og andre?
- Kanskje den kan ruste dem til å bli
mer oppmerksom på egne holdninger. Når jeg legger frem et eksempel,
får jeg tilbake innspill fra hele gruppen. Synliggjøringen av ulike meninger rundt en etisk problemstilling
kan være en hjelp til å ﬁnne frem til
hvor en selv står, slutter Thor Pundsnes.
«Tilgi alltid dine ﬁender» råder
den irske forfatter og estetiker Oscar
Wilde (1854-1900). «Ingenting irriterer dem mer». ●

Kommisjonen for sannhet og forsoning var en
domstolslignende del av veien mot et moderne
demokrati i Sør-Afrika. Alle som hadde opplevd
vold og overgrep under apartheidstyret kunne
komme frem og vitne om dette. De som hadde utført overgrep og voldshandlinger kunne også gi
vitnemål, og be seg fritatt for videre rettsforfølgelse og straff. Mange av vitnemålene ble kringkastet på nasjonalt fjernsyn. Kommisjonen hadde
mandat til å innvilge overgriperne amnesti dersom forbrytelsene var politisk motivert og overgriperen la alle kort på bordet. For å unngå
«vinnerens rettferdighet» (som Nürnberg-prosessene er blitt beskyldt for) tok kommisjonen
mot vitnemål og rapporter om brudd på menneskerettighetene fra alle sider av konflikten. Vitner
fortalte om lyssky og umoralske handlinger utført
både av apartheid-regimet, frigjøringsstyrkene
(inkludert ANC) og andre. Av en søkermasse på
over 7000 ble 849 overgripere innvilget fullt amnesti. I kommisjonens endelige rapport, lagt frem
28. oktober 1998, fordømmes begge sider av konflikten for sin del av grusomhetene.
Det meste av kommisjonens arbeid er lagt ut på
en egen hjemmeside: www.doj.gov.za/trc ●

RAM: Respekt, ansvar og mot
RAM er et etikkprogram for forsvaret utarbeidet
av en gruppe norske prester på oppdrag fra Forsvarskomitéen. «Deltagelse i internasjonale
operasjoner krever styrker som er veltrente både
fysisk, mentalt, etisk og moralsk» heter det i innstillingen. «Det er de moralske kvaliteter hos
mannskap og befal som i stor grad bestemmer
utfallet av slike oppdrag».
De tre bokstavene er en forkortelse for Forsvarets tre kjerneverdier: Respekt, ansvar og mot.
RAM-programmet er laget helt fra grunnen av
norske prester, men er inspirert av Royal Air Force sitt «Belief and Values Programme».
Feltprestkorpset står ansvarlig for den organiserte etikkundervisningen i forsvaret. Tanken bak
er ikke å drive trosopplæring for å skape gode
kristne, men å utvikle soldatenes evne til å tenke
moralsk. Undervisningen i RAM foregår over
seks dobbeltimer, med en målsetting om å nå alt
personell innen en treårsperiode (regnet fra programstart i fjor). ●
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EGO SUM LUX
MUNDI (Joh. 8:12):
-En tatovering er for
resten av livet. Dette er
min måte å si at
jeg har funnet livets
lys, sier Kai Svellingen
Flatekvål. Til høyre:
Tatovør Tomas Brudvik
(39) i arbeid.

Veien

Kai Svellingen Flatekvål (34) mener at den norske kirken mangler identitet. Etter at
han konverterte til katolisismen, føler han at han er kommet hjem. Som symbol på
sitt nye hjem har han et portrett av jomfru Maria tatovert på venstre overarm.
TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Flatekvål evner noe som burde vært ﬂere
forunt: å beskrive seg selv med tre ord.
- Jeg er familiefar, vossing og katolikk.
Han kunne føyet til journalist – men regner nok med at fanabuer ﬂest er kjent med
navnet hans etter noen år med høy spaltetemperatur i Norges nest beste lokalavis.

Å ﬁnne Gud
- Min mormor døde da jeg var åtte år. Det
siste hun sa til meg var at «du må ﬁnne Gud
på din egen måte». Den gang tenkte jeg ikke
så mye over dette, men setningen festet seg.
Kai var 24 første gang han kontaktet den
katolske kirken. Det skjedde på Voss, hos
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nonneordenen Franciskus Xaverius-søstrene.
- Jeg ﬁkk snakke med en nonne, og spurte
henne hvordan jeg skulle gå frem for å konvertere. For å si det litt ﬂåsete, så skysset hun
meg ut døren og ba meg komme tilbake om
noen år. Fire år senere traff jeg henne som jeg
nå er gift med. Hun gjorde det mulig for meg
å konvertere. Jeg kontaktet St. Paul menighet
i Bergen, og ﬁkk diakon Gunnar WicklundHansen som mentor.Gjennom et helt år gikk
jeg ukentlig til ham for å lære om katolisismen, før jeg konverterte for ﬁre år siden.

Forbønn
«Den som ikke greier å ﬁnne veien til sitt
ideal, lever mer lettsindig og frekkere enn et

menneske uten ideal,» sier ﬁlosofen Friedrich Nietzsche. Har du funnet veien til ditt
ideal?
-Veien til mitt ideal har vært veien til katolisismen. Så lenge jeg har vært bevisst min
egen situasjon her i livet så har jeg alltid
trodd på Gud. Spørsmålet har vært i hvilket
hus jeg skal tro på Gud.
- Så du mener ikke at den ene retningen er
mer riktig enn den andre?
- Neida, se på det store bildet. Det er ulike
veier som alle fører til det samme målet.
Men den katolske kirken er moderkirken,
opprettet av St. Peter etter direkte oppdrag
fra Jesus.
- Hva er det som tiltrekker deg i den katolske kirken?

til Roma

’’

Veien til mitt ideal har vært veien til katolisismen.

HJERTET: St. Petersplassen ble planlagt slik at flest mulig
FOTO: WIKIPEDIA
samtidig kunne få pavens velsignelse.

- Menigheten preges av mye varme og engasjement. Jeg synes det er vanskelig å henvende seg direkte til Gud,slik den protestantiske skikken er. For meg er det mer naturlig
å gå gjennom prestene og de hellige. Jeg ber
da til Jomfru Maria og St. Paul, og så går de i
forbønn for meg.

- Det er umulig å si. Jeg vet ikke hvordan
den ville vært.
- Kanskje den hadde stilt friere?
- Det er jo nettopp det som er problemet.
Et av argumentene mot et skille har vært at
kirken da vil bli ekskluderende i stedet for
inkluderende.

Lidenskaper
- Folket her i de nordiske landene er mer
kjølige og analytiske av natur, mens det
sydlige og latinske temperamentet er mer
følelser, temperament og farger. Er skillet
mellom trosretningene like mye et skille i
temperament?
- Det er mye følelser i den katolske kirken,
noe som harmonerer godt med min personlighet. Jeg er et veldig lidenskapelig
menneske, jeg legger mye følelser i mange
ting. Når jeg først skulle legge følelsene
mine til Gud, så gjorde jeg det der jeg følte at
lidenskapen min hørte hjemme.
- Du har ﬂere tatoveringer, både av Jomfru Maria - og Jimi Hendrix?
- Innen musikken har Jimi Hendrix alltid
vært den største for meg. Dette var min første tatovering, gjort for tyve år siden i ren
kjærlighet til hans musikk. Etter at jeg hadde
konvertert,ønsket jeg et kristent landskap på
armen. Da passet ikke Jimi Hendrix lenger
inn, så han har nå forsvunnet bak jomfru
Maria. Men han er der fortsatt, selv om han
ikke synes.

Dialog eller konﬂikt
«Vis meg hva Muhammed har brakt av nye
ting, og der vil du ﬁnne ting som bare er onde
og umenneskelige, slik som å spre troen med
sverd,» sa pave Benedict XVI i fjor høst. Du
føler ikke noe behov for å forsvare paven når
han uttaler seg uheldig?
- Nei, hvorfor skulle jeg gjøre det? Jeg syntes kanskje ikke at det sitatet var så veldig
heldig, men jeg skjønte hva han mente. Jeg
har lest talen og jeg fant ingen ondskap i
den.
- Sitatet er i seg selv et sitat – hentet fra en
600 år gammel dialog mellom den bysantinske keiseren og en iransk skriftlærd. Selv
leste jeg pavens tale som en invitasjon til dialog mellom religionene, ikke konﬂikt slik
det ble fremstilt i media?
- Og der har du pressen – vi er gode på å ta
ut det som er negativt!

Jesu legeme
- Hva er forskjellen på den
katolske og den norske protestantiske menigheten?
- Vi er mer opptatt av nattverden, den helligste stunden i gudstjenesten. For meg
er den mitt møte med Gud,
en direkte kommunikasjon
med himmelen. Den norske
kirken er mer anonym, jeg
synes den mangler et ansikt
eller en identitet. Jeg har stor
respekt for Fana-prost Per
Barsnes. Han har den samme varmen jeg kjenner igjen
hos den katolske presten.
- Hadde du likt den norske
kirken bedre dersom den
ikke var statskirke?

ran alle verdens tv-skjermer bøyde paven
hodet mot Mekka i bønn sammen med
mufti Mustafa Cagrisi. Hvor mange andre
paver ville gjort det samme?
- Nei, der er han nok den første. Det var en
ﬁn måte å vise sin vilje til dialog. Det virker
som han har en del gode egenskaper.
- Et medlemskap han hadde i ung alder
kan vel betegnes som uheldig?
- Det at han var med i Hitlerjugend? Han
var 14 år gammel da han ble innrullert der.
Selvfølgelig kan du klandres for ting du har
gjort i ungdommen, men vet du hva, seriøst? Det er hallo i luken, altså. Det er lov å
skifte mening.

Tveegget sverd
- Det er et stort og alvorlig valg du har
gjort?
- For meg var dette et enkelt valg – det var
slik jeg fant Gud. Jeg tror det var en mening
med at dette skulle skje meg.
- Det er et tveegget sverd, det med tilfeldigheter og skjebne. Du tror ikke på tilfeldigheter?
- Vel, jeg spiller lotto. Kanskje tilfeldigheter kombinert med en stor del skjebne.
- Skriftemål er en kristen praksis der en
person bekjenner sine synder for en prest,
Å møtes i bønn
eller i teologisk forstand for Gud gjennom
- Under sitt besøk i Tyrkia i slutten av noen prest. Går du til skrifte?
vember laget paven på ny overskrifter. Fo- Ja, jeg skrifter. Det er anbefalt for en
praktiserende katolikk å
skrifte minst to ganger årlig,
ÅNDELIG FAR: - Pave Benedict XVI utstråler mye vennlighet og varme,
selv om det ikke er lett å gå til
sier Kai Svellingen Flatekvål. Bildet tok han selv under en fellesaudiens i
en prest og si hva du har gjort
Roma sist sommer.
galt her i livet. Pave Johannes
Paul II skriftet daglig. Hvorfor han hadde behov for det,
er jo et annet spørsmål.
- Etterpå må du hjem og
gjøre botsøvelser?
- I gamle dager var det slik at
om du gjorde en stor synd, så
måtte du mest sannsynlig ut
på pilegrimsreise. Det har jeg
sluppet så langt.
- Det minner om ﬁlmen
«The Mission». Hovedpersonen måtte gjøre bot for å ha
drept sin egen bror i duell.
- For å si det slik: Han måtte
seriøst på pilegrimsreise, sier
Kai Svellingen Flatekvål. ●
januar 2007

9

Ikke mange ukene før jeg reiste til Midtøsten hisset pave
Benedict XVI opp muslimske miljøer over hele verden ved
å sitere en ﬂere hundre år gammel kritikk av islam.

Møtet med fader Yousef
igjen. Men Vesten
formidler et feilaktig
bilde fortalte han.
Nyhetene hjemme
De kristne ﬂytter
kunne formidle at
ikke først og fremst
pavens
uttalelser
på grunn av musskapte store vansker
limsk undertrykfor kristne i muslimking. I Palestina har
dominerte områder.
kristne og muslimer
Ifølge media ble ﬂere
lang tradisjon for å
kirker i Palestina utleve side om side i
satt for omfattende
gjensidig respekt.
ødeleggelser.
Det
- Sannheten er at
passet meg dårlig at
vi alle lider samme
disse urolighetene
skjebne under israskulle komme like Eirik Mills og Fader Yousef J.
før min avreise. Men Sa’adah. FOTO: RICHARD GOODMAN elsk okkupasjon. De
unge kristne - med
jeg bestemte meg for
å dra så lenge UD ikke direkte frarådet kontakter i utlandet - ﬂytter i håp om
bedre fremtidsutsikter. Slik situasjoen slik reise.
Allerede første kveld i Betlehem nen er her, ﬁnnes det få jobbmulighespurte en ung kelner meg om hva jeg ter etter endt utdanning, sa Fader
syntes om pavens uttalelse. Lettere Yousef.
Den gresk-katolske presten fortalte
nervøs og uvitende om hvorfor han
var interessert i mitt syn, svarte jeg at kirken ble ødelagt av en liten muskontant at den var unødvendig og limsk opprørsgruppe.
Dagen etter møtte tusenvis av musdum. Kelneren syntes fornøyd med
svaret og gav meg gratis kaffe. I etter- limer opp utenfor kirken i protest
tid viste det seg at han var katolikk. mot ødeleggelsene. Hamas har ﬁnanUtover dette har jeg sjelden blitt kon- siert restaureringen og det er muslimer som nå setter kirken i stand. De
frontert med pavens uttalelser.
Søndag for en uke siden oppsøkte har sågar malt nye ikoner av Jesus og
jeg imidlertid en av kirkene som ble Jomfru Maria. Men denne delen av
påført størst skade. En liten, vakker historien ble aldri formidlet videre i
gresk-katolsk kirke i Nablus. Brann- vestlige medier.
Det slår meg nok en gang hvor lett
bomber og skarpe skudd hadde ødelagt kirken både innvendig og utven- vi har for å generalisere, og hvor liten
dig.Nå var restaureringen godt i gang, bit av virkeligheten vi får presentert
og bortsett fra noen kulehull i veggene gjennom media. Like lite som én
og gjenstående malearbeid,var det lite uklok uttalelse fra paven gjør alle
kristne til islamkritikere,gjør én mussom tydet på en hard medfart.
Etter søndagsmessen ble jeg invitert limsk opprørsgruppe alle muslimer
hjem til presten.Med en noe resignert til ekstremister. Jeg er glad jeg ikke lot
fremtoning fortalte Fader Yousef J. meg skremme av nyhetene, men dro
Sa’adah at det er vanskelige tider for til Palestina sånn at jeg kunne se virde kristne påVestbredden.Av Nablus’ keligheten slik den egentlig er. ●
120.000 innbyggere pleide 30.000 å
være kristne. I dag er det bare 700
AV EIRIK MILLS

Tilbake fra Betlehem
Kapellan Eirik Mills er nå tilbake igjen i Fana menighet etter
et begivenhetsrikt opphold i Palestina som Betlehem-utsending for Kirkens Nødhjelp. Han har gjennom oppholdet
skrevet en rekke reisebrev, til opplysning, diskusjon - og ikke
minst en del forargelse. Vi lar Eirik Mills selv oppsummere
oppholdet, med en siste refleksjon fra denne urolige, men
-red.
politsk og religiøst særdeles viktige regionen.

•
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Kulturprise
Kulturprisen for Fana og
Ytrebygda utdeles årlig og
har en totalverdi på 10.000
kroner fordelt på en kunstgjenstand utformet av en
kunstner med tilknytning til
Fana/Ytrebygda, sat en
gavesjekk og et diplom.
AV MARIT BRATTEN OG INGVAR HENNE

Prisen for 2006 var utformet av keramiker
Anne Bente Totland. Formålet med prisen
er å stimulere det lokale kunst- / kulturlivet
og om mulig bidra til økt engasjement – og
tildeles enkeltperson eller organisasjon/lag
som ved nytenking, aktiv proﬁlering eller
handling har vist nye veier innenfor kulturfeltet i disse bydelene.

Dekker alle kravene
Vinneren i 2006 dekker ikke bare ett av kravene for tildeling – men så å si alle. Han er
en kulturformidler av ypperste kvalitet,
som i en årrekke har gjort en betydelig inn-

Alle bilders m
Kjære far! Min venn er kunstner. På
en måte minner han meg om hovedpersonen i barnesangen «Det bor en
gammel baker»: Bildene hans er
praktfulle, sjelen hans er ensom.
Salget går det dårlig med, han lever omgitt av bilder.
Han suger i seg en røyk, og det er som den forsvinner
ned i et stort svart tomrom.
- Dette bildet kunne bare fortsatt og fortsatt, sier
han, viser meg en stor treplate dekket av tykke lag
med oljemaling i dramatiske eksplosjoner av sterke farger og runde
kvinnelige former.
- Platens størrelse er
dets eneste begrensning.
Jeg er enig. Når jeg lukker øynene, er det som
om jeg kan følge bildets
linjer videre, ut av bildet.

en 2006 tildelt Per Barsnes
sats innen kulturlivet i Fana – langt utover det hans yrke og virke tilsier.
Han skaper gode kontakter på tvers av
interesser og kulturaktører både gjennom felles forståelse og samhandling og
gjennom målbevisst dialog med det politiske miljø – så vel som offentlig ansatte og representanter fra det frivillige kulturlivet.

Kreativitet
Stikkord her er også Per Barsnes sin kreativitet og idérikdom som sammen med
hans evne som initiativtaker til å begeistre og inspirere andre – har gang på gang
resultert i spennende arrangement og
konstruktivt samspill der han har klart å
engasjere private og offentlige støttespillere for å knytte bånd mellom gammelt og nytt:
■ Hans iherdige innsats var hoved-

årsaken til at kulturlandskapet rundt
Prost Per Barsnes mottok Kulturprisen
ARKIVFOTO
for Fana og Ytrebygda 2006.

■ Hans innsats for å gjeninnføre tradi-

sjonen med Olsokfeiring i Fana bør
også nevnes. Dette skjer i tett samarbeid med blant annet kulturelle lag
og foreninger i Fanabygden.

Takketale
Kultursjef Marit Bratten overleverte
prisen på den store julekonserten i Fana
kirke med blant annet disse ordene til
Per Barsnes:
-Takk for at du er så entusiastisk og
skapende og for ditt unike engasjement
innen kulturfeltet og ikke minst ditt pågangsmot.
-Du er en virkelig inspirator med stor
evne til å stimulere og engasjere det lokale kulturlivet, og en verdig mottaker
av årets Kulturpris! ●

Sorgseminar
for etterlatte

or
- Jeg kaller det «Alle bilders mor.»
Neste gang jeg ser ham, er bildet borte.
- Har du solgt det? spør jeg.
- Nei, jeg har malt over det, sier han
lett.
- Jeg hadde bruk for platen.
Han ber meg kjenne på det nye bildet.
Et landskap former seg under ﬁngrene
mine: Daler, elver, skoger, små byer,
mennesker.
- Det er jo det samme bildet, sier jeg.
Du har bare latt det fortsette.
Han nikker.
- Slik er livet,sier han stille – nesten ydmykt.
Jeg kjøpte bildet, tok det med hjem til
deg.
I unge år startet du eget møbelverksted. Det var en optimistisk tid og du
hadde nok å gjøre. Kundegruppen din
var ofte unge par i etableringsfasen,med
mange ønsker og lite kontanter.
- Jeg ﬁkk et godt rykte,men jeg var nok

Fana kirke ble valgt til tusenårssted
for Bergen i år 2000.
■ Han var hovedpådriver for Fana
kirkes 850-årsjubileum 02/03
■ I 2005 var Fana kirke og Fana kulturpark stedet for Bergen kommunes
hovedmarkering av 100-årsjubileet
for unionsoppløsningen.

for snill.Arbeidet mitt var av høy kvalitet, og prisen var lav.
Noen ganger ﬁkk du ikke betaling i det hele tatt.
Du hadde et stort hjerte, med lite plass for penger. Etter noen år var eventyret slutt og du måtte
legge ned driften. Jeg ber deg sette en ramme på
bildet. Noen dager senere ringer du.
- Vanligvis liker jeg ikke slik moderne kunst.
Men dette bildet rører ved noe i meg. Det er ikke
riktig å stenge det inne i en ramme.
Jeg reiser for å hente bildet. Du har likevel satt
på det en enkel ramme i lyst, ulakkert treverk.
- La rammen forbli ubehandlet. Med tiden vil
den få sin egen glød,kanskje som en gjenklang av
fargene i bildet.
Jeg forstår ikke hva du mener, men er glad for
det ﬁne arbeidet du har utført.
- Det ser ut som de trives sammen, sier jeg.
Rammen smyger seg så tett rundt hjørnene på
bildet at skjøtene nesten ikke synes.
- Ja,et slikt bilde er nesten som et levende vesen,
sier du. ●
Kjærlig hilsen Datteren

Menighetene i prostiet har i noen år nå
hatt seminar om sorg hvert halvår.
Sorg berører oss på mange måter, og du er
velkommen til seminar enten det er kort
eller lang tid siden dødsfallet. Seminaret er
gratis.
■ Tid: lørdag 10 mars kl. 10.00-14.00
■ Sted: Skjold Kirke, Peisestuen.
PROGRAM:
■ Hva er sorg og hva gjør sorgen med
oss? Ved sokneprest i Storetveit
menighet, Bjarte Holme
■ Lunch
■ Samtale/ spørsmål
■ Orientering om tilbud til etterlatte prostiet
■ Spørsmål/påmelding:
- Diakon i Storetv./Bønes, Linda Bårdsen
55 30 81 17 - linda.bardsen@bkf.no
- Diakon i Skjold: Anette Andersen,
55 59 71 15 - anette.andersen@bkf.no
- Diakon i Birkeland, Tone Totland
55 36 22 85 / 915 32 323 tone.totland@bkf.no
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Hjelp til kirkeskyss
Kjære born og borneborn av aldrande
foreldre/besteforeldre utan bil!
AV PER BARSNES

Det trafikale tverrsambandet i
Fana er veldig dårleg når det
gjeld bussruter. For å koma
fram på rimeleg kort tid, er privatbilen dessverre einaste løysinga. Dette fører ulukkelegvis
til at mange aldrande, som var
faste kyrkjegjengarar tidlegare, når dei sjølve, eller ektefellen køyrde, ikkje lenger
kjem seg til kyrkje. Sjukdom,
eller dødsfall har endra deira
livssituasjon. Dei blir isolerte
frå det fellesskap dei regelmessig søkte, så lenge dei
kunne setje sin eigen dagsorden. Frykt for å vere andre til
bry, gjer at dei ikkje spør om
skysshjelp, ikkje ein gong hjå
sine eigne born eller borneborn. Men like sjølvsagt som å
gi dei skysshjelp til å koma i

Hvordan har du det

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

butikken, skulle det vera for
born og borneborn aktivt å by
dei skyss til gudsteneste. Eg
veit at mange sit med eit sårt
og lengtande sakn etter å få
koma til si kyrkje både på vanlege søndagar og i høgtidshelgar, men dei klarar ikkje å
koma seg fram i tide med eiga
hjelp.
Eg vågar meg difor til med ei
utfordring til born og borneborn som har eldre i sin familie, der dette er ei aktuell problemstilling. Kan de vere vennlege og aktivt ordne med skyss
til dykkar kjære gamle og/eller
sjuke til gudsteneste, for eksempel ein gong i månaden,
om ikkje meir, og i høgtidshelgar! Og er de fleire til å dele på
det, kan det kanskje bli oftare?
Dei fleste greier seg godt åleine, viss dei berre får skyss,

Slett ikke alle får
offentlig skysshelp,
særlig ikke på en
søndag. Prost Per
Barsnes oppfordrer
de eldres familier
til å finne frem
tenningsnøkkelen.
ARKIVFOTO

men eg veit og døme på at aldrande menneske set veldig
pris på fylgje. Kanskje kan det
og imøtekomast av og til? Det
er ei strålande fin oppleving

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

Tlf.:
Fax:

når dette skjer. I mange familiar er det heilt vanleg. Men altfor mange overser problemet!
Dette er eit slag for nestekjærleiken! ●

Velkom m en til

55 11 80 10
55 11 80 11

Hver fredag:
Kunngjøring om
gudstjenester
i Fana Prosti.
ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST
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E-post:
sylvi@fanaposten.no

WOISRVW#YHVWERNQR
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tlf.55 91 98 00
www.fanasparebank.no

Vi greide det!
18.november var det Julemesse i Skjold kirke og
arrangementet ble også i år en svært hyggelig dag
hvor barn og eldre koste seg sammen og
menigheten ﬁkk inn ca 110 000 kr til eget arbeide.
AV BJØRN MOE

Dette fantastiske beløpet ble
mulig takket være mange flittige hender som hadde laget ting,
bakt gode kaker, solgt og kjøpt
lodd, skaffet eller gitt fine gevinster, jobbet praktisk med rydding og tilrettelegging…. Dugnadsånden har nok en gang gitt
flotte resultater.
Barn og eldre er de flittigste
loddselgerne så de har virkelig
bidratt godt til at resultatet ble
så bra.
En rekke bedrifter i nærmiljøet støtter oss hvert år, noe som
gjør utgiftene til gevinster mindre enn de ellers ville vært. Stor

takk til disse, samt alle enkeltpersoner som i løpet av året
kommer med gaver.
Vi opplever stadig at det plutselig bare er levert flotte gevinster på kontoret i kirken uten at
noen helt vet hvem som er giveren.
En spesiell takk til alle disse
som vi ikke har fått takket på annen måte gjennom årene.
Nok en gang kan vi gratulere
hverandre med et kjempeflott
resultat og si vel møtt til julemesse i Skjold kirke i november
2007. Kanskje lange mørke
«etterjulsvinterkvelder»
kan
brukes til å lage noe til årets julemesse?!?! ●

Hvem-hva-hvor i Skjold menighet Menighetskontoret: Tlf. 55 59 71 10 • Faks 55 59 71 19 • E-post: skjold.menighet@bkf.no
ANSATTE I MENIGHETEN
Skjold menighetskontor:
Skjoldlia 55, 5236 Rådal
telefon ........................55 59 71 10
telefaks ......................55 59 71 19
skjold.menighet@bkf.no
Menighetskonsulent
Elin Hvidsten (vikar)
telefon arb. ..................55 59 71 86
elin.hvidsten@bkf.no
skjold.menighet@bkf.no
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
Kateket Idar Kløvning
telefon arb. ..................55 59 71 11
mobil .......................... 970 94 361
idar.klovning@bkf.no
Soknediakon
Annette Andersen (vikar)
telefon arb. ..................55 59 71 15
annette.andersen@bkf.no
Kantorvikar Gjermund Mildestveit
telefon arb. ..................55 59 71 16
telefon prv. ................ 91 38 34 30

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
Malvin Gerhardsen
telefon prv. ................ 55 13 12 85
Kirkens konti:
Skjold menighet ...... 3411.32.01101
Givertj.diakoni ........ 3418.18.00889
Konﬁrmantarbeid .... 3418 20 00436

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

Speidertroppen (5.-10. klasse):
Knut-Erland Brun:..........47 41 77 08
knubrun@online.no

KRIK – Kristen Idrettskontakt
Skjold skole, gymsalen - søndager
fra kl. 18.00
Anders Rotevatn ............ 48297010
arotevat@online.no

Seniordans og TRIM
Seniordans:
mandager kl. 11.00 – 12.30.
Trim: onsdager kl. 11.00 – 12.30
Kontaktperson: Ingeborg Ulvik
telefon........................ 55 13 23 51

Skjold kirkekor:
Skjold kirke, mandager 17.30 – 19.00.
Dag Høieggen: ............ 55 13 11 58
Skjold kirkelag:
Berit Ådland: .............. 55 13 37 65
Gerd Dale: .................. 55 13 27 29

AKTIVITETER I MENIGHETEN

Skjold søndagsskole:
Skjold kirke kl. 11.00
Lena Austevoll: ............ 55 91 35 96
lena.austevoll@bkf.no

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

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

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

Søråshøgda barnekor:
Skjold kirke, tors. fra kl. 17.30
Leder Gro Stikholmen:.... 55 13 79 05
Kontakperson medlemsliste:
Line Dahl Hjelle: .......... 55 10 46 98
Hjemmeside: www.sbkor.no/

Cantus:
Skjold kirke - tirsdager 19.45-22.00
Gjermund Mildestveit
telefon prv. ................ 55 13 12 85
Extasis (Skjold Ten Sing):
Skjold kirke onsdager kl 19.00-21.30
Anette Andersen .......... 55 59 71 16

Ukeslutt (siste fredag i måneden)
Kafè og aktiviteter for hele familien
Eva Rønnestad .............. 932 93 831
eva.camilla.ronnestad@bkf.no
10-kaffen
Annenhver torsdag like uker,
kl. 10-12
Arne Brekke: ................ 55 59 71 13
Formiddagstreffet
Annenhver torsdag ulike uker,
kl. 12-14
Aslaug Hellevang: ........ 55 13 43 87

Nordås KFUM-speidere
Ulveﬂokken (3.-4. klasse):
Per Isaksen: ................ 55 28 92 84
perisaksen@hotmail.com
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Ukeslutt; fredagskaffe med krydder.
Datoene i vår:
16. februar «Mali»
23. april
«Fisk med GPS»
11. mai
«Byvandring på Nordnes»

Skjold menighets
misjonsprosjekt:
Skjold menighet har noen år hatt sitt eget misjonsprosjekt i
samarbeid med Det norske misjonsselskap.
AV GRETHE HANSEN

Formiddagstreffet
Annenhver torsdag formiddag
kl 12.00-14.00
15. februar:
1. mars:
15. mars:

29. mars:

12. april:

Dagfinn Malt:
«Radiokåseri»
Besøk fra
Frelsesarmeen.
«Tre gode venner fra
Lindås» spiller og
synger.
Sokneprest Gunnar
Kolaas: «Påsken i ord
og toner.»
Bjørg Eriksen; Kåseri
om Elias Blix. ●

10-kaffen
- møtested for menn i
sin beste alder
Peisestuen i Skjold
kirke kl. 10:
8. februar, 22. februar, 8. mars og
22. mars. ●

Søndagsskole
Det er søndagsskole når det ikke er familiegudstjeneste, pluss første søndag
i vinterferien. Velkommen til et flott
opplegg. Ta kontakt med menighetskontoret hvis du har spørsmål. ●

Rent konkret går de penger vi gir og samler
inn til Det norske Misjonsselskap som bruker «våre» penger til integrert landsbyutvikling i Mali.
Arbeidet som Misjonsselskapet driver,
med utstrakt bruk av lokale ansatte/ frivillige
er svært mangfoldig. I 2006 har alfabetiseringsarbeid hatt stor prioritet. Et titals landsbyer har hatt elementær leseopplæring både
med faste og innleide lærere samt at tre
landsbyer også har hatt oppfølgingskurs.
Svangerskapskurs med utdanning og oppfølging av jordmødre /fødselshjelpere har
også vært avholdt. Over 800 gravide kvinner
har fulgt svangerskapskurs og en rekke hjemmebesøk er utført.

Vaksiner
Vaksinasjonsprogram gjennomføres. Noen
av sykdommene er slike som
det også vaksineres mot i
Norge; kikhoste, difteri, stivkrampe og poliomyelitt. Andre sykdommer blir for oss
mer eksotiske, men allikevel
alvorlige nok for dem det
gjelder; gulfeber og gulsott B.

Informasjonssamlinger om hiv/aids har
samlet ﬂere tusen deltagere.
Brønngraving har vi i Skjold fokusert på
tidligere og dette er fremdeles prioritert.Fem
brønner er ferdige eller under konstruksjon.
En har nå funnet vann i alle disse fem, selv
om dybdene har variert enormt. Fra 10 meter og helt ned til 64 meter! Sent i 2006 ble det
startet opp graving på 3 nye steder.

Termitt-problemer
Maurtuer kjenner vi i Norge, men det er
sjeldent plagsomt. I Mali er maurenes fjerne
slektninger; termittene igjen på farten. De
har i enkelte landsbyer gått til angrep på
kornlagre som vi har vært med å støtte oppbygging av.
Kornet måtte selges ut tidligere enn planlagt og det er innført skjerpede rutiner på
vedlikehold og oppbevaringsrutiner. ●

Komité for Mali: Grethe
Hansen, Monica Grimsgaard,
Tove Brekke, Andreas
Maurstad, Marit Hauge
Solheim og Martin Elholm.

Stor fattigdom, men utvikling gir håp
Mali er en tidligere fransk koloni som ble uavhengig i
1960. Navnet stammer fra malinkéfolkes imperium
på 1200-1300-tallet. I dagens Mali bor det mange folkeslag med ulike språk og tradisjoner. 95 prosent av
befolkningen er muslimer, men det finnes en kristen
minoritet, og elementer fra tradisjonelle
religioner blandes med religionene.
Mali er et av verdens fattigste land. FlerMali
tallet er analfabeter og gjennomsnittlig
levealder er kun 45 år. Landet har likevel opplevd en viss økonomisk vekst, og et
demokratisk styresett har siden 1992 utviklet
seg i positiv retning. Bomull, kjøtt og gull er de
viktigste eksportvarene, noe som betyr at Malis
økonomi påvirkes sterkt av både prissvingninger
og klimaendringer. KILDER: WIKIPEDIA, FN, CIA FACTBOOK
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Mali

To fornøyde landsbybeboere i Mali.
FOTO: TOVE BREKKE

Turgruppe

Misjonsgudstjeneste

Det er også andre måter å støtte prosjektet
på. En gang i måneden samles en gruppe og
går tur for Mali. Datoer denne våren er 21. februar, 28. mars, 25. april og 30. mai. Møt i kirken kl. 1830 - velkommen til trim og misjon. ●

Mange krefter er med å gjøre misjonsgudstjenesten søndag 18. februar til et godt fellesarrangement. Cantus bidrar med sang; både
med afrikanske rytmer og mer kjente toner.
Extasis og søndagskolen vil også delta.

Under kirkekaffen går startskuddet for vårens misjonsutlodning. Inntektene går selvsagt til menighetens misjonsprosjekt. Velkommen til gudstjenestefeiring i misjonens
tjeneste. ●
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Returadresse:
Skjold menighet
Skjoldlia 55
5236 Rådal

19.11. Leah Hernes
19.11. Tomine Leonora Midtbø
Solstrand
19.11. Linus Grøtta Espelid
19.11. Olve Matias Fjelde
19.11. Renate Almelid
Birkeland
26.11. Eline Skarstein
26.11. Jens Skjerven
Moldrheim
26.11. Rebekka Sommersten
Brandstadmoen
26.11. Frida Berge Haveland
26.11. Amund Berge Haveland
10.12. Mathias Gullbraa
10.12. Øyvind Leiknes
10.12. Mari Myrland
10.12. Synne Sommerset Frost
10.12. Matilde Bartun
Søderstrøm
10.12. Lisa Sævold
17.12. Ida Gjelsvik
17.12. Simen Sandmoe Fadnes
17.12. Endre Arnesen Risa
17.12. Leona Svanevik Ottesen
17.12. Anna Hesjedal Hartwig
17.12. Arlene Hauge Rødberg

25.12. Angel Daniel Kyrkjebø
Haugland
25.12. Thomas Alfstad Haugen
26.12. Martin Litland
26.12. Nora Birkeland Thorsen
31.12. Axel Mæland
07.01. Tobias Lindtner Asmervik
13.01. Guro Andersen Buck
14.01. Arild Nilsen
14.01. Haakon Sælid Nesfossen
14.01. Celine Fjell Mohn Kleppe
21.01. Andreas Sæle
21.01. Eugen Fylling Berntsen
21.01. Mathias Nøttveit
21.01. Lars Sukka-Tysnes
21.01. Christina Torsvik Tofte

døde
14.11.
01.12.
11.01.
11.01.

Bergliot Hansen
Tove Halleraker
Borgny Dahle
Georg Robert Johan
Remme
16.01. Aslaug Camilla Larsson
16.01. Anders Kyrkjebø

gudstjenester
Søndag 11. februar kl.11.00.
Kristi forklarelsesdag.
Kapellan Bjørn Moe. Familiegudstjeneste. Speidere deltar.
Offer til KFUK/ KFUMspeiderne.

FULLDISTRIBUSJON

døpte

B

Søndag 18. mars kl. 11.00.
4. søndag i faste. Sogneprest
Arne Brekke. Ung Messe.
Offer til ungdomsarbeidet
Søndag 25. mars kl. 11.00.
Maria budskapsdag.
Kapellan Bjørn Moe. Offer
til Norges KFUM/KFUK.

Søndag 18. februar kl. 11.00.
Søndag før faste. Sogneprest
Arne Brekke. Misjonsgudstjeneste. Offer til menighetens
misjonsprosjekt.

Søndag 1. april kl.11.00.
Palmesøndag.Kapellan
Bjørn Moe. Offer til Maliprosjektet.

Søndag 25. februar kl.11.00.
1.søndag i faste. Kapellan
Bjørn Moe. Høymesse. Offer
til Bibelselskapet.

kultur

Søndag 4. mars kl. 11.00.
2. søndag i faste. Sogneprest
Arne Brekke. Offer til Misjonsforeningene. 3 delt

Søndag 25.mars kl 1930
Liv Elise Nordskog, sopran,
Bodil Eldhuset, alt og Gjermund
Mildestveit, orgel framfører
«Stabat Mater» av G.B.
Pergolesi.

Søndag 11. mars kl. 11.00.
3. søndag i faste. Kapellan
Bjørn Moe. Offer til Skjold
menighet.

Trekningsliste Hovedlotteriet Julemessen Skjold menighet 2006
1. Dukke med vogge
Jarle Steen-Hansen
2 Hardangersømsduk
Terje Hordnes
3 Stål bestikk. Odd Nesse
4 Berger ull pledd
Harald Holmgren
5 Fotografi, Stein Larsen
Christian Bolstad
6 Stor eske med lego 7-12 år
Nora Christensen
7 Middag for to på Augustin
Elisabeth Monsen
8 Smijerns lysestake
(til å henge opp) Kristina
Tveiterås
9 Sølv sukkerskje
Mette Waaler

10 Oleana jakke
Berit og Kjell Brekke
11 Adventskalender
av Kari Danielsen
Magnus Ulvik
12 Smykke, Øyvind Torkildsen
Solfrid Christiansen,
13 Regntøysett (5år)
Ingrid Haugland
14 Sort og Blå sekk (liten)
Ann Christin Strøm
15 Trillekoffert
Gunnar Gjerde
16 Strikket lappeteppe
Harry Øren
17 Kransekake
Fam Sætren Midtbø,
18 Pinneside, Anni Rage ,

19 Slagboremaskin (Keller)
Karoline Jensen
20 Fruktkurv
Helga Øvrebø
21 Hårklipp Sørås Frisør
Monika Grimsgaard
22 Hårklipp Sørås Frisør
Edith Kalve,
23 Hårklipp Sofus frisør Skjold
Randi Bjørge
24 Marry Kay produkter
Randi Bjørge
25 Marry Kay produkter
Jan Roger Frisnes
26 Marry Kay produkter
Anbjørg og Atle Søvde
27 Marry Kay produkter
Martine Eldholm

Har du lyst til å skrive i menighetsbladet?
Lokalredaksjonen i Skjold menighet søker frivillige medarbeidere.
• Du får god trening i mediearbeid • Lærerikt • Du støtter menigheten på en ﬁn måte
Kontakt Skjold kirke på telefon 55 59 71 10 eller e-post: skjold.menighet@bkf.no

28 Marry Kay produkter
Oda Oksnes Genberg
29 Marry Kay produkter
Liv Haugen
30 Paraplytrille. Stig Leiknes,
31 Brodert juleduk.
Ivar Nordmo
32 Klokke. Clara C. Hatlem
33 Forgylt armbånd
Mette Heldal
34 Bilde Brænde
35 Fruktkurv
Magnhild Reitland

