
 1/08 - et magasin for Skjold Menighet  

Q

med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

Benedicte (87):

-Fortsett å sykle!
Treffer du Benedicte Blokhus så er det to ting som lett slår deg: 
Hun ser så fornøyd ut, og hun kommer gjerne syklende. Vi har 
møtt henne til en liten prat, der gir hun oppskrift på både grønn
hverdag, godt humør - og kanskje et langt liv. Side 2 -3.

Skjold kirke fyller ti
Skjold kirke fyller 10 år denne våren. Nå vil noen 
si at det å gå i Skjold er en fest og en feiring
uansett, men det er lagt litt mer inn i programmet i
april, slik at det blir 10 årsfest hele 30 dager til
ende. Se side 4 og side14 - eller hjemmesidene
skjold-kirke.no. Velkommen til din kirke.

Menighetsspillere
Brann-spiller Bjørn Dahl
ble hyllet som gullvinner 
i høst. Men for mange i 
Sædalen er Bjørn og ko-
nen Sigrun like kjent som
aktive menighetsbyggere.

Side 6-7

Sjømannskirken 
Espen Ingebrigtsen er ny-
bakt regionsleder for Sjø-
mannskirken i Bjørgvin.
Etter mange utenlandsår
skal han nå knytte ster-
kere bånd mellom Sjø-
mannskirken og lokale
menigheter. Side 8-9 

Støtt fasteaksjonen 
I år setter Kirkens Nød-
hjelps fasteaksjon fokus
på mennesker som lever
i skyggen av krig og ter-
ror. Ta vel i mot bøssebæ-
rerne 11. mars. Side 11
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Tegn nr 1, 2008. Bladet utgis av me-
nighetsrådet 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.

Lokalredaksjon: Bjørn Moe. 
Lokal kontaktinformasjon: Se side 13

Sentralredaksjon: Kun henvendelser angående 
stoff til bladet. 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

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 31. mars
Utgivelsesdag neste nummer: tirsdag 8. april

Tanker fra en høst
Jeg hadde i høst nesten tre måneder 
med fri. Fri fra Skjold menighet. 

AV KAPELLAN BJØRN MOE

Studiepermisjon er det fine
ordet. En glimrende ord-
ning. Jeg var på Modum. På
etterutdanning.

Jeg møtte en rekke flotte mennesker,
både i behandlingsapparatet og av dem
som hadde lagt seg inn for om mulig å få seg
et bedre liv.

Et par ganger i uken var det morgenan-
dakter og gudstjenester. Og vi som var «stu-
denter» ble utfordret på hva vi skulle lese av
bibeltekster når vi ledet samlingene. Var bi-
belversene våre «sjelesørgeriske» nok? 

Var det vi leste og sa egnet til å støtte dem
som lyttet eller hadde det den motsatte ef-
fekten?

Et eksempel: Vi slutter gudstjenestene
ofte med prestens avslutningsord: «Gå i
fred og tjen Herren med glede.»

I det liv der gleden er fraværende så kan
slike gode ønsker virke helt motsatt av både
den gode intensjon og det innhold ordene
har.

Hva kan jeg si og hva kan jeg ikke si, til
dem jeg møter? 

Vi ble utfordret både i kurset og i møte
med mennesker: Tenk sjelesørgerisk!

Hva hjelper den du møter?
Med mange av oss er det slik at når vi tref-

fer nye mennesker så er vi ofte så opptatt av
å være fast i håndtrykket, milde i blikket og
tydelig i utale av eget navn. Og hva het den
jeg hilste på? Husker ikke! Hørte ikke.

Hva landet vi på vi som gikk for å lære? Jeg
lært dette: 

Jeg skal prøve å være litt mer opptatt av
den jeg møter og mindre opptatt av meg
selv.

Da var det lettere å si noe fornuftig og ofte
var det fornuftig å ikke si så mye, men bare å
være eller vandre sammen.

Og går vi samme veien, er det mye som
kan deles. Også av det sårbare. �

TEKST OG FOTO: BJØRN MOE.

Ja ikke bare til kirken, men til de fleste
av sine daglige gjøremål. Hun er aktiv i
Pensjonistforeningen på Nesttun og le-
der i leikarringen, som samles en gang i
uken på eldresenteret.

Sykkelen har hun «arvet» etter sin
mann, Bjarne Blokhus, som gikk bort
for 4 år siden. Han hadde kjøpt seg en
flott damesykkel, så slapp han å slenge
beinet over setet, og den er nærmest
daglig i bruk. Flott inngravert navn på
sin første eier har den også. 

Komme seg ut
-Sertifikat har jeg ikke sier, fru Blokhus. 

-Og det er viktig for meg å komme
meg ut. Både fordi jeg liker å møte an-
dre, men også fordi det er viktig med
gode vaner for å holde seg i form. Da jeg
vokste opp, så gikk mor og far tur, hver
dag. Jeg har vel får med meg noe av det
gjennom livet. Og de ble over 90 år beg-
ge to. Over Hardangervidden har jeg
vært flere ganger. 

Få på sykkel
- Og så er du nesten den eneste som sy-
kler til kirken? Og selv er du snart 88 år
gammel!

- Ja, det er vel sant det. Mange lurer på
hvorfor og om jeg holder meg i form på
den måten. Det gjør jeg sikkert, men jeg
tror de er i bedre form de som bare går.
Jeg triller jo, i hvert fall nedover. Nei, jeg
sykler for da sparer jeg tid. 

- Men hele året, du er ikke redd for å
falle eller skli nå det blir glatt?

- Du, det har gått bra nesten alltid.

Men her for ikke så lenge siden så gikk
det galt ned bakken fra huset. Fint vær
om kvelden da jeg la meg og så hadde
det frosset på om natten. Litt gul og blå
er jeg jo, men ikke noe alvorlig. Jeg var
nok litt uforsiktig.

Fint med sykkelstier
- Hvordan er forholdene for en syklist
her i Fana?

- Jeg synes det er bra. Sykkelstier nes-
ten overalt der jeg ferdes. Også helt ut til
Fana kirkegård, der min mann ligger.
Også er det jo bare fem minutter ned til
Nesttun, med sykkel. Uten parkerings-
problemer.

- Og du må få med at jeg trives godt i
kirken på Skjold, også på formiddag-
streffene. Jeg var med i kirkekoret ute i
Fana i over 30 år, men nå etter at Skjold
kirke kom, så er det mest dit jeg går. Og
så er dere så entusiastiske dere som job-
ber der borte, både ansatte og frivillige.

- Og noen tips til slutt om å sykle?
- Mange slutter altfor tidlig med å

hive seg på sykkelen, når de så vil be-
gynne igjen, så har de nærmest glemt
hvordan man holder balansen. Har du
begynt å sykle, så fortsett å sykle. Også
til kirken. �

UT I REGNET: Til ære for fotografen
trillet den alltid blide Benedicte Blok-

hus ut sin gode DBS sykkel. 

Ivrig syklist o
Noen har grei gåavstand til Skjold kirke og noen føler det er
best å bruke bil. For en av kirkens trofaste besøkere er
valget normalt verken bil eller spasering. Så sant det ikke er
for glatt sykler Benedicte Blokhus til kirken.
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Interessert i
gjenbruk?
Vi har varene!

Det Norske Mi-
sjonsselskap
har Gjen-
bruksbutikk i

Hollendergaten 14 i Bergen
sentrum. Vi tar også imot
gaver for videre salg (ting og
tang). På grunn av lokalite-
tene kan vi ikke ta imot sto-
re gjenstander. Vi støper
også om dine lysestumper
til gode og rimelige lys.
Vinn-vinn-situasjon: Gi bort
det du ikke trenger og gjør
selv et godt kjøp!
Velkommen inn! �

Kjære kirke-
kaffevenner!
� Er du glad i kaffe?
� Er du glad i kaker til

kaffen?
� Liker du å være 

sosial?
� Er du tidlig oppe, og 

lett på tå?

Da kan dette kanskje 
være noe for deg!

Vi har en fan-
tastisk
gjeng som

stiller opp og
lager i stand kirkekaffe!

Denne gjengen trenger
flere medhjelpere! Kunne
du tenke deg å ta på deg
oppgaven?
Ta kontakt med meg!
Med vennlig hilsen
Eva Camilla Rønnestad
Frivillighetskoordinator �

Tlf: 55 59 71 17 - 932 93 831
eva.camilla.ronnestad@bkf.no

Gospelnight i
Skjold kirke
Lørdag 8. mars. Kl. 20.00
blir det gospelnight i kirken.
Extasis og ulike gospelkor
fra Fana prosti deltar. �

og kirkegjenger
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24.november var det JULE-
MESSE i Skjold kirke. Arran-
gementet ble også denne
gangen en svært hyggelig dag
hvor barn og eldre koste seg
sammen.

AV ELLEN FASMER

Menigheten fikk inn ca 115 000 kr til eget
arbeide. Nytt av året var at en del av peng-
ene fra hovedlotteriet var direkte øremer-
ket barne- og ungdomsenhetene. 

Det fantastiske resultatet ble mulig takket
være mange flittige hender som hadde laget
ting, bakt gode kaker, solgt og kjøpt lodd,
skaffet eller gitt fine gevinster, jobbet prak-

tisk med rydding og tilrettelegging. Dug-
nadsånden har nok en gang gitt rike fruk-
ter. Det er mange vi kunne ønske å trekke
fram og gi litt oppmerksomhet. Denne
gangen har vi valgt å presentere et bilde av
Gjertrud Bergseth sammen med noen av
hovedlotterigevinstene. Hun har i en årrek-
ke tatt på seg oppgaven å lage utstyr til duk-
ken og voggen som troner som første ge-
vinst på Hovedlotteriet. Det er ikke småtte-
ri av dukkeutstyr som hvert år følger med,
alt er nydelig utført og fint dandert. Stor
takk til Gjertrud Bergseth for alt dette!

En rekke bedrifter i nærmiljøet støtter
oss hvert år, noe som gjør utgiftene til ge-
vinster mindre enn de ellers ville vært. Stor
takk også til disse, samt alle enkeltpersoner
som i løpet av året kommer med flotte ga-
ver. 

Nok en gang kan vi gratulere hverandre
med et kjempeflott resultat og si vel møtt
til ny julemesse i Skjold kirke i november
2008. Kanskje lange mørke «etterjulsvin-
terkvelder» kan brukes til å lage noe til
årets julemesse?! 

Vil du bli barnehagevikar?
Skjold menighetsbarnehage startet opp i
desember i nye, fine lokaler like ved kir-
ken. Vi har nå behov for fleksible ringevi-
karer, som er positiv og som trives i lag
med barn og voksne. Tenker du at dette
kan være noe for deg, så ta kontakt med
styrer, Lena Austevoll, tlf 55 59 78 10. 

Fest på «Kjerka»
Lørdag 19. april inviterer Sjømannskirken og 
Skjold menighet til fest. 

Vi begynner klokken 19.00. Det blir gladjazz og loddsalg, og musikken sørger Bytunet 
Antikvariske Jazzensemble for. Fra Haugesund, selvsagt. De blir også med på gudstjenesten 
søndag 20. april. Marianne Juvik Sæbø (bildet) blir med på lørdag. Dermed skulle god solosang
være sikret.

Vi kommer tilbake med detaljer og flere opplysninger. Sett av datoene nå.

Dette
greide
vi fint!

Gjertrud Bergset. FOTO: ARNE BREKKE
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I all enfoldighet noen tanker
om enhet og enighet.

AV BJARTE HOLME

Hver gang vi er sammen
til høymesse i kirken, be-
kjennes følgende: «Jeg
tror på èn hellig allmenn
kirke». Men kan vi egent-
lig gjøre det? Kristenhe-
ten er jo så splittet i ulike

kirker og trossamfunn. 
Det er da vi må gripe forskjellen på enhet

og enighet. For det er ikke identiske be-
grep. Enhet uttrykker felles grunnlag for
fellesskap. Det er grunnlaget for fellesska-
pet som gir enheten og ikke enigheten.

Foreldre og barn utgjør en enhet. Denne
enheten opphører ikke om der er uenig-
het. Om min bror er uenig med meg, opp-
hører vi ikke å være brødre. Vi opphører
sågar ikke å være søsken om vi er uvenner.
Bare en ting kan hjelpe på å oppnå godt
søskenfellesskap - en fordomsfri åpenhet
og dialog 

I troen på Jesus Kristus som Herre og
Frelser er der et grunnlag for enhet som
ikke et eneste menneske kan gi - bare Jesus.
Denne enheten opphører ikke om vi er al-
dri så uenige - om vi står aldri så splittet.
Det er den enheten vi bekjenner hver søn-
dag. Veien til at enheten kan bli mer synlig
går gjennom fordomsfri åpenhet og sam-
tale i gjensidig respekt for hverandre. Et
godt fellesskap kjennetegnes ikke først og
fremst ved graden av enighet, men hvor-
dan en i åpenhet og ærlighet møter hver-
andre i uenighetene.

Jeg vet ikke om noe annet sted hvor
grunnlaget for åpenhet skulle
være så sterkt som nettopp i

kirken. Grunnlaget - grunnvollen - heter
Jesus Kristus. Han gjør oss til søsken - til
brødre og søstre samme hvor uenige og
forskjellige vi er. 

Med andre ord det er ikke hvor enige vi
er som gir enheten - men Jesus. Måtte vi
gripe det i den brytningstid vår kirke er
inne i: Enhet og enighet er ikke det
samme.

Paulus skriver i Galaterbrevet.
3,28: «Her er ikke jøde eller greker,
her er ikke slave eller fri, her er
ikke mann og kvinne. Dere er
alle én i Kristus Jesus.» 

Griper vi dette - aner vi
Guds raushet - en raushet
jeg håper Den norske kirke
fortsatt må være preget av.

Kan dette gi grunn til å
tjene Herren med glede i
2008? �

Kultur-

5. februar kl.19.00 
Bønes: KULTURKVELD. Per
Ivar Jensen fra HiB holder
foredrag om «kommunika-
sjon i parforhold».

26. februar kl. 19.30
Birkeland menighetshus:
«Englenes budskap» er tema
for bibeltime tirsdag 26.febru-
ar kl.19.30. Med utgangs-
punkt i første kapitlet hos Lu-
kas innleder sykehusprest
Anne Marthe Ulvik til samtale.

4. mars kl.19.30 
Bønes: KULTURKVELD. Gun-
nar Danbolt har foredrag om 
«påsken i kunsten»

6. mars kl. 19.30 
Fana menighetshus: «Fra
drøm til virkelighet: Fokus på
midtøsten». Ungdommer fra
Fana menighet og Eirik Mills
forteller fra turen til midtøs-
ten. Arrangementet er gratis. 

8. mars kl. 12.00-16.00 
Birkeland menighetshus:
«Myldredag». En dag med
humør, kreativitet, opple-
velser og fellesskap.

18. mars kl.20.00
Storetveit: Pasjonskonsert
med folketoner og jazz. Bodil
Eldhuset, sang; Ingvill Mor-
landstø, saksofon; Ruth Bak-
ke Haug, orgel"

Skjærtors. 20.mars kl 19.00
Fana kapell: Pasjonskonsert
ved Ingunn Skage – sopran,

Bodil Eldhuset – alt, Elisabeth
R. Andersen – fiolin, Jostein
Aarvik – orgel Musikk av Per-
golesi, Bach m.fl. Gratis ad-
gang. Kollekt ved utgangen.
Kvelden fortsetter med natt-
verdgudstjeneste kl 19.45 fel-
les kveldsmåltid i menighets-
salen etter gudstjenesten.

1.påskedag, 23. mars, kl.19.00
Storetveit: «Klassiske per-
ler». Jan Erik Endresen, sang. 

2. påskedag, 24. mars kl 19.30
Slettbakken: Egil Hovlands
«Oppstandelsesmesse» OG
fellesgudstjeneste for Fana
prosti. Med Slettebakken Mo-
tettkor og seks messingblå-
sere. Prester: Kap. Lars Pet-
ter Eide og sokneprest Bjarte
Holme. Orgel: Hallgeir
Øgaard. Dir: Olav Øgaard

Fredag 4. april
Skjold: «Visst skal våren
komme». I forbindelse med
10-årsjubiléet til Skjold kirke,
vil Cantus fremføre dette ver-
ket av Eyvind Skeie og Sigvald
Tveit. Det hadde vært kjekt
med et stort kor til konserten,
så vi inviterer korsangere
(spesielt tenor og bass) til å
være med. Informasjon og
påmelding: Dirigent Guro 
Rotevatn Buder, 55 59 71 16/
412 05 127.

Lørdag 19. april kl 19.00
Skjold: Sjømannskirken og 
Skjold menighet inviterer til
fest. Vi begynner klokken
19.00. Det blir loddsalg, og
musikken sørger Bytunet
Antikvariske Jazzensemble
og Marianne Juvik Sæbø for.

Enhet - enighet
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Da Bjørn Dahl fikk kontrakt
med Brann, begynte familien 
å lete etter ny menighet i
Bergen. Den fant de i
Sædalen.

AV ASTRID DALEHAUG NORHEIM

Familien på fire flyttet for to år siden til Knau-
sen like nedenfor Birkelundstoppen. De kom
fra Stavanger hvor Bjørn spilte på Viking og
hele familien gikk i IMI-kirken, en stor me-
nighet innen Normisjon, men med nære
bånd til Den norske kirke. 

De flyttet til begges hjemtrakter, for både
Bjørn og kona Sigrun kommer fra Os.

– Vi var innom forskjellige menigheter,
men så traff vi Margrethe og Leidulf som vi
hadde møtt via felles kjente fra Stavanger-ti-
den. De spurte om vi ville være med her, sier
Sigrun.

Leidulf Øy er prest og prosjektleder i den
nye menigheten i Sædalen, og kona Margret-
he er med i prosjektledelsen. 

– Det er greit å være med å starte noe, sier
Bjørn.

– Hvorfor vil dere det når dere kan gå til duk
og dekket bord i en annen menighet?

– Det var vi vant med da vi gikk i IMI-kir-
ken. Her må man være med å planlegge og
stille opp, sier Bjørn. 

– Vi har gått i en menighet hvor vi har fått
mye. Det er gøy å være med å gi noe tilbake,
Sigrun. 

Ikke hysj
Vi møter dem rett etter en gudstjeneste i gym-
salen på Nattland skole. Simen (2 ½) og Hå-
vard (4 ½) leker med baller og de andre barna
og henter ny forsyning på bordet med frukt,
saft og kaker. Sigrun og Bjørn har tatt seg god
tid til kirkekaffe og prat. Selv om gudstjenes-
ten er ferdig for en halvtime siden, er det
mange igjen. 

Sigrun har vært en av forsangerne under
gudstjenesten, og hun leder et av barnekorene
menigheten driver. Bjørn har gått inn i pro-
sjektgruppen som leder den nystartede me-
nigheten, og er trofast far med lille Simen på
Knøttemusikken hver mandag. 

– Her i menigheten er det et nytt og ung-
dommelig miljø, sier Sigrun. 

– Og veldig familievennlig, supplerer Bjørn. 

– Det er veldig viktig at barna trives, og ikke
bare de voksne. Det er søndagsskole, og på
gudstjenesten må man ikke være knyst stille.
Så er det gøy for barna å være i gymsal, sier Si-
grun. 

Fotball-krasj.
– Hvordan passer menighetsarbeid med fot-
ball-livet?

– Gudstjenestetiden passer sjelden i for-
hold til kamper eller trening søndag. Men
menighetsliv er mye mer enn søndag for-
middag. Da kan jeg heller bruke andre dager
til å jobbe for menigheten, sier Bjørn, som
to dager tidligere var på Ikea for å kjøpe skap
som menigheten trenger. Han har også an-
svar for at alle frivillige oppgaver på gudstje-
nesten fylles opp hver gang, og skjærer sta-
dig frukt og blander saft etter koret manda-
gene.

Stiller opp for mBrann-helt
Bjørn Dahl:

Hver første søndag i måneden er det gudstjeneste i gymsalen på Nattland skole. Brannspiller Bjørn Dah
hver gang. Sigrun er også gudstjenesteforsanger (til høyre ), og drømmer om å være med å starte vokse
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Vil mer
Høyrebacken på Brann drømmer om å
starte et KRIK-arbeid i Sædalen. KRIK
(Kristen Idrettskontakt) er en kristen
ungdomsorganisasjon som ønsker å
knytte bånd mellom idrett og kristen-
tro. Også Sigrun har også drømmer for
menigheten i den nye bydelen.

– Jeg har gått i kor siden jeg var syv og
et halvt år, med unntak av de to siste
årene. Drømmen min er å være med å
starte et kor for de voksne i menighe-
ten. �

Bilde:Høyrebacken Bjørn Dahl, her i tøff
duell med Moldes Magne Hoseth ble
seriemester med Brann i høst. Fra nytt-
år har han også vært med i prosjekt-
gruppen som leder menighetsarbeidet
i Sædalen. ARKIVFOTO: MARIT HOMMEDAL 

Sorgseminar 
for etterlatte
Fana prosti inviterer etterlatte til et 
seminar om sorg. Sorgen berører oss 
på mange måter og du er velkommen 
enten det er kort eller lengre tid 
siden dødsfallet.

TID: Lørdag 19.4.08 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 i 

Fana prosti.

Påmelding eller spørsmål?
Diakon Tone Totland
Tlf. 55 36 22 85
E-post: tone.totland@bkf.no

Diakon Linda Bårdsen
Tlf. 55 30 81 17
E- post: linda.bardsen@bkf.no

Menighetskonsulent Therese N. 
Mokkelbost - flf. 55 30 81 02

VELKOMMEN - også om du ikke har 
fått meldt deg på.

Kvinnenes inter-
nasjonale bønnedag 
7. mars kl.12.00 samles kvinner over
hele verden til felles bønn. Dette året
har dagen fått som tema: Visdom fra
Gud gir ny innsikt.
Det er blitt tradisjon i Bergen å samles i
Betlehem, Bergens Indremisjon, og det
innbys til møte også i år. Møtet blir kl.
1200.
De som ønsker mer opplysning om pro-
grammet, kan kontakte komitéleder
Edit Steiro. Hun har telefon 55 25 89 80 
og 911 57 791.�

menigheten

n Dahl er med hvis det ikke kamp eller trening, mens kona Sigrun og barna Simen og Håvard stiller
voksenkor. BEGGE FOTO: ASTRID DALEHAUG NORHEIM
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TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

– En av mine oppgaver er å knytte sterkere
bånd mellom Sjømannskirken og de loka-
le menighetene, sier Ingebrigtsen. 

– Vi er kirkens forlengede arm ute i ver-
den. Vårt mål er å gi mennesker mot til tro,
håp og engasjement, selv om man er langt
hjemmefra. 

Elsk hverandre
– Blant annet gjennom populærmusikk?

– Min musikkinteresse begynte med The
Beatles og John Lennon, sier han.

– Jeg tror «Across the Universe» handler
om John Lennons lengsel etter å finne en
mening med tilværelsen. Budskapet i den-
ne sangen ligger svært nær det jeg selv sy-
nes er viktig. Det handler om et grunnleg-
gende behov for å bli elsket. Når vi skreller
vekk alt – hva blir da tilbake? «Elsk hveran-
dre!» oppfordrer en annen John i et brev
(1.Joh.4:7). Et annet sted (Joh.3:16) fortel-
ler han oss at vi alle er elsket. Det er det alt
handler om. Dypt inne i oss er det vårt fel-
les språk, den lengsel vi alle bærer i oss –
uavhengig av hvem vi er eller hva vi tror el-
ler ikke tror på. 

GAMMELT HUS: – En av mine oppga-
ver er å knytte sterkere bånd mellom
Sjømannskirken og de lokale me-
nighetene, sier Ingebrigtsen – her
foran den nesten 400 år gamle Ny-
kirken i Strandgaten.

-Alt du tr

Ordfører Gunnar Bakke i Bergen var ny-
lig til stede på en nyttårsmottakelse i
Fana prosti. 

Ordfører
Tusen takk for arbeidet dere gjør, sa ord-
fører Gunnar Bakke på en nyttårmotta-
kelsen i Fana prosti i januar. Ordføreren
var det overraskende innslaget på sam-
lingen som Fana prosti inviterte til der
ansatte, representanter fra menighets-
rådene og andre organer i prostiet var in-
vitert.. Samlingen ble en flott marke-
ring med felles lunsj og hilsener fra
prost og prostileder og ordfører i
Bergen. Ordføreren gav skryt til kir-
ken for innsatsen. – Dere har en stor
kontaktflate og møter mennesker i
ulike faser av livet. sa ordfører Gunnar
Bakke som fikk hilsen på flere av medar-
beiderne i prostiet. Også kirkevergen
Gunnar Wik og andre medarbeidere fra
kirkevergens kontor var til stede. på nyt-
tårmottakelsen. GEIR MØLLER

Fana kyrkje blir pussa opp
2. januar vart Fana kyrkje stengd. Ho skal
pussast opp både inne og ute. I fire måna-
der vil kyrkja bli heilt stengd. Etter den tid
reknar ein med at kyrkja kan brukast i
helgane, sjølv om det vil vere utvendig an-
leggsarbeid til ut på ettersommaren/
hausten. Medan kyrkja er heilt stengd vil
Fana kapell bli brukt til gudstenester og
gravferder med deltakarar opp til 120. For
gravferder der ein ventar større grav-
ferdsfylgje, må ein låne nabokyrkjer. 

Sjølv om kyrkja blir teken i bruk att til
gudstenester når oppussingsarbeidet
inne er avslutta, vil den ikkje kunna bru-
kast til gravferder før også alt utearbei-
det er ferdig. Les meir om dette på lokal-
sidene av God Helg og på nettstaden
bergen.kirken.no/fana PER BARSNES

– «Across the Universe» er min favorittlåt med The Beatles, sier
Espen Ingebrigtsen (42) – nybakt regionsleder for Sjømanns-
kirken i Bjørgvin bispedømme. Etter mange år i utenlands-
tjeneste, er ønsket hans nå å knytte sterkere bånd mellom
Sjømannskirken og menighetene.
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Eventyret!
Espen Ingebrigtsen har mye erfaring å bygge
på når han nå skal spre det gode budskapet
både hjemme og ute gjennom sin nye stilling.
Innenfor Sjømannskirken har han to lengre
utenlandsopphold bak seg – først fire år i
storbynasjonen Singapore, deretter tre år i
Spania. Jeg treffer ham en travel formiddag
på kontoret i Strandgaten.

– Jeg dro til Singapore med kone og tre
barn for syv år siden, forteller han. 

– Den minste var da ikke fylt året.
– Hvorfor? spør jeg.
Han løfter seg rett opp fra kontorstolen

med begge armene, henger litt i luften, setter
seg igjen. 

– Eventyret, aaah! utbryter han.
– Det var lysten til å gjøre noe nytt og spen-

nende – og samtidig få jobbe innenfor kir-
ken. Vi søkte som ektepar – og fikk hver vår
stilling. Hilde fikk stilling som musikalsk
medarbeider, jeg som altmuligmann. 

«Can do»
– Hvordan var Singapore?

– Det er vanskelig å forklare. En ting er hva
vi forestilte oss på forhånd, en helt annen ting
det vi opplevde. Spekteret av inntrykk var
enormt i de fire årene vi var der. I ettertid kan
jeg konkludere med at det har vært en opple-
velse som har preget hele familien positivt.
Alle barna våre snakker fortsatt om det, og
alle har gode minner fra denne tiden. 

– Hva gjorde mest inntrykk?
– Først og fremst mennesker vi møtte, men

også samfunnet. På overflaten er Singapore et
svært vestlig samfunn, men like under venter
et mangfold av asiatiske opplevelser. «Hvis
du ønsket å få tak i en elefant, fikk du den på
en time» er et bilde jeg ofte bruker om folket
der. Vi ble som regel møtt med stor vennlig-
het og velvilje. Selv om det ofte handlet om
penger, så fikk vi alltid til det vi ønsket. Vi
hoppet fra toppen av kirken og ut i et basseng
i et «ta sjansen»-arrangement. Det var bare å
ta en telefon – «can do» var som regel svaret. 

Lysfest
Singapore er et spesielt land. 75 prosent av
innbyggerne er kinesere, 14 prosent tilhører
den opprinnelige befolkningen og ni prosent
er indere. De fire store verdensreligionene er
sidestilt, med kirker, moskéer og hinduistiske
templer nærmest vegg i vegg mange steder. 

– Med fire religioner kan du gange jul og
påske med fire. 8-10 store festivaler i året gir
et sterkt visuelt inntrykk. Vi så hinduer som
festet kroker i ryggen under dipawali – den
store lysfesten. Men det som gjorde mest inn-
trykk, var den kinesiske nyttårsfeiringen i fe-
bruar. Da lyser hele byen.

Spania kaller
Da familien Ingebrigtsen reiste fra Singapore
i 2004, tok de med seg en god og varm følelse
for landet og menneskene de traff der.

– Vi ville ha med oss et sted til før vi reiste
hjem til Norge, og kjente at kallet nå var Spa-
nia, forteller han.

Ingebrigtsen fikk en kateketstilling i Torre-
vieja – et turiststed noen mil syd for Alicante. 

– Det var en voldsom kontrast til Singapo-
re. Folket her er veldig preget av den katolske
kirken, som griper inn i hverdagen på en helt
annen måte enn hva vi er vant med i Norge.
Det symbolske spiller en stor rolle, med hel-
genstatuer og prosesjoner i gatene. 

Maurisk kultur
De kristne tradisjonene er ikke like kommer-
sielle i Spania som i Norge. 

– Der vi hjemme ser nisser i butikkvindu-
ene, ser vi der Jesusbarnet og jomfru Maria. 

Spania er en gammel europeisk stormakt,
og bærer mange vitnesbyrd om møter med
den høytstående mauriske kulturen.

– Det er et paradoks at mye av den katolske
tradisjonen handler om hvordan Spania be-
seiret maurerne, filosoferer Ingebrigtsen. 

– Samtidig er mye av det de er stolte av mau-
risk, både arkitektur, mat, kunst og musikk.

Familien flyttet hjem til Bergen i august,
men drømmer fortsatt om sitt andre hjem-
land, Singapore. Drømmehuset fant de på
Breistein i Åsane.

Velsignelse
– Det var helt tilfeldig, men også et lykketreff,
sier han om stedet der familien nå tenker å bli
værende.

– Breistein er et naturskjønt sted, med hyg-
gelige naboer og en flott skole. Vi er kommet
hjem nå.

– Tror du på skjebnen?
– Nei, men jeg tror på en ledelse, en velsig-

nelse. Jeg tror ikke at Gud har lagt et ferdig
løp for oss. Men det er viktig å gå inn i verden
med de evner du har – da tror jeg at Gud kan
velsigne veien du går. 

For tiden besøker Espen prostiene for å
markedsføre Sjømannskirken.

– I en travel tid får kanskje noen mennesker
et møte med Gud i en Sjømannskirke langt
hjemmefra. Andre får den samme opple-
velsen hjemme. Da kan en spire bli sådd, og
en himmel vokse frem over livet. Det er vårt
felles mål, enten vi jobber i Fana prosti hjem-
me, eller representerer Fana prosti ute i den
store verden. �

Sjømannskirken: Ditt hjem i utlandet

Sjømannskirken er en frivillig organisasjon, grunnlagt i Bergen i 1864. Kirken er tilknyttet Den norske kirke, og hovedkontoret ligger i Ber-
gen. Organisasjonen har totalt 32 kirker, og er representert i 80 land. Opprinnelig var sjøfolk kirkens viktigste målgruppe, men årlig benyt-
ter nå 700 000 nordmenn seg av organisasjonens tjenester. Kirken ønsker å være et kirkelig, kulturelt og sosialt møtested for alle nord-
menn i utlandet, den utfører et omfattende sosialt arbeid og har også hatt en nøkkelrolle i krise- og beredskapstjeneste, blant annet under
tsunamikatastrofen 2004. Pengegaver utgjør to tredjedeler av kirkens budsjett. KILDER: WIKIPEDIA.ORG, REGJERINGEN.NO OG SJOMANNSKIRKEN.NO

trenger er kjærlighet
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Opplæring i kristendom er ein
føresetnad for dåp. Jesu
oppdrag lydde slik: «... Gå difor
ut og gjer alle folkeslag til
læresveinar, med di de døyper
dei til namnet åt Faderen og
Sonen og Den Heilage Ande, og
lærer dei å halda alt det som eg
har bode dykk.» (MATT 28) 

AV PROST PER BARSNES

Difor blir foreldre og faddrar
spurde ved døypefonten: Vil
de at barnet skal døypast til
namnet åt Faderen og Sonen
og den Heilage Ande, og opp-

sedast i den kristne forsaking og tru. På de-
ira ja blir barnet døypt.

Folkeskulen
Opplæring i kristendom er oppfylgjing av
det ja som blir gitt ved døypefonten. Ei sen-
tral oppgåve i dette bildet, er formidling av
kristendomskunnskap i takt med barnet si
utvikling. Til det trengst eit pedagogisk
undervisningsapparat. Det var bakgrun-
nen for den første «lov om folkeskoler i
Norge frå 1739». Folkeskulen var ein dåps-
opplæringsskule frå landsende til land-
sende. Foreldra fekk hjelp frå skulen til å
oppfylle det ja til kristen oppseding som dei
sa fram ved døypefonten. Det var avgje-
rande for mange foreldre at dei kunne støt-
te seg på skulen! Dette undervisningsnett-
verket var eit viktig fundament for dåp-
spraksisen i Den norske kyrkja heilt fram til
«lov om grunnskolen frå 1969». Då vedtok

Stortinget at kristendomsundervisninga i
grunnskulen ikkje lenger skulle vere kyrkja
si dåpsopplæring. Frå då av miste foreldra
den hjelp dei hadde hatt frå skulen i dåps-
opplæringa. Det ville ha vore rimeleg å
vente at Stortinget samtidig med dette ved-
taket i 1969 hadde etablert eit nytt fullver-
dig dåpsopplæringsalternativ, som forel-
dra hadde kunna støtte seg på. At det ikkje
vart gjort, var ei alvorleg forsøming, og ei
undergraving av statskyrkja/folkekyrkja.
For utan opplæring i kristendom forvitrar
folkekyrkja! 

Tenk på det store korpset av dåpsopplæ-
rarar som statskyrkja/folkekyrkja vart frå-
teken i 1969! Fruktene av dette tapet er
merkbare. Når vi i ei langsam, stegvis av-
kristning, samanliknar siste steg med nest
siste steg, så blir skilnaden ofte liten. Men
ein så snever og nærsynt innfallsvinkel på
utviklinga kan virke direkte forblindande,
og med det forførande. For det kamuflerer
ein himmelropande skilnad som utviklar
seg over tid. No høyrer vi det igjen i debat-
ten om KRL-faget, at det ikkje er noka stor
sak at K-en, som står for kristendom for-
svinn i namnet på faget. Det er innhaldet i
faget som tel. Men kvifor skal K-en vekk?
Viss det ikkje spelar noka rolle, kan han vel
likevel stå! Namnet er ein symbolberar! Og
det må vel vere innhaldet i faget som er
prøvd i Strasbourg og ikkje namnet? Der-
som utviklinga etter 1969 har vore ei vilja
forsøming, ein slags langsam avkristnings-
strategi, så forsterkar det alvoret i dagens
livssynsdebatt. Dersom det er resultat av ei
uvilja medvitsløyse, er det på tide å vakne!
Dette er ein realitet alle politiske parti må
ta inn over seg, som seier at dei framleis vil
ha statskyrkje/folkekyrkje, og ser det som
viktig å ta vare på vår kristne kulturarv. No
gjeld det å ikkje vere historielause!

Strasbourg
Vi lever i dag i eit pluralistisk og fleirkultu-
relt samfunn, og eg trur det er stor semje
om at religionsfridom er ein gullkanta ver-
di, som vi vil slå ring rundt og støtte. Men
det finst neppe berre eitt svar på korleis uli-
ke retningar i mangfaldet respektfullt kan
leve med kvarandre. Å presse gjennom mi-
nimale fellesordningar i så eksistensielle
spørsmål som religion og livssyn er, kan
opplevast direkte krenkande, og det «hei-
derskronte» ordet nøytralitet, kan opple-
vast som åndeleg overgrep. Så vanskeleg er
dette! Å legge seg flat for dommen i Stras-
bourg ved einsidig å lytte til ein part på livs-
synsarenaen, Humanetisk Forbund, kan
snart føre til at nye krenka livssynsgrupper
reiser sak for menneskerettsdomstolen.
Demokrati er eit fleirtalsstyre, som gir
mindretalet positivt livsrom. Om mindre-
talet derimot krev å overstyre fleirtalet, blir
det ikkje demokrati, men bakvendtland. 

Dommen handlar om fritaksrett for
mindretalet, og ikkje om å hindre fleirtalet i
si livsytring! Det sentrale spørsmål er: Kva
er det norske folk villige til å ofre av vår kul-
turarv og våre religiøse tradisjonar på alte-
ret for minste felles multiplum? Ein trist
diskusjon rundt skulegudstenestene kvart
einaste år, som fleirtalet av skulane ber kyr-
kja om å få ha, er eit barometer på sekulær
aggressivitet, som forsurar skulemiljøet for
det store fleirtal av skuleborn.

Trusopplæringa i Den norske kyrkja
Ved Trusopplæringsprosjektet har Stor-

tinget erkjent si store forsøming. Likevel
vil det sikkert bli diskusjon om omfanget
på det permanente opplegget for trusopp-
læringa i heile Den norske kyrkja. Då gjeld
det å hugse på, at i realiteten handlar saka
om at kyrkja får tilbake, i volum og om-
fang, oppjustert til den dagsaktuelle kro-
nekurs, dei undervisningsressursane ho
vart fråteken i 1969. Det må skje uavheng-
ig av kva som skjer med KRL-faget. Men til

meir innslaget av kris-
tendom i KRL-faget blir
svekka, til endå større blir
trongen for eit eige
undervisningsopplegg
for dåpsopplæringa. �

Stortinget har svikta statskyrkja
Opplæring i kristendom er føresetnad for dåp
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Abdullah Abdulkadir
Mouseh (16) er med i en
væpnet guttegjeng som
setter opp veisperringer og
truer til seg penger og det
narkotiske stoffet khat fra
alle biler som vil passere.
Han liker det ikke.

TEKST: KIRKENS NØDHJELP/

MAGNE FONN HAFSKOR

- Jeg er i en alder der jeg skulle gått på
skole og lært ting, i stedet for å bruke
våpen. Av og til skammer jeg meg
over det jeg gjør, men jeg har ingen
alternativer, sier han. 

Uten styring
Abdullahs drøm er å bli politiker,
bygge opp samfunnet igjen og samle

inn alle våpnene som er spredt omkring i
Somalia. Det skulle en ikke tro når en ser
hvordan han livnærer seg i dag. 

I 2008 setter Kirkens Nødhjelps faste-
aksjon fokus på mennesker som lever i
skyggen av krig og terror. Abdullah er en
av dem. Hjemlandet hans, Somalia, har
vært uten regjering siden 1991. Det meste
av det vi tar som en selvfølge eksisterer
ikke. Her mangler ordentlige skole- og
helsetilbud, landet har ikke noe politi el-
ler rettsvesen. Derfor er det ingen som
stopper Abdullah og kameratene når de
retter våpnene sine mot forbipasserende. 

Familieforsørger
- Jeg vet det jeg gjør er galt. Men vi treng-
er penger til det daglige brød, sier han.

Hjemme venter tre små nydelige søstre som skal
forsørges. Kjærligheten og omsorgen lyser av Ab-
dullah. Foreldrene er døde, og Abdullah og hans to
eldre brødre forsørger familien ved å være med i
guttegjengen. Selv skulle han ønske at både han og
søstrene kunne ta høyere utdanning. Men i hjem-
byen finnes det ikke skolegang utover 8.klasse. 

- Jeg har så lyst til å lære mer, sier Abdullah stille. 
Gjennom å støtte Kirkens Nødhjelps fasteak-

sjon kan du hjelpe Abdullah og andre mennesker i
hans situasjon med å oppfylle noen av drøm-
mene, enten det gjelder drømmen om mer skole,
drømmen om ikke å være redd, eller drømmen
om å kunne forme egen fremtid. 

PS: Aksjonen trenger flere bøssebærere. Meld
deg til en meningsfylt kveld ved å kontakte din
menighet! �

Du kan hjelpe 
gutten med 
automatgeværet 

SOMALIA: Abdullah Abdulkadir Mouseh (16) drømmer om
å bygge opp samfunnet igjen og samle inn alle våpnene
som er spredt omkring i Somalia. Men i dag forsørger Ab-
dullah småsøsknene sine ved å være med i den kriminelle
guttegjengen. Alternativene er få i det krigsherjede landet
på Afrikas horn. FOTO: KIRKENS NØDHJELP.

Fra drøm til 
virkelighet
• Kirkens Nødhjelp er en fel-
leskirkelig organisasjon som
jobber med katastrofehjelp,
langsiktig utviklingsarbeid
og påvirkning av holdninger
og beslutninger. • Fasteak-
sjonen er KNs årlige innsam-
lingsaksjon. • Rundt 1100
menigheter og 40.000 bøsse-
bærere deltar i aksjonen 11.
mars, og alle som vil kan
melde seg som bøssebærer
eller sjåfør ved å kontakte det
lokale menighetskontoret. �

Aksjonen i Fana
Flere av menighetene har uli-
ke arrangementer både i for-
kant av og på selve aksjons-
dagen. Blant annet vil Skjold
menighet få besøk av Kirkens
Nødhjelps ungdomsorgani-
sasjon Changemaker, mens
Birkeland menighet arrange-
rer en egen solidaritetsguds-
tjeneste kl. 19. �

VI ER MED: Konfirmantene Sti-
ne Marie Brun (nr. 2 fra venstre),
Kristine Krokli (nr. 8 fra venstre)
og Ida J. Ingebrigtsen (foran,
med ball) har vært på tur til
Midtøsten, og vil bruke fasteak-
sjonen til å fortelle om turen til
konfirmantene i Fana kirke da-
gen før fasteaksjonen. Også på
bildet. FOTO: EIRIK MILLS.
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Velkommen til

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no

Bok & Media Vestbok

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

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

Hver fredag:
Kunngjøring om 
gudstjenester
i Fana Prosti. 

E-post:
sylvi@fanaposten.no

Perspektiv på livet

Vi søker kvinner og menn over 20 år som har orden på livet, tid til å bry seg og 
lyst til å utvikle seg. Les mer på www.kirkens-sos.no eller ring 55 32 58 45

Som telefonvakt hos 
Kirkens SOS kan du bidra 
til at andre får det bedre, 
samtidig som du får 
perspektiv på livet.

Adresse: Fanaveien 320, 5244 Fana
E-post: fana.prosti@bkf.no

Prost Per Barsnes
Tlf. 55 59 32 55 E-post: per.barsnes@bkf.no

Prostileder Edvin Stenhjem Bratli 
Tlf. 55 59 71 81 - E-post: edvin.bratli@bkf.no

Personal og økonomikonsulent Liv Bente Nilsen
Tlf. 55 59 32 57 - E-post: liv.bente.nilsen@bkf.no

Prostisekretær Kari Rydland
Tlf. 55 59 71 82 - E-post: kari.rydland@bkf.no

Servicesekretær Inger Helene Jæger
Tlf. 55 59 71 83 - E-post: inger.helene.jaeger@bkf.no

Ny nettside 
www.kirkenorge.no er en ressursside
for alle. Her finner du blant annet bil-
der av landets kirker og andre guds-
hus, prekener og andre taler, bokan-
meldelser av de siste kristne bøkene,
konfirmantopplegg, omtale av menig-
hetsblad, salmetips, liturgier med
mer. I tillegg finner du linker til alle
norske menigheter som har egne
nettsider og en oversikt over landets
menighetsblad. 

Siden har en egen idebank med ide-
er til bruk i ulike sammenhenger. Her
finnes mye matreriell som for en stor
del kan benyttes fritt. 

Siden er en ikkekommersiell og ba-
sert på innsendt materiale. Sideeier-
ne oppfordrer både til å sende inn bi-
drag og til å komme med tips og syns-
punkter på videre utvikling av nettste-
det. �

Fana prosti, oppgaver og kontaktinformasjon
Prostikontoret har personalansvaret for dem som jobber i kirkene i Fana. Kon-
toret koordinerer fellesfunksjoner og samarbeidsprosjekter. Kontoret utfører
sentralbordtjeneste for alle menighetene i Fana, utfører all kirkebokføring og
administrerer dåp, vigsel og gravferder.
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I Bibelen finner
vi mange ord og ut-

trykk som har slått rot i det 
norske språk. Hva finner vi av

uttrykk om håret?

Hårene reiser seg på hodet 
når en opplever noe virkelig 

skummelt eller nifst. Fra 
Jobs bok kommer dette kjente 

uttrykket. Job og hans venner samtaler,
og spør om et menneske kan være

rettferdig for Gud. JOB 4,15

Ære de grå hår. Gammel livsvisdom om 
forholdet mellom gamle og unge: 
Du skal reise deg for de grå hår og

vise de gamle ære. 3 MOS 19,32

Rive seg i håret. Uttrykk for for-
tvilelse og forferdelse. Da Esra fikk 

vite at israelittene hadde levd på 
hedensk vis, heter det at han flerret 

kjortel og kappe, rev seg i hår og skjegg
og satte seg forferdet ned. ESRA 9,3

KILDER: DAG KJÆR SMEMOS «BIBE-

LORD I DAGLIGTALE» OG «APOST-

LENES HESTER» (BIBEL-

SELSKAPET)

ANSATTE I MENIGHETEN

Skjold menighetsk ontor:
Skjoldlia 55, 5236 Rådal
telefon ........................55 59 71 10
telefaks ......................55 59 71 19
skjold.menighet@bkf.no

Menighetsk onsulent 
Marita Børve
telefon ..... ..................55 59 71 12
marita.borve@bkf.no
skjold.menighet@bkf.no

Soknepr est 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

Soknediak on 
Lene Gunnarson
telefon arb. ..................55 59 71 15

Kantor Guro Rotevatn Buder  
telefon arb. ................ 55 59 71 21
telefon prv. ................ 412 05 127

Styrer, Skjold menighetsbarnehage 
Lena Aa. Austevoll
telefon arb. ................ 55 59 71 21 
telefon prv. ................ 472 35 976 
lena.austevoll@bkf.no

Menighetsrådsleder
Torun S. Rotevatn
telefon prv. ................ 905 85 619

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 
Eli-Johanne Rønnekleiv 
telefon prv. ................ 906 53 562     

Extasis (Skjold Ten Sing):
Skjold kirke onsdager kl 19.00-21.30
Øyvind Bjørge ............... 958 79 314

Misjonsf oreningen:
Annenhver tirsdag i måneden kl 19.00
(Kontakt kirkekontoret)

KRIK – Kristen Idrettskontakt
Skjold skole, gymsalen - søndager
fra kl. 18.00 
Lars Olav Hammer tlf. 980 10 121
oluf90@hotmail.com
     

     

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

Skjold søndagsskole:
Skjold kirke kl. 11.00
Eva Camilla Rønnestad ..    932 93 831 

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

Søråshøgda barnekor:
Skjold kirke, tors. fra kl. 17.30
Leder Eva Hille 55 13 84 48/991 07 165          
Kontakperson medlemsliste: 
Line Dahl Hjelle: .......... 55 10 46 98
Hjemmeside: www.sbkor.no/

Nordås KFUM-speider e
Ulveflokken (3.-4. klasse): 
Per Isaksen: ................ 55 28 92 84
perisaksen@hotmail.com
Speidertroppen (5.-10. klasse): 
Knut-Erland Brun:..........47 41 77 08
knubrun@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 
10-kaffen 
Annenhver torsdag like uker, 
kl. 10-12
Arne Brekke: ................ 55 59 71 14

Formiddagstr effet
Annenhver torsdag ulike uker, 
kl. 12-14
Aslaug Hellevang: ........ 55 13 43 87

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

lene.gunnarson@bkf.no

Kontordager: Partallsuker tirsdag 
og torsdag/Oddetallsuker 
mandag, onsdag og fredag

Åpen barnehage (kirkekjeller)
Eva Camilla Rønnestad ... 932 93 831

Haakon Laastad (st.leder) 916 11 269guro.rotevatn.buder@bkf.no

13               februar 2007

Vinnere Hovedlotteriet
Julemessen Skjold menighet 2007

Gevinst Vinner

1 Dukke med vogge Kristi S. Olsen
2 Ryggsekk - Rondane Kaja E. Tonning
3 Klokke i treskjæring Elizabeth Nygård
4 Berger ull pledd Guttorm Alendal
5 Middag for to på Augustin Magnor Aasheim
6 Stor legoeske 7-12 år Selfors
7 Pinneside Jannicke Johansen
8 Smijernslysestake Elbjørg Myklebust
9 Smykke av Ø. Torkildsen H. Hageberg m. fam
10 Håndstr. genser, lue og votter Olina Solheim
11 Akvarell v/Liv Jorunn Skjold Guttorm Alendal
12 Kransekake Rune Mikkelsen
13 Stort atlas E. Magnussen
14 Grønn dagstursekk (liten) Katarina Hjorland
15 Brodert juleløper Ester Pedersen
16 Oljemaleri v/A.M. Evjenth Christine Bernt
17 2 sengesett Høye Hilde Mangerud
18 Damegenser Christian Grimsgaard
19 Hårklipp Sofus frisør Meindert S. Østervold
20 Lene Bjerre duk Astrid Grepstad
21 Hårklipp Sørås Frisør Morten Wanvik
22 Hårklipp Sørås Frisør Dagmar Smørås
23 Blomstervase Furu Haakon Laastad
24 Liten v/Liv Jorunn Skjold Bjørn Kristiansen
25 Kakedeksel Tupperware Kari Sylvarnes
26 Brodert duk fra Kina Rolf Axe
27 Norsk pop og rockleksikon Arnfinn Hovland
28 Kenwood smoothiemaskin Annelin Haaland
29 Fruktkurv Brænde Mårdalen
30 Regntøysett (5 år) Hunden Balder
31 To høye lysestaker Jenfrid Heienberg

HÅR!
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14 februar 2008                 

Det er 10 år siden Skjold kirke 
ble innviet. Ti aktive år, mye
spennende og gledelig har
skjedd og vi ser frem til
fortsettelsen.

Vi synes det er grunn til å stoppe litt opp og
markere 10 år i en levende menighet.

Gjennom flere uker i april vil vi ha 10 års
markeringer for liten, ung, voksen og eldre.
Vi har strødd utover kalenderen arrange-
menter som vi håper vil samle mange i den
fine kirken som vi er blitt så glade i:

Noe av programmet kan vi røpe:
• Torsdag 27. mars Hyggetreff med jubel.
• Søndag 30. mars «Barnejubel»: Guds-

tjeneste med Søråshøgda barnekor.
• Mandag 31. mars Åpning av engle-

utstilling – barn fra alle skolene i Skjold 
inviteres til å delta med englearbeider.

• Fredag 4. april «Visst skal våren komme»
Cantus med solister og instrumental-
ensemble.

• Søndag 6. april. Jubelgudstjeneste med 
inviterte gjester.

• Tirs. 15. april. «Grønn menighet» – spei-
dere inviterer store og små til Smøråsen.

• Onsdag 9. april God gammelsdags 
«Basar» med kirkelaget.

• Torsdag 10. april – Søndag 13.april 
Skjoldstock med jubel fra ungdommen.

• Lørdag 19. april «Fest på Kjærka» med 
Sjømannsmisjonen: «Gladjazz , vafler og
lodder». (Se også side 4)

• Søndag 20. april Gudstjeneste med 
Gladjazz. (se også side 4)

Engleutstilling
Skoleklasser fra Apeltun, Skjold, Søråshøg-
da og Smørås inviteres til å lage en utstilling
av elevarbeider der «Engler» er temaet.

Vi håper å få inn mange flotte arbeider
som vi kan dekorere kirken med under disse
jubeldagene. Elevene som deltar blir invitert
til å se utstillingen. Vi vil også gi plass til eng-
leklenodier som er i privat eie på utstilling-
en. Har du noe du vil vise fram: Bok med
engleglans, englepynt, englebilder, broderi-
er med engler m.m. vil vi gjerne at du kom-

mer med det til utstillingen. Innlevering kan
foregå i kontortiden eller på gudstjenester.
Alt må være merket med navn. Frist for inn-
levering er torsdag 13. mars.

Kontakt for engleutstillingen er Tove
Brekke 934 93 666 - tovbre@online.no

Historien
10 år er ikke lenge i historisk perspektiv,
men det kan allikevel være interessant å
samle noen av minnene fra den gang. Vi in-
viterer derfor alle som har bilder, artikler
m.m. fra planlegging, bygging, innvielse og
fra de første årene å komme med dette til
jubelkomiteen. 

Kontakt sokneprest Arne Brekke, telefon
55 59 71 14 - e-post: arne.brekke@bkf.no

Vi ønsker å lage en minnebok i A4 format
som kan vises under jubelukene. �

Med hilsen
Jubelkomiteen i Skjold. 

Formiddagstreffene
Formiddagstreffene har kommet i gang igjen.
Annenhver torsdag kl. 12.00 til 14.00. 

Programmet for februar og mars ser slik ut:

14. februar: Sigbjørn Grønås; «Kuldegrader
en saga blott? Om global opp-
varming.»

28. februar: Rolf Hugo Hansen: «Glede og 
humor»

13. mars: «Volare». Hvor lander vi. Sør 
for Alpene med Arne Brekke.

27. mars: Program om Henrik 
Wergeland.

Velkommen.

Jubel-
uker
i april 

Søndag 20. april serverer Bytunet Antikvariske Jazzensemble gladjazz. 
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AV BJØRN MOE (TEKST OG FOTO)

Dags foreldre, Kjelfrid og Erling bodde beg-
ge i Skjold menighet til de gikk bort og var
trofaste kirkegjengere. Kjellfrid som vikar-
prest i godt voksen alder og Erling som natt-
verdsmedhjelper og foredragsholder. For å
nevne noe.

- Dag. Noen av oss husker deg da du kom
sammen med din far til gudstjeneste, men
denne gangen er du her fordi du arbeider i
Bibelselskapet?

- Det er rett. Der har jeg vært nærmest hele
mitt yrkesliv, bibelmisjonsleder, ass. Gene-
ralsekretær og info leder. Men hele tiden i Bi-
belsselskapet, nesten da. En kort periode i Is-
raelsmisjonen og et opphold i Trondheim.
Men nå synes jeg at jeg har selve drømme-
jobben.

United Bibel Societies
- Jeg arbeider med det som interesserer meg,
spredningen av Guds ord, gjennom Bibelen,
men samtidig så får jeg reise og fotografere
og skrive. Jeg er utleid fra Bibelselskapet her i
Norge til De Forente Bibelselskaper, eller
United Bibel Societies, som det heter på eng-
elsk. Med hovedkontor i Reading utenfor
London. Jeg har Midt-Østen og Øst- Europa
som mitt hovedarbeidsfelt. 

Det er jo informasjon og forlagsvirksom-

het jeg har drevet med i årevis og ser etter
mennesker og historier og prøver å formidle
dette. Både gjennom bilder og gjennom det
jeg skriver, og som redaktør i Bibelselskapets
«Nytt om Bibelen» så har jeg en arena å for-
midle dette på. 

- Og, De Forente Bibelselskaper, hva bi-
drar du med der?

- Jo, jeg sender over bilder fra turene mine,
og så legges de inn i en sentral billedbase, di-
gitalt. Alle nasjonale bibelselskap i de 145
land som er tilsluttet organisasjonen kan så
hente ut de bilder de måtte ha bruk for, der-
iblant mine.

- Og denne søndagen gikk reisen verken
til Usbekistan eller Kasakhstan men til
Skjold. Har du mer lokal tilknytning til
Skjold og Bergen?

- Ja, da. Jeg gikk siste året på realskolen på
Rå. Min kone er fra Nordås, og jeg har ven-

ner her lokalt, dessuten både barn og barne-
barn i byen. Også kom jeg jo til Bergen som
tiåring, så byen er min ungdoms by.

Kjenner Skjold
- Og Skjold kjenner jeg jo på et vis godt. En
flott kirke å besøke, med mye fint arbeid. Jeg
var alltid slått av over den innsats og frivillig-
het som ble lagt ned den gangen det var
gudstjenester i gymnastikksalen på Skjold
skole. Og nå når dere har hatt kirke her i ti år
så er det flott å være her og imponerende å
høre om all den aktiviteten som fyller kirken
gjennom en hel uke. �

Vi takker dagens gjestepredikant. Vil noen
lese mer om Bibelselskapet og deres arbeid
for bibelspredning så gå inn på
www.bibelselskapet.no, www.bibelen.no
eller www.bibelbok.no.

15               februar 2007

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 stort. 

De av oss som har ungdom-

mer i huset føler kanskje at de
unge heller vil ta en tur ut eller
de vil ha stua for seg selv. 

Kanskje er huset litt tomt etter
ungdommen som nettopp har
flyttet ut. Uansett situasjon,
mange har sagt til oss at vi har
behov for et sted å treffes litt
uformelt og hyggelig med prat
og med musikk av en god år-
gang.. Et sted der vi kan senke
skuldrene i godt lag. Vi ønsker å

skape et slikt treffpunkt i kirken
vår. 

Kafeen begynner ca 19:30 med
et kveldsmåltid i peisestuen i
Skjold kirke.

(Vi serverer «godt brød» – te
og kaffe – du tar med en sort på-
legg til felles matbord)

• God tid til prat.
• God musikk.
• Ord før Helgen.

Fredagskafeen har samling
følgende dager:

• 8. februar
• 7. mars 
• 19. april
• 30. mai

Vær oppmerksom på 19. april.
Det er en lørdag og vi møtes på
Sjømannskirkens fest i Skjold
kirke. �

På tur med Bibel
og kamera
Søndag 20. januar var det Såmannssøndag og mange i
menigheten drog kjensel på dagens gjestepredikant,
Dag Kjær Smemo. 
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11.11. Vegard Teigland
11.11. Andreas Langhelle
11.11. Tobias Kyvik Fotland
11.11. Dafina Sanchez 

Domben
17.11. Tobias Ludvigsen
18.11. Didrik Stuhaug 

Hatlelid
18.11. Daniel Omdal
18.11. Ella Lie Sund
18.11. Tuva Wyspianska 

Liaset
18.11. Tuva Vågen Holgersen
18.11. Carl Isak Kaspersen 

Wehrend
25.11. Håvard Nøttestad
25.11. Andreas Hestvik
25.11. Lukas Mikael Korhonen

Kongsbakk
09.12. Frida Bakke Hjellestad
09.12. Christine Kleivdal
09.12. Christoffer Frigaard 

Torgersen
09.12. Michal Asphaug Bjørlo
16.12. Ada-Sofie Gildernes
16.12. Mathea Alendal
16.12. Petter Enrique Chacon 

Gjellestad
16.12. Rasmus Drønen 

Hatlevik
30.12. Anna Hedevig 

Braastad-Huth
06.01. Christina Svellingen 

Ødegaard
06.01. Baste Hope Hannisdal
06.01. Tilde Skaar
06.01. Inga Hope Hannisdal
13.01. Tobias Bussesund
13.01. Mie Maria Greve 

Wilhelmsen
20.01. Louise Edvina 

Bernsen
20.01. Malene Østrem-Olsen 

Kyvik
20.01. Eskil Ådland
20.01. Filip-Andrè Glesnes 

Smørås
27.01. Isabel Smestad 

Hagenes
27.01. Erik Hole
27.01. Even Bruaas Gjertsen

29.12. Betty Karin Eide og Einar
Audun Milde

16.11. Kirsten Haugland
23.11. Edvin Martin Baarøy
27.11. Per Magnus Skaugvold
27.11. Erik Helgesen
30.11. Birgit Nodland
05.12. Borghild Oline Myrdal
05.12. Arnold Hannevig
12.12. Ralf Jonassen
14.12. Sigfrid Marie Bjelkerøy
18.12. Oddny Ingeborg 

Høieggen
19.12. Martin Berge
08.01. Astrid Diddi Berg
08.01. Egil Reidar Brynjulfsen
10.01. Gudrun Bergljot Olsnes 

Larsen
11.01. Reidun Kristine Knoph
17.01. Johannes J. Hop

Søndag 03.2. Søndag før faste.
11.00 Gudstjeneste med kon- 

firmantpresentasjon. 
Joh 12,24-33. Sokne-
prest Arne Brekke. Dåp,
nattverd, søndagsskole,
kirkekaffe.

Søndag 10.2. 1. søndag i faste.
11.00 Høymesse. Matt 16,21-

23. Kapellan Bjørn Moe.
Dåp, nattverd, søndags-
skole, kirkekaffe.

Søndag 17.02. 2. søndag i faste
11.00 Høymesse. Luk 7,36-50. 

Kapellan Bjørn Moe. 
Dåp, nattverd, kirke-
kaffe.

Søndag 24.02. 3. søndag i faste
11.00 Høymesse. 2 Kor 12,7-

10. Sokneprest Arne 

Brekke. Dåp, nattverd, 
søndagsskole, kirke-
kaffe.

Søndag 2.3. 4. søndag i faste 
11.00 Høymesse. Joh 6,24-36.

Sokneprest Arne Brek-
ke. Dåp, nattverd, søn-
dagsskole, kirkekaffe.

Søndag 9.3. Maria budskapsdag
11.00 Høymesse. Luk 1,46-

55. Kapellan Bjørn Moe.
Dåp, nattverd, søndags-
skole, kirkekaffe.

Søndag 16.3. Palmesøndag
11.00 Høymesse. Joh 12,12-

24. Sokneprest Arne 
Brekke. Dåp, nattverd, 
søndagsskole, kirke-
kaffe.

Torsdag 20.3. Skjærtorsdag
11.00 Høymesse. Joh 13,1-15.

Sokneprest Arne Brek-
ke. Dåp, nattverd.

Fredag 21.3. Langfredag
11.00 Joh 18,1-19,30. 

Kapellan Bjørn Moe. 

Søndag 23.3. Påskedag
11.00 Høytidsgudstjeneste. 

Joh 20,1-10. Kapellan 
Bjørn Moe. 

Søndag 30.3. 
1. søndag etter påske
11.00 Familiegudstjeneste. 

Joh 21,1-14. Sokne-
prest Arne Brekke. Dåp.

Søndag 6.4. 
2. søndag etter påske. 
11.00 Jubileumsgudstjeneste. 

Sal 23,1-6. Sokneprest 
Arne Brekke. Dåp.

Søndag 13.4. 
3. søndag etter påske. 
11.00 Ung messe. Joh 14,1-

11. Kapellan Bjørn Moe.
Dåp, nattverd, søndags-
skole, kirkekaffe.

Søndag 20.04. 
4. søndag etter påske 
1100 Gudstjeneste med glade 

rytmer. Joh 15,10-17. 
Sokneprest Arne 
Brekke. Bytunet Anti-
kvariske Jazzensemle. 
Dåp, nattverd, søndags-
skole, kirkekaffe.

Søndag 27.04. 
5. søndag etter påske 
1100 Høymesse. Matt 6,6-13:

Sokneprest Arne 
Brekke. Dåp, nattverd, 
søndagsskole, kirke-
kaffe.

10-kaffe: Møte-
sted for menn i 
sin beste alder

• 7. februar
• 21. februar
• 6. mars
• 3.april 
• 17.april
• 15. mai 
• 29. mai
• 12. juni

Misjonsprojekt:
Fokus på Mali
Søndag 9. mars er det Mali 
som står i på plakaten under
søndagens gudstjeneste. 
Vi får besøk av Anja Birkeland
Barne- og ungdomskonsulent
NMS: vær med å støtt menighe-
tens misjonsprosjekt i Mali. 

 vigde

døde

gudstjenester

døpte

Returadresse:
Skjold menighet
Skjoldlia 55
5236 Rådal B F
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Har du lyst til å skrive i menighetsbladet eller lage web?
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 - se også www.skjold-kirke.no 

Menighetskalender
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