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2 februar 2013                      

Tegn 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 tips til reportasjer.
Levering av stoff: Leveres menighetskontoret eller på
e-post: tegnt@broadpark.no. 

Digitalfoto: Benytt høy oppløsning.
Lokalredaksjon: Øystein Pettersen, 938 04 808,
oystein.pettersen@uni.no. Lokal kontakt-
informasjon: Se side 13
Sentralredaksjon: Kun henvendelser ang. fellesstoff til
bladet (side 5-12). All annen kontakt: Se side 14.
Redaktør: Magne Fonn Hafskor
tlf. 55 39 04 40 - eyecu@online.no
Produksjon: Dragefjellet - post@dragefjellet.no 
Trykk: Bodoni

Annonser, fellessider (side 5-12): 
Knut Sundt Rosenlund - 906 96 474 - costly@online.no 
Annonser, lokalsider: Kontakt lokalredaksjonen.
Stoffdeadline neste nummer: 
Mandag 25. februar
Utgivelsesdag neste nummer: 
Tirsdag 12. mars
Møtekalender/utgivelselplan:
Se facebook-gruppen «Informasjon
menighetsblader Fana prosti» 

MILJØMERKET

241    Trykksak    6
99

-Joda, jeg har hørt det
før, sa han. 

REFLEKSJON AV BJØRN MOE

Slik er det noen ganger; vi har hørt det, vi
har husket det og vi har også både kunnet
det eller visst om det. Tiden både kom og
gikk, og vi ble opptatt av så mye annet, og
av alt annet. Gammel kunnskap ble net-
topp det; gammel kunnskap. Så en dag,
treffer det oss igjen, dette som vi mente vi
husket, men som allikevel, i det det treffer
oss, fremstår som nytt og litt ukjent for oss.

To små eksempler; Det kom ny Bibelut-
gave og under gudstjenesten leste vi søn-
dagens tekst på «anna målføre». Da legges
det til en liten dimensjon. (Johannese-
vangeliet kap. 1, vers 16.)

Av hans fylde har vi alle fått, 
nåde over nåde.(Bokmål) 

Av hans overflod har vi alle fått, 
nåde over nåde. (Nynorsk)

Vi skjønner begge deler, og det ene ordet
som er ulikt mellom våre to skriftspråk;
fylde og overflod, utfyller hverandre og gir
oss litt ekstra av forståelse. 

Eller når vi nå har fått tilbake den gamle
ordningen med tre tekstrekker i stedet for
to. Og hva er en tekstrekke? Jo, fra 1. søn-
dag i advent og et helt år fremover er det
fastsatt prekentekster for hver søndag. Og
mens presten kunne snu bunken med
gamle prekener hvert annet år, så må han
nå vente ett år ekstra. Altså hvert tredje år
så begynner vi på nytt. Men enda bedre;
tekster fra Det Nye Testamentet som det
ikke har vært prekt over er kommet med.
Nå kommer teksten til søndagens taler i ny
tapping, og da smaker den annerledes.
Også for søndagens prest! Og godt er det.

Kanskje er det sånn selve livet er, det tref-
fer oss på nytt og på nytt, det som har truf-
fet oss før. Det gjelder bare å ta imot, lytte,
se og skjelne, og så gjøre som Maria med
gjeternes ord i Betlehemsstallen:

Maria tok vare på alt som ble sagt, og
grunnet på det i sitt hjerte. Eller var det slik
det stod: Maria gøymde alt dette i hjartet
sitt og grunda på det.

Hørt det før? Eller? ●

Hørt det før En uvanlig og spennende 
instrumentkombinasjon!
Mange kirker har etterhvert fått gode flygler. Ikke minst gjelder dette Skjold kir-
ke som fikk et fantastisk, velklingende Schimmel-flygel noen år tilbake. Mange
kirker, deriblandt Skjold, har også gode orgler, men hvor ofte får man høre disse
to instrumentene samtidig? Veldig sjelden. I de fleste kirker er instrumentene
plassert langt fra hverandre, og det finnes forholdsvis lite musikk skrevet for
denne kombinasjonen. 

17. mars har du imidlertid en sjelden anledning til å høre de to flotte instrumen-
tene i Skjold kirke klinge samtidig. Da fremfører Mariko Takei (orgel) og Knut
Christian Jansson (som innviet flygelet i kirken) Marcel Duprés Ballade for or-
gel og klaver. I tillegg får du mulighet til å høre flott, fransinspirert musikk for de
to instrumentene. 
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AV EVA TRY, LEDER AV MENIGHETSRÅDET

Planleggingen er godt i gang, og viser et
ønske om å fram gleden og entusiasmen i
kirken vår – med tilbud til både de mest
trofaste kirkegjengerne, og arrangementer
som kan vekke nysgjerrigheten til noen og
enhver. Det kan allerede nå avsløres at
«noen» har ambisjoner om en storslått vel-
komst til Bybanen når den ankommer
Skjold for første gang ...

Uten frivillige medarbeidere hadde det
ikke vært så mange aktiviteter og tilbud i
Skjold. Startskuddet for markeringen av

jubileet går derfor på medarbeiderfesten
fredag 8. februar! 

Kulturutvalget, koret Cantus, formid-
dagstreffet og andre utvalg har planer for
arrangementer framover. Noen av disse er
allerede fastlagt (se faktaboks), mens andre
fortsatt er under planlegging. Følg med på
hjemmesiden og i menighetsbladet. 

Selve bursdagen er 5. april, og den dagen
blir det selvsagt lagt opp til en fin marke-
ring. For 15 år siden var dette i påsken, og
også i år faller påsken nær selve dagen. Det
er derfor lagt opp til ulike arrangementer i
hele påskeuken.

Som de som har vært med en stund vil
huske, holdt menigheten til i gymnastikk-
salen på Skjold skole før kirken vår sto klar.
Jubileumskomiteen ønsker å dra linjer til-
bake til tiden i gymsalen, planlegging og
oppføring av kirken, og den første tiden i
den nye kirken, med utstilling og kåseri
med mer.

I den forbindelse kommer vi med en hen-
stilling: Personer som har småhistorier eller
foto fra menigheten før kirken ble tatt i bruk,
vennligst ta kontakt med kapellan Bjørn
Moe, e-post bjorn.moe@bergen.kirken.no,
eller mobil 928 22 413. 

3
                   februar 2013

Skjold kirke 15 år!

FAGKUNNSKAP OG
STORT UTVALG!

TORGALLMENNING 55 36 40 00  
LAGUNEN 55 13 38 60 

www.hgh.no
 

8. februar: Medarbeiderfest

5. april: Jubileumsfest

7. april: Festgudstjeneste/familiegudstjeneste 

med Søråshøgda barnekor

14. april: Skjoldstock

18. april: Konsert med Bjarte Leithaug og 

Søråshøgda barnekor

27. april: Gospelnight

28. april: Jazz-gudstjeneste 

Se våre hjemmesider for oppdaterte opp-

lysninger når jubileumsfeiringen nærmer seg!

www.skjold-kirke.no

5. april 1998 ble Skjold kirke vigslet. I takknemlighet over at vår kirke hver dag er fylt med små

og store som samles i Guds hus ønsker Menighetsrådet og ansatte og frivillige medarbeidere i

menigheten å markere dette jubileet gjennom store deler av jubileumsåret 2013. 

Foreløpig arrangementliste
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4 februar 2013                      

24. november var det jule-messe

i Skjold kirke, den ble også i år et

eksempel på at dugnadsånd satt

i system, fremdeles fungerer og

gir rike frukter. 

AV? FOTO?

Nesten 125 000 kroner kan nå fordeles til
ulike aktiviteter i menigheten der det

trengs penger og disse ikke kan hentes fra
det offentlige budsjettet. (Bruttoen denne
gangen var faktisk 131 266 kroner.)

Søråshøgda barnekor, Cantus og Skjold
kirkekor gledet alle med fin sang og ellers
var alle de populære aktivitetene på plass:
fiskedam, frukt- og blomsterlotteri, bam-
selotteri, hobbyverksted og ikke minst åre-
lotteri og kafé. 

På salgsdisken var det i år mange gode ju-
lebrød, kaker og ulike typer syltetøy. Ellers

hadde flittige hender både strikket og sydd
fine og nyttige ting. Stor takk går til alle
dere som produserer og gir selvlagede ting
til Julemessen.

Hovedlotteri, åresalg og andre lotterier
trenger mange gevinster. Uten gaver fra
enkeltpersoner og bedrifter i nærmiljøet
ville kostnader til gevinster vært en bety-
delig utgiftspost. 

Stor takk til dere alle! 

Hovedlotterivin-
nere, julemessen
Skjold 2012
1. Dukke og vogge med utstyr: 

Espen Medås
2. Middag for to på Augustin: 

Astrid og Knut Sørum
3. Brodert juleduk: 

Aud og Arne Myklebust
4. Hardangerbestikk til 12 

personer: Camilla S. Andås
5. Stor eske med små-lego: 

Andrea Aulin

6. Smykke laget av Øyvind 
Torkildsen: Atle Hope

7. Trillekoffert: 
Camilla S. Andås

8: Bergans ryggsekk 45 l:
Camilla Duesund

9. Stelton kanne: 
Olav Digernes

10. Playmobil fotballspill. 
Thomas Haugland

11. Hello Kitty ytterjakke: 
Trygve Fonneland

12. Stor eske med små-lego: 
Mia Schanke

13. Brodert blomsterbilde: 
Tove Brekke

14. Bilde malt av Liv Jorunn 
Skjold: Andreas Dahle

15. Hårklipp Sørås Frisør: 
Axel Eikner

16. Costa Boda vase: 
Terje Haram

17. Hårklipp Sofus frisørsalong: 
Gerd Dale

18. Kransekake: 
Maria L. Edvardsen

19. Hårklipp Sørås Frisør: 
Arne Sundal

20. Strikket damejakke: 
Jan A. Hammer

21.  Gobeline sofapute:  
Turid Flotve

22. Barn festdrakt: 
Kjersti og Anders Ruud

23. Kenwood blender: 
Thomas Langballe

24. Stor teflon duk: 
B. Endal Pedersen

25. Medisinskap: 
William Morken

26. Gobline sofapute: 
Henrik J. Johannessen

27 . Kaffitrakter: 
Nora og Øystein Pettersen

28. Gavekort Lie Nielsen: 
Kristian H Torgersen

29. Knivsett i holder: 
Berit Dahl-Mikkelsen

Tusen takk for alle bidrag til julemessen!
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REFLEKSJON AV PROST PER BARSNES

Utvalet er krystallklåre på at i det
moderne, fleirkulturelle Norge
skal alle trusretningar og livssyn

bli handsama med respekt og likeverd. På dette
punktet er det rimeleg å tru at utvalet får stor
støtte. For religionsfridom er ein viktig del av
menneskerettane. Dette står også klårt uttrykt i
vår reviderte grunnlov. Prinsippet om religions-
fridom og likehandsaming er viktig å blankpus-
se. Å vere prinsipielt ryddig i tankar, ord og gjer-
ningar her, er av det gode. 

Men all prinsipiell refleksjon må også relatere
seg til det verkelege livet. Då kjem ein ikkje utan-
om at volumet på medlemsmassen må spele ei
viktig justerande rolle. Det er skilnad på Den
norske kyrkja, som har oppslutning på 86,6 pro-
sent av folket, og små kyrkjelydar og livssynsam-
funn som har mindre enn 1 prosent oppslut-
ning. Livsfjern skrivebordsfilosofi treng vi like
lite på dette samfunnsområdet som på andre.
Det er stor skilnad på livssynsterrenget i Oslo og
i landet for øvrig! Det er skilnad på prinsipptru-
skap og prinsipprytteri!

Når det til dømes blir sagt at Den norske kyrkja
ikkje bør vere seremonimeister ved nasjonale
markeringar fordi det vil gi den ein uheldig
framskoten plass, så er ein vorten så prinsipiell at
ein har gått seg vill i forhold til det realistisk mog-
lege. Dersom dette skulle skje, vil det kollidere
med ei anna overordna målsetjing som utvalet
vil fremje: «Tro og livssyn bør ikke fryktes eller
gjemmes bort, men tvert i mot få utfolde seg syn-
lig og naturlig». 

Dette synspunktet treng vår støtte. I vårt land
har mange forveksla personleg og privat. Eit tru-
sengasjement er ei personleg sak, men det skal
ikkje skjulast i det offentlege rom. Eg håpar an-
dre kyrkjesamfunn vil stå saman med Den nor-
ske kyrkja i kampen for å ta vare på og framleis
utvikle vår kristne og humanistiske arv, og gjere
den synleg! 

Om Den norske kyrkja, ut frå eit krav om å
handsame alle heilt likt, ikkje lenger skal vere
synleg som seremonimeister ved nasjonale mar-
keringar, så fører det nettopp til at tru og livsssyn
blir usynlege på den offentlege arena ved viktige
høve. Eg er difor glad for at det er nedfelt i den re-
viderte grunnlova at Den norske kyrkja «forbli-
ver Norges Folkekirke». 

Mi glede er ikkje knytt til såkalla «privile-
gium», men til det oppdrag og det ansvar vi har i
vårt folk. Og eg er overtydd om at dette framleis
let seg kombinere med religionsfridom i det mo-
derne Norge. ●

5                   februar 2013

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

Bok & Media Vestbok

Nytt tilbud til utviklings-

hemmede: «KirkeKafé»

Det skal denne vinteren og
våren være fem kveldsmes-
ser i Ytrebygda kirke. Kvelds-
messene er for alle, med
sang, musikk, fast liturgi med
kort preken og lystenning.

Kveldsmessene starter 
kl. 19 og varer ca. 1 time. 

Før kveldsmessene – fra 
kl. 17.30 – inviterer Fana dia-
koniutvalg beboere i bofelles-
skap, brukere av botjenes-
tene og pårørende til «Kirke-
Kafè». Der blir det salg av
kaffe og kaker, sang og mu-
sikk og litt aktiviteter på kir-
ketorget. 

Alle ønskes hjertelig vel-
kommen til Ytrebygda kirke:

• Søndag 6. januar 
• Søndag 3. februar 
• Søndag 3. mars 
• Søndag 7. april 

Menighetsbladet presiserer

Forsiden på 
juleutgaven
Det vakre bildet som prydet

forsiden vår sist er laget av

bergenskunstneren Sigrun

Sæbø Kapsberger. Hun har il-

lustrert en mengde barnebø-

ker, og er også kvinnen bak de

populære julekortene fra Sjø-

mannskirken. Kapsbergers

stil kjennetegnes av en farge-

glad og naivistisk akvarelltek-

nikk. Hun har mottatt Kultur

og kirkedepartementets bar-

nebokpris for illustrasjonene

til «Eit hus i stova» (1968) og

«Hos oss» (1969) av Ingvald

Langemyr, «Barna som gikk

for å hente våren» (1970) av

Nils Johan Rud og «Laksen

Glad» (1973) av Ingvald Svin-

saas. ●

Det nye livssyns-Norge
Under leiing av Sturla Stålsett har regjeringa sitt livssynspolitiske utval kome

med si innstilling. Debatten er allereie godt i gang om dei ulike forslag som

utvalet har gjort seg til talsmenn og talskvinner for. 

FEDRANE KYRKJE I NOREGS LAND: Frå den offi-
sielle markeringa i 2005 av 100-årsjubileet for opp-
løysinga av unionen med Sverige. Glimt frå fest-
gudstenesta i Fana kyrkje. Den politiske leiinga og
embetsverket i Bergen kommune, i Hordaland fyl-
ke og i staten deltok, med statsministeren i spis-
sen. Bildet illustrerer samhandlinga mellom kyr-
kje og folk, som er vår kristne og kulturhistoriske
arv, vår nasjonale identitet.
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2013 blir eit heilt spesielt

år for oss sidan det er

sjølve Ungdomsåret i bispe-

dømet vårt. Men kva vil det

seie å ha ungdomsår?

AV ARNT JOHAN VISTNES, PROSJEKTLEIAR 

FOR UNGDOMSÅRET 2013

Det viktigaste med Ungdomsåret er at dei
lokale sokneråd og kyrkjelege stabar arbei-
dar strategisk med si ungdomssatsing. Vi
ynskjer at ungdom, særleg i alderen 15-19
år, skal vere i fokus i det kyrkjelege arbeidet
med gudstenester, trusopplæring, diakoni
og kyrkjemusikk. 

Bibel, bøn og venskap
Oppslutninga rundt konfirmasjon er stor i
vårt bispedøme, men fråfallet etter konfir-
masjon er også stort. Biskop Halvor Nord-
haug utfordrar kyrkjelydane på å våge å ten-
ke einsidig i 2013. Prioriter ungdomssat-
singa i soknerådsarbeidet og finn gode stra-
tegiar i møte med ungdom som kan vere
med på å snu ei negativ utvikling i unges

forhold til kyrkja. Vi skal ha tru på det vi har
å gje. Den gode bodskapen om Jesus Kris-
tus, ord og sakrament. Dette er noko ung-
dom også treng!

Ungdomsmånaden november
November blir sjølve ungdomsårsmåna-
den. Her må må ein gjerne søke samarbeid
over soknegrensene. Kanskje slike samar-
beid kan bli ein tradisjon i framtida? Frå bi-
spedømekontoret har vi bestilt 3000 utgå-
ver av Det nye testamentet for Ungdomså-
ret, med ikonet «Jesus og hans venn» på
framsida. Denne ynskjer vi å spreie mellom
ungdom. Vi er i ferd med å utforme ei eiga
bøn for ungdomsåret som vi ynskjer at skal
brukast i gudstenester og der ungdom sam-
last, og vi har fått laga eigen logo og motto.

Ressursmateriell
Vi har ellers bestilt tskjorter, nøkkelband og
refleksband med logo på. Alt dette kjem ut
til kyrkjelydane på nyåret. Vi har også be-
stilt gripekors som ein kan nytte til utdeling
til ungdommar. Ein kan ha det i lomma og
på den måten be med å berre gripe i kros-
sen. Sindre Skeie og Eirik Mills arbeidar
med eit bibelstudieopplegg som vil bli lan-
sert på stiftsmøtet i august. Vi vil oppmode

kyrkjelydane om å teste dette ut. På Face-
book-sida vår kjem det nye oppdateringar
av kva som skjer og har hendt i Ungdomså-
ret, og på heimesida Ungdomskalenderen -
som har oppdatert informasjon om alt av
arrangement for ungdom i bispedømet. ●

BISKOPENS BETRAKTNING: Dette ikonet vi-
ser Jesus og den egyptiske abbeden Menas
(ca. år 600). «Abbeden har føter, men kva
med Jesus? Er føtene hans skrapte vekk, el-
ler var dei ikkje der frå starten? Kanskje er
tanken den at Jesus i dag kjem til verda
gjennom Menas og alle andre av oss som er
venene hans?» skriv biskop Halvor Nordhaug
på nettsida for Ungdomsåret.

FOTO: RMN-GRAND PALAIS (MUSÉE 

DU LOUVRE)/HERVÉ LEWANDOWSKI
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Kva er Ungdomsåret?

AV BISKOP HALVOR NORDHAUG

Det er interessant for en eldre herre som
meg å titte inn her og få et blikk inn i unge
menneskers verden. En som heter Andreas
gir råd om hvordan han mener en gutt bør
gå fram for å ta kontakt med jenta han er
interessert i: «Jeg tror det beste er at han sier

hva han føler til en kompis, som kan presse
han og si: Go and get her, tiger! Dette klarer
du!» Men alt som står på ung.no er ikke like
morsomt. 

Føler seg usynlig
En jente som kaller seg Hanne har skrevet

følgende innlegg: «Jeg går i niende og be-
gynte på en ny skole første semester, og har
ikke fått noen nye venner. Det er som om jeg
er usynlig. På min nye skole finnes det noen
jeg har lyst til å bli venner med, men jeg er
redd for å prate med dem. Tenk om de synes
jeg er rar, jeg tør liksom ikke å bare gå frem
og prate med dem. Hva skal jeg gjøre?» Han-
ne er redd for at hun ikke er bra nok, ikke
holder mål. 

Biskopens preken til ungdommen:

PREKTE TIL UNGDOMMENE: Menighetsbla-
det trykker her et utrdag av biskop Halvor
Nordhaugs preken fra åpningsgudstjenesten
for Ungdomsåret i Bergen domkirke søndag
13. januar. Bildet viser Halvor Nordhaug uten-
for Fana kirke, iført biskopens reisekåpe. 
ARKIVFOTO: GEIR MØLLER

Det finnes et offentlig nettsted som heter ung.no. Her kan

ungdom skrive inn og fortelle om sine erfaringer og stille

spørsmål om alt mellom himmel og jord som de er opptatt av, 

om forelskelse, om mat og kropp og sex og musikk og mye mer. 
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U2013: 
Viktige
datoar
Noko av det første som
skjedde i Ungdomsåret,
var opningsgudstenes-
ta, som blei halden
sundag, 13. januar i
Bergen domkirke. 
Denne blei radioover-
ført på NRK P1. Andre
viktige datoar er: 

• 8.-10. februar: Vinter-

festival på Voss 

(KFUK-KFUM) og 

vintertreff på Stryn 

(KFUK-KFUM). 

Biskopen deltek.

• 15.-17. februar: Pit 

Stop i Bergen (Indre-

misjonsforbundet).

• 8.-10. mars: Taizé-

helg i Bergen (Bergen

domkirke menighet).

• 14.-15. mars: Ung-

domsleiarkonferanse

på NLA i Sandviken, 

Bergen. Påmelding: 

www.nl.no/ungdom. 

• 22.-27. mars: Konf-

camp i Etne (Acta – 

barn og unge i Nor-

misjon). Påmeldinga 

blir stengt 15.02.13.

• 19.-21. april: Ung-

domsting i St. Jakob 

kirke i Bergen (Ung-

domskatedralen).

• 1.-7. juli: Ungdoms-

vandring og pile-

grimsvandring til 

Selje. For ungdom 

mellom 17 og 20 år.

• 27.-29 august: Stifts-

dagar i Ulvik.

• Meir informasjon: 

www.ungibjorgvin.no 

og Ungdomsårets 

Facebook-side. Søk:

«Ungdomsåret i

Bjørgvin»

Vondt å være ensom
For mange ungdommer er det nettopp dette som er
problemet: Hva mener de andre om meg? Ser jeg bra
nok ut? Det er mye som er flott å med å være tenå-
ring. Men mange har kanskje til tider kjent det som
Hanne: «jeg føler meg bare usikker». Noen har opp-
levd at hun eller han som de trodde de var venn med
i går, ikke er det på samme måten i dag. Uten at de
helt skjønner hvorfor. Det er vondt å være ensom,
mangle venner. Hanne sier det slik: «Det er som om
jeg er usynlig»

Venner for livet
I dag markerer vi åpningen av Ungdomsåret 2013 i
Bjørgvin . Dette året vil vi snakke med unge mennes-
ker fra 15 år og oppover – og si til dem: Du er sett. Du
er ikke usynlig. Om ingen andre ser deg og vet hva du
tenker og hvem du er, så har du likevel en venn. Du er
skapt av Gud, og han angrer ikke på deg. Det har han
aldri gjort. Du behøver ikke være alene. Du har en
venn. Ungdomsåret har et motto: «Venner for livet».
Gud vil være din venn og min venn. Det var jo det
som var meningen fra begynnelsen av.

Men historien om menneskene handler om at vi har
gjort oss selv til Guds uvenner. Han har gitt oss livet
og alt, men vi har vendt ham ryggen. Da mistet vi ret-
ningssansen og gikk oss bort. Den første jula i Betle-
hem begynte Guds leteaksjon etter sine bortkomne
venner. For å være vår venn, ble Gud en av oss. Han
skulle ta oss med hjem til Gud. I dagens bibeltekst*
står det slik: «ved Jesus ville Gud forsone alt med seg
selv». Og i teksten fra Johannesevangeliets første ka-
pittel ble det sagt om Jesus: «Se, Guds lam, som bærer
bort verdens synd».

Elsker deg for den du er
Hvis jeg har gjort noe dumt og ødelagt et vennskap,
er det da noe jeg kan gjøre for at vi skal bli venner
igjen? Ja, jeg kan be om tilgivelse! Slik er det også
med vennskapet vi ødela med Gud. Jesus sier: «Du
er tilgitt. Jeg har forsonet deg med Gud. La oss være
venner. Jeg vil være din venn alltid. Uansett hva du
gjør – så har du meg. Det er ikke bare det at jeg tåler
deg, men jeg liker deg, ja – jeg elsker deg! Du er elsket,
ikke fordi du er flink, men fordi du er du». ●

* KOL. 1:15-20. RED. ANM.

: Mottoet er «Venner for livet»
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TEKST: SVEN-OVE ROSTRUP

FOTO: STEIN RUNE RISA

Tiltakene skissert i «Himmel over livet»
gjennomføres hvert år av dyktige ansatte og
engasjerte frivillige, og vil vi i det følgende gi
en kort presentasjon.

Når vi tar imot foreldre som har valgt å
døpe barna sine i den norske kirke, utfordrer
vi dem til å delta på babysang sammen med
barna. Ved å være med på kurset opplever de
den spesielle kontakten mellom barn og for-
eldre som sang og bevegelser legger til rette
for. Bønes menighet har rundt 80 døpte i
året, hvorav rundt 40 døpes i egen kirke. Ba-
bysang har en deltakelsesprosent i overkant
av 85 prosent. På dåpssamlingene presente-
rer vi alt menigheten tilbyr av arrangement
for alle aldre, men Babysang og Småbarn-
streff nevnes spesielt.

Småbarnstreffet er et tilbud til de som er
hjemmeværende med barn og er også noe vi
oppfordrer foreldre til å delta på.

Skolesekksamling
En gang i året har vi en sansegudstjeneste
som vi inviterer både to- og treåringer til å
være med på. Dette er et av de nyere tiltakene
i undervisningen menigheten tilbyr, og had-
de i fjor en oppslutning på 10 prosent. Når
barna er fire og seks år inviteres de til å mot-

ta bok i gudstjenesten, mens femåringene
inviteres til adventverksted. Fireåringene
samler vi en torsdag i forkant av søndagen,
femåringene blir kjent med advent en lørdag
og for seksåringene arrangerer vi Skolesekk-
samling en av de første søndagene etter de
har begynt på skolen. Begge bokutdelingene
har menigheten holdt på med en del år, men
samlingen i forkant for fireåringene er ny. 

Nasjonale tiltak
Oppmøtet på disse arrangementene har vært
på henholdsvis 38 prosent for fireåringene og
15 prosent for seksåringene. Adventverkste-
det har også eksistert en stund, men i fjor in-
viterte vi for første gang femåringene spesielt.
Oppslutningen her lå på rundt 45 prosent. I
januar i fjor arrangerte vi Tårnagenthelg for
åtteåringene for andre gang. Det var også an-
dre gang vi inviterte ni- og tiåringene til Feri-
esprell, mens LysVåken for elleveåringene
allerede har blitt arrangert noen år. Menighe-
ten ser klart fordelen med å være med på na-
sjonale tiltak som Tårnagenthelg og LysVå-
ken, og jobber samtidig med å få på bena lo-
kale varianter som Feriesprell. 

Overnatting i kirken
Tårnagenthelgen er en flott mulighet for åtte-
åringene til å komme og utforske kirken en
lørdag og være med og prege gudstjenesten
på søndagen. Vi lager rebuser, edderkopp-

muffins og forteller om Den hellige ånd.
Oppslutning er på i underkant av 30 prosent
av menighetens åtteåringer. Feriesprell er et
tilbud til ni- og tiåringene de siste dagene før
skolestart. Vi bruker dagene til å bli kjent
med kirken og nærområdet og til å utforske
mer om skaperverket og miljøvern. Det kan
virke som det er mange tilbud i dette tids-
rommet, og i fjor hadde vi en oppslutning på
kun fire prosent. LysVåken er for elleveåring-
ene, som får overnatte i kirkerommet, og
sammen markerer vi kirkeårets nyttårsfei-
ring med aktiviteter, sang og gudstjeneste på
søndagen. Deltakelsen på dette arrangemen-
tet har vært dalende, og lå sist på 7 prosent.

Konfirmant- og ungdomsopplegg
Da årets konfirmantkull skulle skrives inn,
valgte menigheten å prøve noe nytt. Vi invi-
terte 14-åringene til kirken en lørdag i juni.
De fikk presentert tilbudene de kan velge
blant som konfirmanter. TenSing kom og
sang. Søndagen kom de på gudstjeneste og
var med på menighetens sommerfest samti-
dig som de leverte innmeldingsskjema. Vi
samarbeider med Storetveit menighet om å
gi konfirmantene våre en minnerik konfir-
masjonstid. Til sammen har vi i år 160 kon-
firmanter, derav 90 som tilhører Bønes, noe
som er litt mer enn vi har hatt tidligere. Det-
te skyldes variasjon i årskullene, og deltakel-

8 februar 2013                     

TROSOPPLÆRING
i Fana prosti

BØNES

Dette er femte del i serien der vi 
presenterer trosopplæringen i de syv 

menighetene i Fana prosti. Tanken er at 
dette skal være både til inspirasjon og 

informasjon for hverandre. Denne gangen 
er det Bønes som står for tur. Stafetten 

går deretter videre til Slettebakken 
og Storetveit. 

Lærer barna om Jesus
Bønes menighet fikk i fjor godkjent trosopplærings-

planen «Himmel over livet». Dette er en positiv og

optimistisk plan som tar for seg den systematiske opp-

læringen av alle døpte i Bønes menighet i alderen 0-18 år. 

TITT-TEI: Lek og moro på babysang.
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sesprosenten ligger relativt stabilt rundt 80 pro-
sent. For å gi et adekvat tilbud til så mange ung-
dommer, har vi laget et omfattende opplegg,
som er avhengig både av deltakelse fra stab og
mange frivillige.

Ledertrening
Hovedstrukturen i konfirmantopplegget er at
alle konfirmanter velger en interessegruppe,
hvor de møter menighetens arbeid og tydelige,
kristne voksne. I tillegg deltar de på undervis-
ningssamlinger, er med på gudstjenester, arran-
gement i menigheten og jobber med undervis-
ningsleksjoner via internett. Ungdomstiden og
ledertrening er de to viktigste utfordringene Bø-
nes menighet har i undervisningsarbeidet.
Trosopplæringsplanen har forslag til tiltak i al-
deren etter konfirmasjon, og vi gleder oss til å
prøve dem ut. Ledertreningen fungerer veldig
bra for ungdommene som er en del av Klubben
(Klubben i Storetveit og Bønes), men det er
fremdeles mer å gå på når det gjelder ungdom-
mer som ikke er med i Klubben.

Kontakt med barnehager og skoler 
Trosopplæringen og konfirmantarbeidet i Bø-
nes menighet er spennende og krevende. Det
krever at mange involverte samarbeider godt,
som stab, menighetsråd og frivillige. Arrange-
mentene krever stor deltakelse av frivillige og
godt pedagogisk innhold. Dette utfordrer oss

som pedagoger og som kristne rollemodeller.
Skolene og barnehagene i menigheten har vi
også et godt forhold til. Barnehagene inviteres til
jule- og påskevandring og til adventsgudstjenes-
te. Skolene inviteres til gudstjenester i forbin-
delse med julehøytiden. Vandringene ser et sta-
dig økende deltakertall, og lå i fjor på 25 prosent.
Alle klassetrinn på de to barneskolene i menig-
heten deltar på skolegudstjenestene. I tillegg til
dette er det sporadiske møter ved forskjellige an-
ledninger, både på skolene og i kirken.

Kontinuerlig arbeid
Trosopplæringsplanen til Bønes menighet tar
også for seg de kontinuerlige tiltakene i menig-
heten, og ser på det arbeidet som en viktig del av
den helhetlige trosopplæringen. Vi har søn-
dagsskole, menighetsbarnehage, Minising, Tria,
TenSing og ungdomsklubb. Minising er et kor
for barn fra 3-6 år, mens Tria er et tilbud for 2.-7.
klasse med vekt på sang, musikk og andakter.
Det er også en stor speidergruppe på Bønes,
som er tilknyttet kirken og menighetslivet. Det
er mye aktivitet i Bønes kirke, også for barn og
unge. Vi har et aktivt trosopplæringsutvalg som
i samarbeid med menighetsråd og stab holder
trosopplæringsplanen ajour, forbereder opp-
start av flere tiltak og støtter opp om eksiste-
rende arbeid. Slik holder vi fokuset på trosopp-
læringsreformen, som er en viktig del av arbei-
det i Bønes menighet. ●

FÅR FIREÅRSBOK: Når barna er fire
og seks år gamle, inviteres de til å
motta bok i gudstjenesten.

FÅR HØRE OM JESUS: Søndagsskolen er en viktig del av trosopplæringen i Bønes menighet.
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Det kan tenkes at det frem-

deles forekommer «stormande

nätter i Amsterdams glädjes-

kvarter» som Svarta Rudolf

minnes. 

AV LISE MCKINNON

Men på en solfyllt formiddag i september er
det stille i dette kvarteret når to bestemødre
fra Bergen og et engelsktalende par noen mi-
nutter før klokken elleve står og venter på at
dette spesielle museet skal åpne. 

Tittelen betyr «Vår kjære Herre på loftet», og
er et eksempel på en hemmelig katolsk kirke
som det oppstod en del av etter at reformasjo-
nen kom. Huset ble bygget i 1630, men dets
historie som kirke begynte først i 1660-årene
da en velstående katolsk kjøpmann overtok
det. 

Forbudt med katolsk messe
På gateplan var det butikk, i første etasje bolig-
kvarter, men over dette kom kirken som strek-
ker seg gjennom kanalhuset og to bakenforlig-
gende bygninger. I over to hundre år var dette
menighetskirke for katolikker i indre bydel.
Men: selv om det var offisielt forbudt å feire
katolsk messe, så var toleransen stor for de
mange ulike trosretninger som eksisterte.
Amsterdam var en rik og mektig by, og hva
driftige handelsmenn (som brakte velstand til
byen) foretok seg når dagens forretninger var
overstått, la ikke øvrigheten seg opp i. 

Turistmagnet
Vi vandret lenge gjennom museet med auto-
guide på øret og fikk servert ikke bare historik-
ken, men også en del om restaureringen som
pågår og om hvordan løse problemet med å
skåne et gammelt bygg uten å være for restrik-
tive overfor de mange tusen som besøker ste-
det hvert år (jevnfør vår egen turistmagnet
Troldhaugen). I 1887 ble en ny, stor katolsk

kirke innviet og fra 1888 har «Ons’ Lieve Heer
op Solder» vært museum. Vi kunne se spiret til
den nye St. Nicolas fra et av vinduene i det
«hemmelige» kirkerommet, og gikk vi over til
den andre siden, så vi spiret til Oude Kerk som
var vårt neste mål.

Rasert og plyndret
Oude Kerk («gamlekirken») er ikke bare Am-
sterdams eldste bygning, det er også den eldste
menighetskirken, innviet i 1306. I årenes løp
er den blitt påbygget og forandret mange
ganger. Den er også blitt rasert og plyndret i år-
hundredenes løp, og til slutt var bare takmale-
riene igjen - de var for høyt oppe til at vanda-
lene kunne nå dem. Kirken er berømt for sitt
hvelv av tre (det største middelalderhvelv i Eu-
ropa) og har en svært god akustikk som gjør

den ettertraktet som konsertlokale. Hele
det svære gulvet er dekket av gravsteiner,
det nytter altså ikke å vise respekt ved å
prøve å gå utenom «her hviler…». Mange
berømte menn og kvinner er gravlagt her. 

Plass til 1000
Alle Rembrandts barn ble døpt her, og når
vi går omkring i kirkerommet så er det i et
bygg uforandret fra den tid da han frekven-
terte kirken. Om den gamle mester ville
likt den utstillingen vi så av samtidskunst
og kunsthåndverk er ikke så sikkert, men
kanskje var han like tolerant som mange av
byens borgere var og er? Etter reformasjo-
nen i 1578 ble Oude Kerk overtatt av den
kalvinske reformerte kirke, og er fremdeles
en protestantisk menighetskirke med

Ons’ 
Lieve 
Heer op 
Solder

KANALHUS BLE KIRKE: I årene 1661-1663 ble de tre øverste etasjene i dette huset tatt i bruk
som kirke. FOTO: ANDREAS PRAEFCKE)
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AV KIRKEVERGE KJELL BERTEL NYLAND

Administrasjonsleder skal ivareta
daglig leder-funksjoner for menig-
hetsrådet og være menighetsrådets
administrative ressurs og BKFs re-
presentant i soknet. Blant hoved-
oppgavene til de nye administra-
sjonslederne er å ivareta persona-
lansvaret for BKF tilsatte i menighe-
ten. Der menighetsrådet ønsker det,
kan administrasjonsleder også iva-
reta personaloppfølgingen av de
menighetsrådstilsatte.

Sentral ledergruppe
Hovedelementene i den nye ord-
ningen er i tillegg nedleggelse av
prostikontorene og samlokalisering
av prostistabene i Aasegården for å
styrke økonomi- og personalopp-
følgingen, opprettelse av et felles
Kirketorg for alle prostiene i Bergen
og opprettelse en ny sentral leder-
gruppe som skal ha sitt hovedfokus
på menighetsarbeidet. Forvalt-
ningsenhetene gravplassforvalt-
ning, eiendom, utbygging og barne-
hager får samlebetegnelsen Akasia
og skilles ut under et eget utvalg.

Samler prostene
I den nye samlokaliseringen i Aase-
gården tilbys også prostene hvert sitt

kontor. På denne måten vil vi legge
til rette for faste og regelmessige mø-
tepunkter mellom kirkevergens le-
dergruppe og prostene. Vi tror at en
slik møteplass vil styrke samarbei-
det og samhandlingen på tvers av ar-
beidsgiverlinjene. Andre viktige fel-
lesarenaer og møteplasser vil være
menighetsstabene, menighetsrå-
dene, prostiforum, andre fellestiltak
i prostiene og med bispedømme-
kontoret.

Elektronisk kirkebok
Kirketorgets oppgaver er å ta imot
alle henvendelser om dåp, vigsel og
gravferd, og bidra til at disse hand-
lingene kan gjennomføres ute i de
enkelte menigheter. Kontoret har
også ansvar for all kirkebokføring,
på fullmakt fra sokneprestene. I dag
skjer dette direkte inn i eKirkebok,
som er Den norske kirkes elektro-
niske kirkebok. 

Kirketorgets fire ansatte treffes på
tlf. 55593210 eller via epost:
kirketorget@bergen.kirken.no 

Er det behov for å sende post til Kir-
ketorget; er adressen: Vestre Strøm-
kaien 7, 5008 Bergen. Følg ellers
med på hjemmesiden til Kirken i
Bergen: www.bergen.kirken.no ●

KIRKETORGETS ANSATTE: Fra venstre: Kari Rydland, Inger Helene Jæger, Sol-
veig Knappen, Nina Solheim, Lena Schørn-Koivula og Edvin Stenhjem Bratli.

Omorganiseringen i BKF
Omorganiseringen som ble vedtatt i Bergen kirkelige

fellesråd 13. juni, ble sjøsatt 1. november. Et kjerne-

punkt er tilsettelse av administrasjonsledere i minimum

60 prosent stilling i hver menighet.

gudstjeneste og aftensang hver søndag. Men vil du
leie de 3300 kvadratmetrene til en familiesammen-
komst eller for å møte dine Facebook-venner, så kan
du det, og plass er det til 1000 mennesker.

Kontrastenes by
På vår vei mellom de to kirkene kunne vi hvile blik-
ket på svaner i kanalen og gjester på fortauskafeene,
og unngikk mest mulig de sure blikkene til sexshop-
innehaverne som kundeløse stod i døråpninger og
betraktet guidete turistgrupper passere i god fart.
Men vi ble igjen minnet om hvor vi befant oss da vi
kom til Oude Kerk. Der står de prostituerte i vindu-
ene via-a-vis kirken, og foran hovedinngangen ble
det i 2007 satt opp en bronsestatue av en prostituert i
en døråpning med tittel «Belle» og innskriften «Re-
spect sex workers all over the world». Amsterdam er i
sannhet kontrastenes by! ●

AMSTERDAMS ELDSTE: Oude kerk («gamlekirken»)
ble innviet i 1306. FOTO: DAVE1980

KONTRASTENES BY: Foran Oude kerk er det satt
opp en bronsestatue av en prostituert med tittel
«Belle» og innskriften «Respect sex workers all over
the world». FOTO: ROMEO REIDL
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AVD. BERGEN
Teatergt. 20
5010 Bergen
Tlf: 55 21 44 50
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Slettebakken kirke mandag 
11. mars kl. 19,00-21.30

Tema: «VERDIEN AV 
FRIVILLIG ARBEID»

• Besøk av ildsjel og inspirator
Stig Hammersland - 
inspektør ved Sandsli 
videregående skole. 

• Enkel kveldsmat og 
samtale. 

• Informasjon om besøks-
tjenesten i prostiet.

• Kvelden er gratis og åpen 
for alle som ønsker litt 
«påfyll»!

Påmelding/spørsmål/skyss:
Diakon Linda Bårdsen, 
tlf. 55362285 / 48302448. 
Epost: linda.bardsen@
bergen.kirken.no 

eller til diakon Kjerstin-Marie
Vereide, tlf. 55597115, e-post:
kjerstin-marie.vereide@
bergen.kirken.no

VELKOMMEN!

Tlf 55 13 15 00
www.dbeg.no

Begravelsesbyråkjeden Jølstad

Begravelsesbyrået for 
���� og ����	�
���

������� � �� �� �� ��

Bønes kirke, 21. februar 

kl 19.30: Erik Bye-hyllest ved

Marthe Haaland Wang og

medstudenter fra jazz-og

musikkpedagogikklinjen ved 

Norges Musikkhøgskole.

Ytrebygda kirke, søndag 10.

mars kl. 17.30: Gospelkon-

sert  FunkyBaptized og Re-

deemed. Kirkemusiker Lars

Erik Birkeland medvirker

Sædalen skole, søndag 10.

mars kl. 20.00: Menighets-

kveld og kulturkveld: 

«Sykkelpilegrim – Et fore-

drag om glede og smerte».

Bønes kirke, lørdag 16. mars

kl. 10.30-15.00: Bønesdagen:

Presentasjon av organisasjo-

ner og lag på Bønes. Under-

holdning. Kafe, utlodning. 

Ytrebygda kirke, søndag 

17. mars kl. 11.00: Samlings-

gudstjeneste med Fana Kyr-

kjekor og Ten-Sing-korene.

Storetveit kirke, søndag 17.

mars kl 19.00: Gospel Night

med Sounds Like Us, Agape

Gospel og Jazztrioen Terz.

Skjold kirke, søndag 17.

mars. Klaver/orgelkonsert

ved  Mariko Takei og Knut

Christian Jansson. 

Fana kirke, søndag 28. april

kl. 19: Sigmunds Skages min-

nekonsert. Utdeling av sti-

pend til ung bergensmusiker.

Skjold kirke, april: En rekke

arrangementer i forbindelse

med at Skjold kirke fyller 15

år. Se www.skjold-kirke.no

Besøkstjenesten i Fana prosti inviterer til 

INSPIRASJONSKVELD Kulturkalender
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Hva skjer i trosopplæringen

framover? Hva skjer?
Hvem kan komme? Når?
Skjold søndagsskole:  Alle barn er hjertelig velkomne!

Se eget program for tidspunkt. 

Babysang: Du som har barn fra 0-1 år. Ta kontakt 

for påmelding. Allerede startet. Følgende datoer

gjenstår: 12. februar, 19. februar, 26. februar, 

5. mars, 12. mars. Nytt kurs etter påske. 

4-årsklubb: Alle fireåringer som er født fra januar

tom. juni. Resten blir invitert til høsten. Allerede

startet. Følgende datoer gjenstår: 12. februar og

19. februar. 

Familiegudstjeneste med utdeling av 4-årsbok: 

Alle. Fireåringer som er født fra januar tom. juni er

spesielt inviterte. Resten blir invitert til høsten. 

Søndag 17. februar. Registrering kl. 10.30. 

Tårnagent-helg: Alle som går i 3. klasse.  20. og 

21. april. Invitasjon vil bli sendt til alle døpte når det

nærmer seg. Er du ikke døpt i Skjold kirke, men

ønsker å delta er det helt i orden!

Klubbkveld: Alle som går i 3. – 7. klasse.  3. mai. 

Mer informasjon kommer etter hvert.

2-årssamling: Alle som er eller blir 2 år.  En gang i

løpet av våren. Dato og invitasjoner kommer etter

hvert. 

Har du spørsmål eller ønsker å

delta? Kontakt trosopplærer Janne

Torve-stad, tlf. 55 59 71 17 eller e-

post

janne.torvestad@bergen.kirken.no

13                   februar 2013

Ansatte og menighetsråd

Skjold menighetskontor
Skjoldlia 55, 5236 Rådal
Telefon: 55 59 71 10 /12
Telefaks: 55 59 71 19
skjold.menighet@
bergen.kirken.no

Menighetskonsulent
Marita Børve
Telefon: 55 59 71 12
marita.borve@bergen.kirken.no
Kontordager: mandag, tirsdag, 
onsdag og torsdag. 

Kateketvikar
Margrete Stordal
Telefon: 55 59 71 11
E-post: margrete.stordal
@bergen.kirken.no

Menighetspedagog /
trosopplærer
Janne Torvestad
Telefon: 55 59 71 17
janne.torvestad@
bergen.kirken.no

Diakon Kjerstin-Marie Vereide
Telefon: 55 59 71 15
kjerstin-marie.vereide@
bergen.kirken.no

Kantor Guro Rotevatn Buder
Telefon arb.: 55 59 71 16
Telefon prv.: 412 05 127
guro.rotevatn.buder@
bergen.kirken.no

Kirketjener Silje Brækken
Telefon: 916 92 224 
silje.braekken@bergen.kirken.no

Sokneprest Arne Brekke
Telefon arb 55 59 71 14
Telefon prv 55 13 76 62
arne.brekke@bergen.kirken.no

Kapellan Bjørn Moe
Telefon arb 55 59 71 13
mobil 92 82 24 13 
bjorn.moe@bergen.kirken.no

Menighetsrådsleder Eva Try
Telefon 55 13 13 52
evatry@gmail.com

Internett/menighetsblad
Ansvarlig utgiver: Menighets-
rådet. Redaktør, menighetsblad
Øystein Pettersen, 938 04 808
oystein.pettersen@uni.no
Nettpublisering: Bjørn Selfors,
bselfors@broadpark.no

Kirkens konti
Skjold menighet:
1644. 21. 60035 
(3411. 32. 01101)
Givertjenesten diakoni:
3418. 18. 00889
Konfirmantarbeid:
3418. 20. 00436

Aktiviteter

Skjold kirkekor
Skjold kirke - tirsdager kl. 12 -
13.30. Kontakt: Grete Jacobsen -
telefon 55 13 19 78 og Ingebjørg
Hougsnes telefon 55 10 27 47

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

Søråshøgda barnekor
Skjold kirke - torsdager fra 
kl. 17.30. Leder: Synnøve Flotve
tlf. 55 91 21 13 / 41 45 04 85
seflotve@online.no 
Hjemmeside: www.sbkor.no

Extasis (Skjold ten- sing)
Skjold kirke - onsdager 
kl. 19.00 - 21.30. Line Åse 
tlf. 91 39 38 41 

Formiddagstreffet
Annenhver torsdag i ulike uker -
kl. 12.00-14.00. Kontaktperson
Kjerstin-Marie Vereide
tlf. 55 59 71 15

10-kaffen
Annen hver torsdag i like uker - 
kl. 10.00-12.00. Kontaktperson
Arne Brekke tlf. 55 59 71 14

KRIK Fana (Kristen 
Idrettskontakt) 
Henning Eidsheim
Telefon: 95 43 14 41

Nordås KFUM-speidergruppe:
(gutter) Onsdager - 
Skjold kirke/ Smøråsfjellet.
Knut-Erland Brun, tlf.47417708
knubrun@online.no

Steinsvik 1 - KFUK-speidere
(jenter) Tirsdager - Skjold kirke 
Kontaktpersoner
Gruppeleder Karen Velure, 
mobil 943 73 316
gruppeleder.steinsvik@
hotmail.no

Seniordans 
Mandager kl. 11.00-12.30
Bjørg Høgheim, tlf. 92 40 56 99

Trim
Onsdager kl. 11.00-12.30. 
Astrid Teigen tlf. 45 02 51 03

Skjold kirkelag
Kontaktpersoner Berit Ådland 
tlf. 55 13 37 65 og Gerd Dale 
tlf. 55 13 27 29

Skjold søndagsskole
Janne Torvestad, 
tlf 55 59 71 17
janne.torvestad@
bergen.kirken.no
Se prekenliste side 16 for datoer 

HVEM HVA HVOR i Skjold menighet
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14 februar 2013                      

ARNE BREKKE FORTELLER TIL ØYSTEIN PETTERSEN

S
peiderne i Skjold, Steinsvik 1, har hatt
en tradisjonell samling ved Tenne-
bekktjernet i Kanadaskogen i oktober i

mange år. I 2002 hadde Kong Vinter funnet
at dette var en fin anledning for en tidlig vi-
sitt, slik at på parkeringsplassen på toppen
av Tennebekk var det et sant kaos av som-
merskodde biler som forsøkte å bane seg vei
i 10 cm nysnø. Slik møtte jeg Arne for første
gang, bilen hans hadde kjørt seg godt fast i
snødrevet og hadde tydeligvis ingen inten-
sjoner om å endre på det forholdet. Naturlig
nok hjalp alle hverandre, og da jeg hadde bi-
dratt til å skyve bilen til en passende plass var
han full av takksigelser og kalte meg en «red-
dende engel». Det kunne blitt med det, men
typisk for Arne, så holdt han andakt for spei-
derne over temaet «Reddende engler», og
trakk frem min «heroiske innsats» for «en
borger i nød» som eksempel. Jeg mener det-
te var Arnes første møte med sin nye menig-
het, og i alle fall ga det meg et førsteinntrykk
som jeg aldri har glemt.

Temaet for andre del av Arnes liv og levnet
er altså hans virke som prest, og vi lar ham
fortelle videre fra han var ferdig ved Menig-
hetsfakultetet:

Vi begynte på Haakonsvern – som prest
der, og kona som var fra Sørlandet – palme-
kysten – hadde nok tenkt at vi skulle bare
være der det ene året, det var vi for så vidt
enig om. Men så opplevde vi at det var en i
familien, en gutt som døde av hjernehinne-
betennelse, og vi bestemte oss for at vi skulle
bli litt lenger, i den vanskelige tiden etter at
denne gutten var død. Og så ble vi værende.

Åsane
Og da ble det Åsane. Og Åsane for meg var
helt ukjent land – jeg hadde vært på sykkel-
tur til Tertnes en gang i ungdommen, og da
syntes vi vi hadde syklet langt… forbi Sand-
viken og helt ut – og det var bondeland. Men
i løpet av de sju årene jeg var avgårde til Oslo
så var det jo vokst opp en hel bydel der, fra 5-
6 tusen til 28 tusen mennesker, på ett-to-tre.
Og dessverre som så ofte, så var kirken håp-
løst akterutseilt.

Hverken Kirken eller kommunen var nok
forberedt på den befolkningseksplosjonen
som kom. Så bodde vi i Åsane, og det ble på
en måte en egen by. Vi hadde den tynne stri-
men av en vei om man skulle bevege seg til
og fra sentrum. Det var jo da en vei hvor folk
brukte timer – hver eneste dag – på å kjøre
frem og tilbake. Kirken gjorde litt for å redu-

sere frustrasjonen ved å innføre et alternativ
med bisettelser lokalt ute i bydelen.

Men Åsane altså; 28 tusen mennesker, i
underkant av 500 konfirmanter og ca. 380
dåpsbarn. Og vi hadde i utgangspunktet en
kirke i Salhus som var lissom – dra til Salhus,
sier vi – Salhus var jo helt avsides. Så hadde
vi en interimkirke, en liten kirke i Eidsvåg, et
lite menighetshus, eller noe som skulle kun-
ne bli til et menighetshus, eller kanskje en
kirke en gang i tiden… Vi kunne i hvert fall
ha dåp der, men det var lissom for de etabler-
te i Eidsvåg. Og dermed så ble det den 1795-
modellen oppe på Saurås – den lille kirken
som «Greven» brente ned. Det var den som
ble hovedkirken for en menighet på 28 tusen
– med plass til 250. Vi syntes jo ikke det var
helt stas, så vi lengtet etter å få en arbeidskir-
ke. 

Og til slutt – endelig ble vi delt. Biskopen
hadde lovt at det skulle skje før jul, men som
årene gikk undret vi oss på hvilken jul han
tenkte på. Så kom det endelig et år hvor det
ble skifte. Og da – i 1981–82 ble det delt i
Åsane, Eidsvåg og Salhus menigheter, og jeg
søkte på stillingen i Eidsvåg. Der skulle det
stå en flunkende ny kirke. Vi ble en egen me-
nighet i januar, allerede i mai-juni skulle den
nye kirken vigsles, og der ble jeg altså sokne-
prest.

Sjømannskirken
Der var jeg i mange år – så mange år at jeg
begynte å tenke at kanskje burde menighe-
ten få slippe meg – og så dukket det opp en
mulighet til å få være i sjømannskirken, eller
sjømannsmisjonen som det het den gangen,
et to-års vikariat i Rotterdam. Derved ble
det altså til at fra 90 til 92 var jeg i Rotterdam.
To flotte år – i en brytningstid for sjømanns-
misjonen. Fra å være for sjøfolk, så ble den
største kontingenten vi hadde på besøk trai-
lersjåfører. Dette var rett før man fikk mobil-
telefoner i bilene, derved ble det kirken som
ble sambandssentralen – det var her man
kunne få beskjed om hvor man skulle hente
og bringe last. Noen ganger var sjåførene
nede hos oss i fire-fem dager, så vi hadde
stort besøk av trailersjåfører, mens sjøfol-
kene begynte å bli færre og færre. Og det var
en stor organisasjon – vi var oppe i femten
stykker den gangen, som jobbet på kirken
og ute i Europort. Men så gikk sjømannskir-
ken litt dårlig økonomi i møte, og vi måtte
skjære ned på antall ansatte. 

På en måte – når folk sier; «Å, det er så
hyggelig å treffe en or’ntlig sjømannsprest –
vi skulle hatt flere slike hjemme», så er det jo
pent sagt og godt ment, og i første omgang så

er det jo slik at du nesten letter der du står, og
samtidig blir du litt spørrende til lissom
sånn, er vi så gale vi prester i Norge? – jeg var
jo bare på utlån. Og da sa jeg at jeg er utvik-
lingshjelp til sjømannskirken, jeg er prest
hjemme – vi er jo ikke så gale «… Å, joda, de
er jo så alvorlige». Når møtte du sist en prest
da? «Jo, det var i en begravelse» – det er ikke
så rart at vi da er alvorlig… For meg, når folk
har sånne formeninger om hvordan presten
skal være, så får det frem kjuagutten i meg.
For da syns jeg at jeg passet lissom ikke inn i
den rollen. Jeg er meg. Og etter å ha vært
prest noen år så tenker jeg som så at, OK, nå
får Vårherre bruke oss – og han kan bruke
bergensere… for hva er det vi bergensere er
flink til, jo vi er flink til å prate… Vi er intui-
tive, vi er inkluderende og «you name it», vi
har så masse av positive kvaliteter. Samtidig
så er vi voldsomt pratsomme – prater nesten
litt for mye, og prater hull i hodet på folk. Og
noen ganger virker vi så selvtilfredse, men vi
er jo egentlig ikke det – men vi er enestå-
ende…

Skjold kaller…
Tilbake i Eidsvåg begynte jeg å tenke som
så, at jeg kan jo ikke være i Eidsvåg til jeg går
av med pensjon, heller. Så da begynte tan-
ken om å se seg om etter et annet sted å
modnes. Nå hadde vi etablert oss her i by’n,
ungene våre regnet Bergen som sitt hjem-
sted, og til og med kona syntes at det var for
så vidt OK å bo her. Det var da det med
Skjold dukket opp, og jeg tenkte – dette er
en arbeidskirke… Så kom jeg her, og så
opplevde jeg noe av det som jeg i begyn-
nelsen opplevde veldig sterkt i Eidsvåg-kir-
ken – den første forelskelsen. Ennå hadde
man i frisk erindring hvordan det var før
kirken kom, mens man holdt til borte i
gymsalen. Selv om det var et sted å møte
Vårherre, likesåvel som i kirken. Det er ikke
noe på kvaliteten, men det er opplevelsen;
og dette fellesskapet man hadde med å stel-
le i stand, flytte stoler og sette på plass alter,
det tok man med seg, og så kom man her og
så var man så happy. Og så glad for å få dette
bygget. Det er jo en fantastisk lys og fin kir-
ke. Og jeg skryter hemningsløst av det, for
det er ikke min fortjeneste – jeg har ikke
hatt en finger med i det. Det er andre som
har gjort jobben – som har valgt den riktige
arkitekten, og som har bygget det opp – så
på en måte kom jeg til duk og dekket bord.
Samtidig er det alltid muligheter for oss til å
komme med egne innspill og bruke våre
egne tanker og så videre. Så har jeg en god
kollega i Bjørn. Og vi har hatt gode medar-

Bli kjent med sokneprest 
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beidere her på Skjold. Men frivilligheten,
den er det viktigste altså… 

Om rollen som prest
Se på utfordringen med de unge i kirken –
fra de er 17 til de evt. kommer tilbake med
barn som skal døpes. Der er det et stort gap.
Og dermed blir det enda viktigere hva vi gir
dem med som nistepakke av opplevelser.
Mens det før skulle være så mye substans i
det vi gjorde – vi var så opptatt av at folk
skulle lære – i vår tid er vi mye mer rastløse
av oss og vi er ikke så opptatt av å lære som å
oppleve… Og derfor kan en gudstjeneste
være forberedt i timesvis – i dagesvis, men
likevel… Jeg husker den aller største opple-
velsen en første påskedag, det var å bli tegnet
med korsets tegn med en velluktende salve
til minne om kvinnene som gikk til graven
for å salve Jesu legeme – den oppstandne
Kristus. I utgangspunktet var det en liten
strøtanke som kom, men det var det som ble
stående igjen hos mange. De hadde ikke noe
å utsette på noe av det andre, alt var flott og
fint. Men det var akkurat det som sto igjen.
Så i dag så er det kanskje opplevelsen …
opplevelsen vi tar med oss. Den gode opple-
velsen, ikke «hva lærte jeg?» Jeg tror vi er
blitt mye mer opplevelsesorientert. Og der-
for er det viktig frem til en 17-18 år, hvor vi
sier at vi realistisk sett ikke klarer å følge den
store mengden lenger, at vi har gitt de den
gode opplevelsen. Sånn at når de tenker på –
i mitt tilfelle – presten, så skygger jeg ikke for
Jesus. Det høres veldig fromt ut, men jeg me-

ner det. Så jeg begynner alltid konfirmantå-
ret med å si, «Jeg har to ting jeg vil skal stå
igjen. Det første er at den dagen dere konfir-
meres, så skal vi se på hverandre og nikke og
så vet vi at vi er venner. Det andre er at der-
ved så har jeg ikke skygget for Jesus.» For
noen ganger så møter jeg jo folk som sier at
«Men vi tror ikke noe særlig på Jesus – vi
kom aldri i gang med de derre greiene, for vi
fikk presten i vranghalsen.» Vi må gjøre det
på den riktige måten. Sånn at folk sier ja eller
nei til Jesus, og at det ikke er presten de sier ja
eller nei til. Dette høres flott ut, men det er
det jeg tenker, og så tenker jeg at nå har jeg
levd en stund, og vært prest en stund, så på
noen ting senker jeg skuldrene. – Har du
tenkt over det, at de som hører etter lærer
presten sin grådig godt å kjenne – fordi han
snakker om seg selv? Man skal snakke veldig
mye om Jesus, men mellom linjene så er det
veldig mye presten det handler om.

Hjemmefra fikk vi balansen mellom at vi
skulle tro på oss selv, på den annen side måt-
te vi ikke ha for mye tro på oss selv... Det var
ikke lett det der. Jeg som er født og vokst opp
som nummer to av tre søsken fikk aldri lov
til å være først, jeg hadde en eldstemann
som kunne holde meg på plass. Jeg var gam-
mel nok til å forstå, men ikke stor nok til å
bestemme.

Det var i etterkrigsår – landet skulle byg-
ges opp. Alle vi i gaten hadde like mye – eller
like lite. Og Jesus hørte med. Selvsagt. På
skolen begynte en med en høvelig sang,
gjerne en salme. Alle syntes vi å tro på Jesus.

Hvem av oss hadde ikke den gode hyrdes
bilde som en del av interiøret i vår barndoms
tilværelse? Siden har vi lukket døren til bar-
neværelset bak oss – fridd oss fra de gamle
helter og sjefer. Fri ville vi være og allikevel –
med nærmere ettertanke – så ble det til at titt
og ofte fulgte vi andre hyrder og ledere når
barndommen ble passé…

Og med årene har vi selv gått inn i hyrdens
mange roller. Vi ble voksne, fikk ansvar i
jobbsammenheng, ble gift og fikk barn. Og
tenker stundom, «Er det noen plass for den
gode hyrde mellom alle oss moderne og ef-
fektive mennesker som er opptatt av å bringe
verden fremover? Har du noe å si oss?» Da ta-
ler han til oss, men ikke om barnetroens tryg-
ge univers. Han taler om ulver. Han er hyrde
og vet mye om rovdyr og blodtørst. Jesus vet
om de farer som lurer. Han ser at vi er kastet
ut i en virkelighet som er full av farer og trus-
ler mot trygghet og liv. For Jesus er ondska-
pen virkelig. Like smertelig nær som naglene
i hånd og på fot. Derfor sprenger han sin ram-
me. Han knuser den forgylte grav der vi har
plassert både ham, vår barnetro og alle de an-
dre heltene fra barndommen. Så trer han inn
til oss. Midt i vår til tider så brutale og hårde
virkelighet er Hans hender foldet i bønn for
oss – snart hevet til kamp og vern om oss.
Han gleder seg når menneskene er gode mot
hverandre – når mennesker er seg selv. Han
løfter oss opp når livet har såret oss. Han løf-
ter oss opp i vår siste stund. Og bærer oss
hjem til Gud, for at vi skal være der han er – i
lek og alvor – i smil og gråt – i liv og død. 

Arne Brekke DEL 2

Arne holder andakt for meisene i Steinsvik 1, oktober 2002.
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Menighetskalender

Wilhelmine Hole Olderøy
Oscar Botnevik
Olivia Engeset Lien
Sophie Maurstad Henriksen
Christopher Buasri Amundsen
Mille Daltveit Pell
Tilde Holm Huse
Marie Lien
Theo Bondevik Helland
Eva Marie Hågå
Marcus Christoffer Eik-Førde
Sivert Haugseng Smebye
Ea Wilhelmine Lundekvam
Brevig
Julie Bjarnoll
Julian Wallacher Enæs
Emma Sofie Apollon Arcpanda
Othilie Mikkelsen Sælemyr
Johannes Knudsen
Mathea Bruun
Benedikte Elise Butt
Aksel Gundersen

Adriana Jansson Nejaime 
Tvedt og Magnar Stig Blålid

Stig Thomassen
Annie Barbillon Osland
Else Katrine Lundgren
Kjell Waardal Arnesen
Odd Mathias Teigen
Sigurd Hovland
Tormod Valde
Tor Sigurd Danielsen
Gustav Olav Foss

Jon Kåre Nedrebø
Bjørn Skram Hansen
Hilda Olava Lilleås
Gerd Milde
Borgny Haugland
Torill Dahl Mittet
Eigill Sundt
Anny Sæle
Sigmund Stige

Søndag 10. februar kl 11.00
Fastelavenssøndag. 
Gudstjeneste.
Lukas 18, 31-34. Sogneprest
Arne Brekke. Dåp, nattverd,
kirkekaffe. Søndagsskole.

Søndag 17. februar kl 11.00
1. søndag i faste.Familie-
gudstjeneste / 4-årsbok.
Matteus 26, 36-45. Kapellan
Bjørn Moe./ Trosoppl. Janne
Torvestad. Dåp, kirkekaffe.

Søndag 24. februar kl 11.00
2. søndag i faste.Gudstjeneste.
Lukas 13, 22-30. Kapellan

Bjørn Moe. Dåp, nattverd, 
kirkekaffe.Kirkekoret deltar.

Søndag 3. mars kl 11.00
3. søndag i faste.Gudstjeneste
Lukas 22, 28-34. Sogneprest
Arne Brekke. Dåp, nattverd,
kirkekaffe.

Søndag 10. mars kl 11.00
4. søndag i faste. Gudstjeneste. 
Johannes 6,24-36 Sogneprest
Arne Brekke. Dåp, nattverd,
kirkekaffe. Søndagsskole.

Søndag 17. mars kl 11.00
Maria budskapsdag. Familie-
gudstjeneste.Lukas 1, 39-45
Kapellan Bjørn Moe/ 
Trosoppl. Janne Torvestad.
Dåp, kirkekaffe. Babysang
deltar.

Søndag 24. mars. Kl. 10.00
Palmesøndag. Gudstjeneste.
Johannes 12, 1-13. Sogneprest
Arne Brekke. Dåp, nattverd,
kirkekaffe.

SØNDAGSSKOLE 
VÅREN 2013

13.januar: Søndagsskole
20. januar: Søndagsskole
27. januar: Søndagsskole
3. februar: Søndagsskole
10. februar: Søndagsskole
17. februar: Familiegudst. Ut-

deling av 4-årsbok
24.februar: Vinterferie
3. mars: Vinterferie
10. mars: Søndagsskole
17. mars: Familieguds-

tjeneste
24. mars: Palmesøndag – 

ikke søndagsskole
31. mars: Første påskedag – 

ikke søndagsskole
7. april: Barnas påske-

søndag – familie
gudstjeneste

14. april: Ungdomsguds-
tjeneste

21. april: Tårnagentguds-
tjeneste

28. april: Jazzgudstjeneste
5. mai: Søndagsskole – 

semester-
avslutning

Nye og gamle Fredagskafé-
gjester er velkommen i 
peisestuen i Skjold kirke
fredag 15. februar kl 19.30!

Kafeen er i gang og har allere-
de hatt en samling. 15. februar
blir det «Sangkveld» med quiz,
og mimring fra barndommens
rike. Asbjørn Valen og Ellen
Fasmer vil bringe oss tilbake i
tid. Husker vi fortsatt de kjente
og kjære barnesangene? 

Klarer vi en quiz med et slikt
tema; og ikke minst kan vi fort-
satt synge de? 

Vi starter ca 19:30 med et
kveldsmåltid. Vi serverer 
«godt brød», te og kaffe – du 
tar med én sort pålegg til felles
matbord og 30 kr til dekning av
fellesutgifter.  

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

Program for resten av vår-
semesteret 2013:

• 15. februar: Sangkveld med
quiz. Vi mimrer fra barndom-
mens rike..

• 15. mars: Kveldens «kryd-
der» ikke helt bekreftet.

• 19. april: Skjold kirke 15 år;
ny kirke ga mange forventning-
er. Hvordan blir fremtiden; stik-
kord trosopplæring? 

• 31. mai: Tur til Lysekloster.  

begravelser

Returadresse:
Skjold menighet
Skjoldlia 55
5236 Rådal B
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