
Magasin for Skjold menighet 
Nr 1/18 
www.skjoldmenighet.no

 tegn MAGASIN FOR SKJOLD MENIGHET

 
    

 
                

 
  

 

1 -18

FO
TO
: E
IE
L 
H
O
LT
EN

skjold 1-2018.qxp_tegn.qxp  24.01.2018  13.41  Side 1



REFLEKSJON: Eiel Holten 

Alle de tre kongene var møtt
opp, de fulgte julestjernen på

let etter den nyfødte kongen. Vi
fikk møte en alvorlig kong
Herodes. Han skyet fullstendig
over da de hellige tre dukket opp
på døra hans og lurte på om det
var her de kunne finne den nye
kongen? Til sist fant de den ny-
fødte. Ikke i et slott, men i en
enkel stall noen kilometer borten-
for. Med dramaet vel over samlet
vi oss og gikk rundt juletreet. Med
fem ringer og 180 deltakere ble det
god sang og god stemning rundt
juletreet, som også sang på sitt
siste vers. 
Vi er mange som stanser opp ved

starten av et nytt år, og tenker
over det som ligger foran. Året
som ligger ubrukt og fullt av mu-
ligheter. For meg varer det
imidlertid ikke lenge før jeg blir
innhentet av realitetene; dette året
har ikke bare muligheter. Det har
også en drøss av begrensninger.
Jeg har fortsatt med meg et lass av
«bagasje» fra de årene jeg har levd
så langt. 

Bibelen forteller Jesus inviterer
meg til å legge mer vekt på det
som ligger foran meg enn det som
ligger bak meg. Framover er den
viktigste retningen i den kristne
troen. Jeg vil oppfordre deg som
ikke er så ofte i kirken til å ta deg
en tur innom. Lytt. Syng med. Be
om du vil. Hør fortellingen om
Jesus. Han som på en helt spesiell
måte styrket de urolige og uroet de
sterke. Som satte en strek i sanden
og sa «du er tilgitt». Det som
bandt deg fast i fortiden trenger
ikke lenger binde deg. Du ønskes
velkommen inn i en sammenheng
der vi sammen utforsker hvem vi
er ment å være. Både i våre egne
liv og i fellesskapet.  
Miles Davis, som spilte jazztrom-

pet, sa: «Det er ikke den tonen du
spiller nå som er feil, det er den
neste tonen du spiller som avgjør
om den er rett eller feil.» 
På samme måte ser

vi på 2018 med håp.
Dagene har ennå 
ikke kommet. La
Gud blåse liv i 
dem sammen
med deg! l

Unndis Bergås (bildet) presenterer temaet
«Kilder til hvile, mening og livsmot» i

Skjold kirke mandag 5. februar kl. 19.30. 

Bergås har utdanning innen teologi og psykologi, har vært misjonær og
har erfaring fra undervisning. Det blir allsang og bevertning. Velkommen
til en spennende kveld i kirken! Arr.: Diakoniutvalget i Skjold menighet.

I skrivende stund er det midt i januar. I Skjold kirke
har vi akkurat feiret familiegudstjeneste og Hellige
tre kongers fest. 

Godt år!

Tegn
Utgis av menighetsrådet i samarbeid
med BKF og fem andre menigheter i
Bergen. Bladet er et informasjonsorgan
som sendes alle hjem og regnes ikke
som uadressert reklame. 

Levering av stoff:
Leveres menighetskontoret eller 
sendes staben, se side 17.

Lokalredaksjon: 
Kontakt staben, 
se side 17.

Annonser side 5 -16 (fellessider): 
Tove Elin Nygaard, to-eli-n@online.no

Sentralredaksjon: 
Redaktør Magne Fonn Hafskor 
922 94 877 - eyecu@online.no 
Kun henvendelser ang. «fellesstoff» 
side 5-16. All annen kontakt: 
Se lokalredaksjon.

Grafisk produksjon: 
Dragefjellet Media AS 
55 23 25 47 - post@dragefjellet.no 

Trykk:Molvik Grafisk 

Deadline neste 
nummer: 
Kontakt lokal-
redaksjonen

Utgivelsesdag 
neste nummer: 
Tirsdag 13. mars

Menighetsbladsamarbeidet
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Det nærm   
Skjoldsto

Ny sokne-
prest i Skjold
Harald Pedersen Fylling (63) har

takket ja til soknepreststillingen i
Skjold menighet. Han tiltrer stillingen 
i begynnelsen av mai og blir innsatt
under gudstjenesten 24. juni.
Harald kommer fra stillingen som

sokneprest i Saltdal og har tidligere
vært marineprest og vært 10 år mi-
sjonær i Mali.
En fyldig presentasjon av vår nye

sokneprest kommer i neste nummer 
av menighetsbladet. l

Hold av 18. februar til en
flott gudstjeneste kl 11.00 
med en storstilt konsert 
på kvelden. Dette må du
ikke gå glipp av!

«Kilder til hvile, 
mening og livsmot»
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 r mer seg årets
tock-konsert

TEKST OG FOTO: Skjoldstock-komiteen

Det er noen ungdommer som ofrer
mye av sin tid for at Skjoldstock

skal bli en realitet. Med i denne
komiteen er Karianne Stige Hanøy,
Knut Kyrkjebø, Håvard Hestetun,
Sofie Henne og Trude-Christina H.
Halvorsen. Noen ansatte er også 

med, Eiel Holten og Margrete Stordal. 
Temaet for årets konfirmant-festival

er: «Sett, Avslørt, Elsket.» Av dette
temaet skal vi lage spennende drama,
dans, scene-elementer og kor. Hold av
datoen, så snakkes vi. 

Skjoldstock arrangeres 15.-18. februar.
Konserten 18. februar er gratis. l

De to musikerne har fulgt hverandre
i et kvart århundre, arbeidet i lag i

ny og ne, og satt spor hver for seg.
Opheim er en av landets fineste vok-

alister. Som folkesanger fra Voss har
hun fått plass som den største tradi-
sjonsbæreren på Vestlandet, og har
vunnet Landskappleiken flere ganger. 
Fliflet er en fargerik musiker og mus-

ikkmaker med trekkspill som hovedin-
strument og med lang fartstid innen en

rekke ulike genrer. Han ble kåret til År-
ets folkemusiker i 2011.
På konsert med Opheim og Fliflet får

du musikk med både poesi og kraft,
både tradisjonelle folketoner og salmer
- og ny, melodiøs musikk fra noen av
Gabriels mange bestillingsverk. l

Søndag 11/2 kl. 19.30. Bill. kr. 200,-
ved inng. (under 18 år: kr. 100,-)
Arr. Kulturutvalget i Skjold kirke

Opheim/Fliflet 11. februar

Berit Opheim og Gabriel Fliflet måtte dessverre ut-
sette konserten som var planlagt i september, men
er nå tilbake i februar! 
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18. - 19. november hadde
vi en flott Lys Våken-
helg i kirken - med 19
elleveåringer.

TEKST: Janne Torvestad
FOTO: Lys Våken-medhjelpere

På lørdagen hadde vi gudstjeneste-
verksted og tacofest. Vi pyntet

pepperkakehus, hadde luftgeværskyt-
ing og mye mer. På søndagen deltok
alle 11-åringene i gudstjenesten med
dans, drama og foto. l

Lys Våken i kirken 

Formiddagstreffet møtes
annenhver torsdag (ulike
uker) kl. 12.00 - 14.00. 

På treffene har vi ulike gjester/tema,
andakt, allsang og smørelunsj. 
Pris kr. 50.

Program for vinteren og våren:
• 1. februar: «Hva er god helse?» 

Besøk av Kari Reinan.

• 15. februar: Utlodning – ta gjerne
med en gevinst! 

• 1. mars:  «Våren kommer» - mini-
konsert med Jan Erik Endresen
(sang) og Sigurd Melvær Øgaard
(piano).

• 15. mars: Bergen pensjonistorkester
underholder.

• 12. april: «De glade 50 - 60-årene» 
v/Arne Brekke.

• 26. april: «To gode venner fra
Lindås». Finn og Bjarne synger,

spiller gitar og trekkspill og forteller
gode historier.

• 24. mai: Vårviser, operetter m.m.
Veslemøy Fluge Berg, Skjold kirkekor
og Guro Rotevatn Buder.

• 7. juni: Sommertur

Ta med deg noen og kom!
Hilsen Formiddagstreffkomitéen:
Olav, Inger-Johanne, Gerd, Irene,
Berit og Kjerstin-Marie. l

VARIERT PROGRAM. På en Lys Våken- helg er det både plass til en moderne dramatisering
av bibelfortellingen om sønnen som kom hjem - og til en runde blinkskyting med luftgevær!

Formiddagstreffet i Skjold kirke våren 2018
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TEKST OG FOTO: Magne Fonn Hafskor

Itråd med den ytre handlinga i den 
gamle teksten, har Brynhild Utne sytt

for at visjonsdiktet har vorte framført
kvar einaste trettandedags jul i Fantoft
stavkyrkje like sidan 1999. Kvar gong
med ein ny kvedar, og kvar gong fram-
ført to gongar same kvelden for så
mange som det er plass til i det trange
kyrkjerommet der. 

Pågangen har vore aukande, og årets
framføring blei flytta til Storetveit kyr-
kje, som var fylt til siste benkerad idet
Brynhild Utne introduserte folkemusik-
aren og artisten Sigrid Moldestad; opp-
havleg frå Nordfjord, men no busett i
Selegrend i Åsane. 

Tolv dagar i djup svevn
– Eg er glad og stolt over at Sigrid 
ville ta på seg denne oppgåva, innleiar 
Brynhild Utne. Sigrid Moldestad
kvitterar for dei gode orda med å be
publikum om ein ekstra applaus for
Brynhild; svært fortent i og med den
innsatsen ho har gjort for å videreføra
det gamle visjonsdiktet til fleire genera-
sjonar nye lyttarar.

– Eg er veldig glad for å bli spurt. Det
er litt skummelt, sidan eg ikkje har gjort
det før, så eg har brukt mine tolv dagar i
jula på å læra meg det, fortset Molde-
stad, og legg til at ho kjenner på ære-
frykt for å stå her i dag og framføra eit
dikt med så lang tradisjon.

No har Brynhild Utne
gjeve frå seg stafett-

pinnen. Det er berre å 
håpa at nokon andre

plukkar den opp.

Tittelen til denne konsert-
meldinga er orda primus
motor Brynhild Utne brukte
då ho takka Sigrid Molde-
stad for ei særskild vakker
og noko annleis framføring
av det gamle visjonsdiktet
Draumkvedet.

HEIDRA KVARANDRE: – Du fekk fram tankane og tonane på ein nydeleg måte. Dette må du
fortsetja med, oppmoda Brynhild Utne etter framføringa til Sigrid Moldestad. Sjølv opna den
populære songaren/folkemusikaren med å be publikum om ein ekstra applaus for Brynhild
Utne i og med den mangeårige innsatsen ho har gjort for å videreføra det gamle visjonsdiktet.

Draumkvedet for 20. gong:

–Vedkjømeleg
vakkert
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Iført ein for høvet svært passande bu-
nadsinspirert «fantasistakk» frå Eva Lie
Design i Oslo (evalie.no) byrjar ho med
å, i korte trekk, gjenfortelja innhaldet i
Draumkvedet. 

– Etter å ha søve vekk alle dei tolv
juledagane, vakna Olav Åsteson i dag,
på trettandedagen. Medan han sov, har
han gått den vegen som dei døde går,
fortel ho. 

Etter å ha vaska svevnen ut or augo,
reiser Olav Åsteson til kyrkje, der han
fortel kyrkjelyden om opplevingane han
har hatt i det hinsidige medan han sov.
Om han gjorde det i verseform, er det
ingen som veit, heller ikkje om diktet er
basert på ein verkeleg person.
Etternamnet finst i ulike variantar, men
det er Åsteson som har festa seg i den
teksten som er mest i bruk i dag. Nokre
meinar at dette namnet peikar på Olav
den Heilage, sidan
mor hans
heitte Åsta. 

Opphevar tida

Moldestad opnar med å spela nokre
tonar på hardingfela, noko som skapar
den rette stemninga av høgtid. Så tek ho
fela ned frå kinnet, og kvedar dei fyrste
strofane: «Vi’du me lye, eg kvea kan /
um einkvan nytan drengjen / alt um’n
Olav Åsteson / som heve sovi so len-
gji». Stemma hennar er lys og krystall-
klår, og kling godt mellom veggane inne
i den vakre steinkyrkja. 

Innimellom bryt ho av den songlege
framføringa, anten med å ta tonane opp
igjen på hardingfela, eller ved å gå over
til ei meir forteljande eller resiterande
stemme. Dette fungerar godt, og gjer
det enklare for publikum å få tak i inn-
haldet i diktet. «Så tok eg av på vetter-
stig / alt på min høgre hònd / der såg
eg meg ti paradis / de lyser ivi vene
lònd / For månen skin’e / å vegjine
fadde so vie» les ho, og gjentek orda
fyrst i song, før ho let melodien dansa
ein runde på felestrengane. Ho gjer ein
sirkelgang framme i sakristiet medan
ho spelar. Så kjem fortsetjinga: «Der
såg eg att’e gumor mi / meg mune ’kji
bet’e gange / «Reis du deg ti brokks-
valin / der skò domen stande». 

Me er no allereie halvvegs i diktet,
utan at det kjennes slik. Det er som om
Draumkvedet har den eigenskapen, at
det nærast opphevar tida. Eg ser fleire
rundt meg som lukkar augene og lenar
seg tilbake, djupt konsentrerte. Kanskje
er det innhaldet, kanskje er det det 
framandarta og likevel velkjende som
mange opplever i møte med folke-
musikken, eller kanskje det er det 
reint suggererande ved at den snakke-
syngande melodien blir monotont 
gjenteken gjennom alle dei 52 versa.

No er det likevel ikkje noko som er
monotont ved Sigrid Moldestads

framføring. Eg har nemnd

vekslinga mellom resitasjon, song og
felespel, men ho maktar også å gje oss
ei svært dynamisk framføring, og det
slår verkeleg gnistar frå hardingfela
hennar etter den dramatiske tekstlinja
som peikar fram mot dagen då
dommen skal falle, sitert over. Ho av-
sluttar denne bolken med å spela litt på
eit lite vind-klokkespel, der dei metall-
iske tonane minnar om dei klingande
overtonane frå tibetanske fingersym-
balar («tinsha») når dei vert brukt til
meditasjon og i religiøse seremoniar.

Blomar, klemmar, takksigelsar
Så er me over i diktets femte bolk, med
tittelen Den foreløpige dom. Her treffer
me erkeengelen Mikael («såle-Mikkjel»),
som skal vega alle sjelene i ei skålvekt.
Ferda går deretter vidare inn i Døds-
riket, med utførlege skildringar både av
korleis vonde gjerningar vert løna, og
gode. «De va han Olav Åsteson / no
hev ’en tålt sine draume» avrundar ho,
før ho går over i ordlaus song til den
same melodien. 

Applausen etterpå var stor og lang, 
og kunne endt i krav om ekstranummer
(kva skulle det vore?) om ikkje sokne-
prest Bjarte Holme hadde gått opp for 
å avlevera blomar, klemmar og takk-
sigelsar til alle dei involverte. Han takka
Sigrid Moldestad for «ei rotekte fram-
føring», før han vende seg til Brynhild
Utne: «Takk for at du har gjort dette
mogleg 20 gongar på rad, og takk for at
du sit her i dag. Eg veit at du har streva
med sjukdom i det siste. Eg er sikker på
at det du har fått til her i Storetveit, er
unikt i Noreg» sa han. Så tok Brynhild

Utne sjølv ordet. Ho
takka for dei vene

orda, og vende seg
mot årets kvedar.

FRAMFØRTE 
VISJONSDIKT FRÅ 
MIDDELALDEREN: 

Sigrid Moldestads stemme er
lys og krystallklår, og klang godt

mellom steinveggane inne i
Storetveit kyrkje.

STARTA DRAUMKVEDET-TRADISJON: Brynhild Utne har sidan 1999 presentert oss for til 
saman 20 ulike kvedarar, kvar med ei ny tolking av det gamle verket. 
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Fakta:
Draumkvedet
• Draumkvedet fortel om Olav
Åsteson, som la seg ned på jule-
kvelden og fall i djup søvn.
Trettandags jul vaknar han, då
folk er på veg til kyrkja. Medan
han sov, har han sett livet etter
døden, korleis synder vert
straffa, og fått ein glimt av para-
diset. Olav rir difor til kyrkja for 
å fortelja om det han har sett.
Etter gamal tru måtte sjela gjera
ei lang reise etter døden. Olav
Åsteson gjorde denne reisa i
levande live. 

• Det er mange diskusjonar
kring alder, opphav og form 
på Draumkvedet, sidan ein for
det meste berre har funne brot-
stykke og einskilde vers av
diktet. Enkelte meinar at det 
kan ha oppstått på same tid
som det islandske Sólarljóð
(Solsongen), som er eit liknande
kristent visjonsdikt, nedteikna 
på Island i byrjinga av 1200-talet.
Dette diktet skildrar ein far som,
etter at han er død, fortel sonen
kva han har opplevd i døds-
stunda og i Dødsriket, og
formanar alle levande om å 
leva eit rettskaffent liv. 

• Ein veit ikkje kven som har
skrive Draumkvedet, men dei
fleste nedteikningane er gjort 
i Telemark. Magnus Brostrup
Landstad nedteikna ein versjon,
etter å ha høyrt Maren Ram-
skeid frå Kvitseid framføre det
rundt 1850. I 1890-åra tok pro-
fessor Moltke Moe brotstykke
frå ulike kjelder og sette desse
saman til ei utgåve på 52 vers.

• Visjonslitteratur er forteljingar
om ferder til den andre verda.
Dei mest kjende er Den gud-
dommelege komedien av Dante
Alighieri (1265-1321) og Tundals
visjon (opphavleg nedteikna 
av ein irsk munk på midten av
1100-talet). I norsk samanheng
står likevel Draumkvedet i ei
særstilling. 

STOR INTERESSE: Storetveit
kyrkje var fylt til siste benkerad
under årets framføring av 
Draumkvedet.

«Sigrid; dette var vedkjømeleg vakkert, sa
ho. «Du fekk fram tankane og tonane på
ein nydeleg måte. Dette må du fortsetja
med».

Songstafett i 800 år
Det underskriv denne meldaren gjerne
på, både når det gjeld Sigrid Moldestads
sterke innleving i dette middelalderdiktet,
og tradisjonen med å framføra det på
trettandedagen i Storetveit. Ja, stavkyrkja
blei for liten i år; tradisjonen har vakse
seg stor og krev no betre plass. Det er å
håpa at nye ildsjeler i kyrkjelyden grip tak
i tradisjonen og vidarefører den, for det
fortenar det nybrottsarbeidet som Bryn-
hild Utne har lagt sjel og innsats i
gjennom 20 år. 

Samstundes er det verdt å fella ei lita
tåre dersom det ikkje blir fleire fram-
føringar av Draumkvedet i Fantoft stav-
kyrkja. Ja, den er lita og trang, og kaldt
var det ofte òg; nokon gongar stod frost-
røyken ut av munnen både på kvedar 
og publikum. Det var likevel noko heilt
særeige med å koma dit ein mørk januar-
kveld, og oppleva Draumkvedet i om-
gjevnader ikkje ulik dei der det opphavleg
har vore framført. Det var som å gå fleire
hundreår tilbake i tid; som å ta del i eit
fellesskap der forfedrane våre framleis
var til stades. 

Og då er eg vel framme med noko av
kjerna, både i Draumkvedet og i annan

stor kunst; den som maktar å ta deg til
ein annan stad, og gjev deg ei sterkare
kjensle av kva det vil seie å vere menn-
eske. Inni oss er me alle einsame, men
fellesskapet rundt musikk og andre
kunstopplevingar bind oss saman. 

Draumkvedet maktar framleis å spela
på strengar djupt inne i oss, slik det har
gjort i kanskje så lenge som 800 år, i 
ein slag lang stafett, med stadig nye
kvedarar. Brynhild Utne tok opp denne
tråden i 1999, og har sidan presentert
oss for 20 ulike kvedarar, kvar med ei 
ny tolking av det gamle verket. 

No har ho gjeve frå seg stafettpinnen.
Det er berre å håpa at nokon andre
plukkar den opp. �

«FOR MÅNEN SKIN’E, Å VEGJINE 
FADDE SO VIE»: Kunstnar Gerhard Munthe
(1849-1929) er kjend både for sine særmerkte

teikningar til Snorres konge-soger og for 
den handteikna utgåva av Draumkvedet 

frå 1904; her vers 14 og 15 frå innleiinga til 
visjonsdiktet.
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Tempelplassen kirke ble innviet i september 1969, og er en av 
Helsinkis største severdigheter med rundt 600.000 årlige besøkende. 

TEKST OG FOTO: Knut Corneliussen

Steinkirken i
Helsingfors

Allerede på 1930-tallet ble det 
planlagt å bygge en kirke på

Tempelplassen, en liten fjellhaug i
Helsinki. Den gang så arkitektene for
seg en tradisjonell katedral med to
tårn. Denne ble aldri bygget. 

Finnene fikk det travelt med å krige,
først med vinterkrigen mot Sovjet, og
senere mot Tyskland da de skiftet side. 
Etter krigen ble det utlyst en konkurr-
anse om å bygge en ny kirke. Denne ble
vunnet av arkitektene Timo og Tuomo
Suomalainen, som løste problemet med
å bygge en kirke på en tomt som egent-

lig ikke lot seg utnytte. I stedet for å
bygge en tradisjonell kirke, hugget 
de seg ned i tomten og bygget kirken
nedover. Steinen som ble sprengt ut 
ble nyttet som en del av kirken. Veg-
gene er derfor delvis sprengte fjell-
sider og delvis grove steinblokker.

Kirken mangler et tradisjonelt tårn 
og har ingen kirkeklokke. Til dette 
formålet brukes lydbånd. Inngangen
kan virke anonym, men når du
kommer inn, vil du ikke være i tvil 
om at du befinner deg i en vakker, 
om enn noe særpreget kirke. �

� VED ALTERET: Altertavlen er en revne i fjellveggen. I tillegg til vanlige kirkelige handlinger,
er kirken mye brukt som konsertlokale på grunn av den særegne akustikken innenfor de 
ubehandlede bergveggene.
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� FORAN INNGANGEN: Kirkens rette navn er Tempelplassens
kirke, men den er kjent både som Steinkirken og Fjellkirken. 

� SPEKTAKULÆR ARKITEKTUR: Finland er kjent for mye fantastisk og
god arkitektur, noe Tempelplassens kirke er et av de fremste eksemplene på. 
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Samfunnet endrer seg og rammebetingelsene for kirken endrer seg. Da må
kirken ta grep. I 2015 initierte fellesrådet en virksomhetsgjennomgang. Nå
er denne sendt ut på høring, med svarfrist 1. mars.

TEKST OG FOTO: Karoline Rossgård Salhus

Hvordan sikre og styrke kirkens
nærvær i Bergen? Er kirken i

Bergen organisert på en hensikts-
messig måte? For å gi fellesrådet et
best mulig grunnlag til å lede og vid-
ereutvikle en bærekraftig kirkelig virk-
somhet i Bergen, ble det i april 2015
nedsatt et utvalg til å foreta en virk-
somhetsgjennomgang og utarbeide 
en samlet vurdering av den totale 
ressursutnyttelsen i organisasjonen.

– God forvaltning handler også om
effektivisering og nytenkning. Det
ligger mange positive muligheter i en
eventuell bedre utnyttelse av våre res-
surser, og vi er forpliktet til å forvalte
ressursene klokest mulig til beste for
menighetsarbeidet i Bergen. Også po-
litiske signaler om kirkens fremtidige
økonomi danner bakgrunnen for at
fellesrådet etablerte et utvalg, for-
klarer kirkeverge Asbjørn Vilkensen.

– Et ansvarlig fellesråd bør med jevne
mellomrom komme tilbake til spørs-
målene: Gjør vi de riktige tingene, og
gjør vi tingene riktig? Herunder om vi
er organisert på en effektiv og god
måte, sier leder i fellesrådet, Lars
Kristian Stendahl Gjervik.

Tre modeller for samorganisering
Utvalgets arbeid har resultert i rap-
porten «Virksomhetsgjennomgang av

BKF og alle menighetene i Bergen».
Denne (samt et høringsbrev) ble i uke
40 sendt ut på høring til alle menig-
hetsrådene, de tillitsvalgte, verne-
tjenesten, Bispedømmerådet, de til-
litsvalgte for prestene, felles miljøut-
valg og den enkelte BKF-ansatte. I til-
legg oppfordres stabene til å drøfte
rapporten og gjerne også avgi en felles
uttalelse. Høringsfristen er satt til 
1. mars 2018. 

Behov for endringer 
– Det er etter mitt skjønn ingen tvil
om at det er behov for strukturelle
endringer i kirken. Først og fremst
fordi samfunnet endrer seg, men også
fordi rammebetingelsene for kirken
endrer seg. Fokus på effektiv og god
drift vil være viktig for å få gjennom-
ført mest mulig arbeid og for å legi-
timere videre offentlig støtte, utdyper
fellesrådsleder Stendahl Gjervik.

Utvalget foreslår ikke at de nye og
større stabene skal samlokaliseres,
men samorganiseres. Rapporten fore-
slår omstruktureringstiltak i form av
tre ulike modeller for samorganisering
av staber, der modell 1 er minst radikal
og modell 3 mest radikal, basert på en
analyse av de tre hovedområdene:
soknestruktur og kirkebygg, kirke-
vergens administrasjon, og ressurs-

fordeling knyttet til bemanning i men-
ighetene.

Større enheter - mer samarbeid
Kirkevergen ser for seg flere positive
synergier av en eventuell omorgani-
sering til større arbeidsfellesskap.

– Større enheter vil gjøre den enkelte
stab mer robust, og kan i større grad
samordne løsninger og oppgaver. En
kan legge bedre til rette for og stimul-
ere til faglig samarbeid blant eksemp-
elvis kateketer, ansatte innen trosopp-
læring, diakoner, kantorer og flere fag-
grupper. Vi tror også at større enheter
vil skape mer standardiserte rutiner for
administrasjon og planverk, og at dette
også kan gi en effektiviseringsgevinst,
forklarer kirkevergen. Utvalget har i til-
legg vektlagt en organisering som
legger til rette for flere hele stillinger og
mindre administrasjon.

– Større stillinger vil typisk være mer
attraktive og skape mindre turnover
enn det vi erfarer i dag. Utvalget sann-
synliggjør også at samorganisering av
staber vil medføre behov for færre ad-
ministrative stillinger og frigjøre øko-
nomi som igjen kan kompensere for
eventuelle svakere inntekter, eller
eventuelt finansiere flere operative
stillinger i menighetene, utdyper kirke-
vergen.

Advokatfirmaet
Vegard Austgulen AS
• Arv/gaver • Familie • Ektepakter 
• Samliv • Kontrakter • Kjøp/salg

15 prosent rabatt til nye klienter fra søndre by-
del, der jeg vokste opp! Hjemmebesøk mulig.

Sandviksbodene 1H-Slaktehuset, 5035 Bergen
Telefon: 55 70 63 64 - 924 59 483
E-post: vegard.austgulen@advokathus1.no

www.byadvokaten.net 

Fyllingsdalen Døgnvakt 55 15 40 90
Åsane Døgnvakt 55 25 31 00

TILLITEN TIL OSS VIL BLI GODT IVARETATTwww.abbedissen.no

– Gjør vi de riktige tingene, 
OG GJØR VI TINGENE RIKTIG?
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VI TRENGER 
FRIVILLIGE. 

Har du tid til å bry deg og lyst til å utvikle deg? 
Årlig besvarer vi omkring 200 000 henvendelser på telefon 

og internett, likevel er det en av tre som ikke får svar.

Les mer og meld din interesse på 
kirkens-sos.no 

Å snakke med folk om livet gir mening.

  

Et byrå for hele 
Bergen og omegn

         

Døgntelefon 55 13 40 04                          
Vi har lang erfaring og rimeligere priser.

         
-begravelsesbyraa.no 

En bred og åpen prosess
Utvalgets arbeid ble avsluttet i mai
2017, og rapporten ble lagt frem for
fellesrådet 20. september for videre
behandling. Ett av punktene i ved-
taket for prosessen videre er en bred
høring.

– Høringen er en åpen invitasjon til 
å uttale seg generelt om rapporten og

de forslagene som fremkommer i den,
og til å foreslå eventuelle andre løs-
ninger som kan svare på fellesrådets
mandat til utvalget. Arbeidet har til 
nå vært en prosess i et nedsatt utvalg.
Nå er det viktig at den videre behand-

lingen blir en bred og åpen prosess
hvor ingen konklusjoner er gitt på for-
hånd, sier kirkevergen.

Når høringsfristen går ut i mars vil
kirkens arbeidsgiver- og interesseor-
organisasjon (KA) bistå i systematiser-
ing av høringsuttalelsene, før kirke-
vergen fremmer forslag om tiltak til
fellesrådet i juni.

– Nå håper vi på en god prosess. Vi
ønsker at kirkene i Bergen skal være
godt rustet og organisert for de mulig-
heter og utfordringer som ligger foran
oss. Dette må høringsinstansene hjelpe
oss med, oppfordrer kirkevergen. �

Mer informasjon:
bergen.kirken.no/om-oss/
virksomhetsgjennomgang

DIN MENING ER VIKTIG: – Vi ønsker
at kirkene i Bergen skal være godt
rustet og organisert for de muligheter
og utfordringer som ligger foran oss.
Dette må høringsinstansene hjelpe oss
med, sier kirkeverge Asbjørn Vilkensen
(til venstre). Til høyre: Fellesrådsleder
Lars Kristian Stendahl Gjervik.
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Du eier 
kirken din!

Det er ikke menighetsrådet, kom-
munen eller kirkelig fellesråd 

som eier kirkene. Det er medlemm-
ene. Den juridiske eieren av kirken er
soknet. Et sokn er det samme som
«alle medlemmer i Den norske kirke»
som bor innenfor et bestemt geograf-
isk område. Derfor; er du medlem - 
så eier du en kirke. 

Mange forbinder menighetsrådet
(på nynorsk: soknerådet) med dem
som har ansvar for kirken. Det er bare
litt rett. Menighetsrådet har noe an-
svar, men det eier ikke kirken.
Kirkeloven sier hva menighetsrådet
har ansvar for i §9. Det kanskje viktig-
ste i denne paragrafen er følgende:
«Menighetsrådet skal ha sin opp-
merksomhet henvendt på alt som kan
gjøres for å vekke og nære det kriste-
lige liv i soknet, særlig at Guds ord
kan bli rikelig forkynt, syke og dø-
ende betjent med det, døpte gis dåps-
opplæring, barn og unge samlet om

gode formål og legemlig og åndelig
nød avhjulpet».

Menighetsrådet skal arbeide for å få
i gang tilbud og aktiviteter for både
barn, unge og voksne. Menighetsrådet
er en bruker av kirken, og kan be-
stemme litt av det som skal foregå i
kirken.

Som eier av kirken er det vel jeg som
bestemmer hvordan den skal drives?
Hvem som skal få bruke den? Har jeg
ansvar for vedlikeholdet? Nei. Slik
innflytelse har jeg ikke. Det er kirkelig
fellesråd i kommunen som har ansvar
for drift og vedlikehold av kirken min.
Det er dette rådet som opptrer på
mine vegne, som eier.

I Bergen er det Bergen kirkelige fell-
esråd som har ansvar for alle kirkene i
kommunen. Kirkelig fellesråd er satt
sammen av en representant fra hvert
menighetsråd, en representant fra
kommunen og en fra biskopen. Kirke-
lig fellesråd har sine oppgaver listet
opp i Kirkeloven §14. 

Det er dyrt å vedlikeholde kirker og
å holde dem i drift. Særlig er strømut-
giftene store i vinterhalvåret. Hvor får
kirkelig fellesråd pengene fra til drift
og vedlikehold? Må jeg betale? Ja, min
andel. Heldigvis er vi mange eiere. Et
par tusen. Kommunen «samler inn»
over skatteseddelen, og sender peng-
ene videre til kirkelig fellesråd.
Kirkelovens §15 pålegger kommunen
et ansvar for å bevilge penger til drift
og vedlikehold av kirken. 

Kirken din står der! Bruker du den?
Har du tenkt over det? Nysgjerrig? Du
finner Kirkeloven på internett (lov-
data.no). �

Er du medlem i Den norske kirke, skal du vite at du eier kirken der du
hører til. Sammen med alle de andre medlemmene i kirken som du
sokner til.

TEKST: Edvin Bratli

felles1-2018_felles.qxp  24.01.2018  15.34  Side 12



1/18 • 13

J eg innrømmer at jeg liker dette med 
å få starte på nytt. Jeg gleder meg

over min nye turkise kalenderbok 2018,
selv om jeg utmerket godt vet at alt kan
synkroniseres i Outlook. Enda en gang
skriver jeg inn navn, nummer, aktiv-
iteter, fridager og arbeidsavtaler. En ny
begynnelse. 

«For hver begynnelse er det en slutt,
og for hver slutt er det en begynnelse»,
heter det i den ene Gudsrikeleik-fortell-
ingen (godlyplay.no) til temaet «kirke-
året». Den setningen bærer håpet i seg.
Like fullt lever vi i sammenheng med
det som har vært. Vi drar med oss krev-
ende relasjoner, smertefulle erfaringer
og frykt for fremtiden. Livet er ikke så
enkelt som å kjøpe seg ny turkis kalend-
erbok!

Midt i dette som var, og det som vil
komme, lever vi i sammenheng med noe
større og tror på noe dypere. Vi tror på
en Gud som var før begynnelsen, som er
midt i livets overganger, og som møter
oss i enhver ny begynnelse i livet. Han
melder også for dette året: Se, jeg gjør
noe nytt. Nå spirer det fram. Merker
dere det ikke? (Jes 43.1)

På kirkelig dialogsenter Bergen, der
jeg arbeider som dialogprest, er noe av
det viktigste vi gjør å dele håpet og

troen. Håpet som trosser motløsheten
og som skaper fred. Troen som trosser
frykten og som skaper forsoning. Dette
året ser jeg frem til å bidra til flere slike
«håpets møteplasser», og delta enda
mer i viktig religiøs dialog. 

Kveldsmesser og andre 
arrangementer
Jeg ønsker derfor velkommen til å delta
på våre månedlige kveldsmesser Under
åpen himmel i Mariakirken, Pusterom i
Johanneskirken eller de to store ar-
rangementene i vår: 

• 8. mars-gudstjenesten kl. 19, med
blant annet biskop Helga Byfuglien og
Thea Wang (vokal) med kirkekaffe og
religionsdialog etterpå.

• «Salig er tørsten» i Åsane kirke lørdag
10. mars fra kl. 10-17, med blant annet
Peter Haldorf som hovedforedrags-
holder, og mange gode seminar med
«næring til det indre livet».

Eller kanskje ønsker menigheten bi-
drag fra oss på en menighetskveld, med-
arbeidersamling eller konfirmantsaml-
ing? Ta gjerne kontakt, informasjon fin-
ner du på Kirkelig dialogsenter Bergen
eller på vår Facebook-side (se under). �

Avslutning og begynnelse
Lørdag 4. november ble det for andre gang invitert til et kulturarrangement på

Englene har for lengst «dalt ned i skjul», og landet trygt sammen med barnepreg-

ede juletrekurver, glasskuler og flagg fra alle verdens land, i kassa nede i kjelleren.

Støvsugeren har gjort et tappert forsøk på barnåljakt, og vi har for lengst bladd

om på familiekalenderen på kjøkkenet.  

TEKST: Dialogprest Marianne Bergsjø Gammelsæter

NYTTÅRSHILSEN: - Dette året ser jeg frem
til å bidra til flere slike «håpets møteplasser»,
og delta enda mer i viktig religiøs dialog,
skriver dialogprest Marianne Bergsjø Gam-
melsæter. FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Fakta: Bergen Kirkelige 
Dialogsenter (KDB)

• KDB er Den norske kirkes for-
lengede arm i dialogfeltet i
Bjørgvin bispedømme. KDB er
lokalisert like ved Mariakirken
og er et ressurssenter for tros-
og livssynsdialog.

• Historien begynner like etter
terrorangrepet 22. juli 2011.
Imamene fra Bergen moské
møtte da domprost Jan Otto
Myrseth på trappen til Dom-
kirken, både for å vise støtte
og som et initiativ til å stå

sammen i en vanskelig tiden. 

• KDB ble stiftet 18/9 2011.
Samme høst tok de initiativ til
å etablere Samarbeidsrådet for
tros- og livssyn (STL) i Bergen.
Dette samlet raskt 17 tros- og
livssynssamfunn under samme
paraply; fra humanetikere og
kristne menigheter til muslimer,
buddhister og hinduer. 

• Dialogsenteret jobber i to
spor. Det ene handler om å
være en møteplass for en mer
meditativ kristen praksis. Det
andre er direkte tros- og livs-

synsdialog, med tett samar-
beide med STL om temamøter
og kulturarrangementer. Det
siste innebærer blant annet et
undervisningsprogram på asyl-
mottakene, i samarbeid med
UDI Vest og Bergen moské. 

• KDB har også utviklet «Inter»,
et dialogarbeid blant unge i
studentalder. Fem unges for-
tellinger om tro og livssyn
veves sammen, med åpning
for dialog i etterkant. Forestill-
ingen «Min tro» skal present-
eres for elever ved videregå-
ende skoler i Hordaland. 

• En annen viktig arena for dia-
log er «Sammen for fred», et
fellesarrangement som har
blitt holdt to år på rad; i fjor i
Mariakirken og nå sist i Jo-
hanneskirken 4/11, der kristne,
muslimer, bahaier, buddhister,
jøder, humanetikere og andre
tente fredslys og leste freds-
tekster fra hver sine tradisjoner.

• Mer informasjon: 
-  www.kirkeligdialogsenter.no/
   bergen 
-  www.facebook.com > 
   Kirkelig dialogsenter Bergen
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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

Menighetsbladene søker

Annonseselger
Dette bladet er et samarbeidsprosjekt
mellom Birkeland, Bønes, Skjold,
Slettebakken, Storetveit og Søreide.

Åtte sider er lokalstoff for hver enkelt
menighet, de resterende sidene ut-
gjør fellesdelen. Bladene kommer ut
fem ganger årlig. Totalopplaget for
hvert nummer er vel 30 000 eks.

Vi søker en dyktig annonseselger
som vil arbeide med provisjonsbas-
ert salg av annonser til fellesdelen. 

Kontakt Tove Elin Nygaard, 
to-eli-n@online.no

Menighetsbladet
presiserer
I forrige utgave hadde vi et intervju med
ekteparet Laila og Tarald Ueland, som
har skrevet en bok der de forteller om
hvordan det var å være pårørende til
datteren Lillian Ueland, som døde 
av nevroendokrin kreft i 2015, 47 år
gammel. Hun hadde da levd i seks år
med den alvorlige diagnosen.

En leser reagerer på en uttalelse i in-
tervjuet om at de fleste som får denne
typen kreft, dør etter kort tid. Det burde
heller stått at «noen dør etter kort tid» i
stedet for «de fleste». Lillian hadde også
muligens levd med kreften en stund før
den ble oppdaget. Straks etter opera-
sjonen på bukspyttkjertelen ble det 
konstatert spredning til lever og lymfe-
knuter. Uten å gå nærmere inn på de-
taljer, kan vi også nevne at Lillian 
Ueland hadde en sjelden «mellom-
svulst», noe som forklares bedre i ekte-
parets bok (les gjerne side 73-75). �

Dette sier Helga Haugland Byfuglien
(bildet), preses i Bispemøtet. Hun

understreker at denne åpenheten også
skal gjelde i kirken.

– Det skal være trygt å etablere nære
relasjoner til kirkelig tilsatte og fri-
villige medarbeidere. Vi arbeider for at
kirken skal gi mennesker trygge rom.
Det kirkelige arbeidsmiljøet skal være
kjennetegnet av respekt og likeverd.
Trakassering er uakseptabelt i alle
sammenhenger, og vi har nulltoleranse
for krenkelser og overgrep, sier hun.

Likevel skjer det seksuell trakasser-
ing og overgrep også i kirken. Den
norske kirke har lenge hatt et system-

atisk arbeid for å forebygge og avdekke
seksuell trakassering og overgrep.

– Dette har vært tema på mange
medarbeidersamlinger og kurs, og det
har vært gjort undersøkelser, samt fag-
utvikling og forskning på temaet. Det
finnes egne beredskapsplaner mot
seksuelle overgrep på alle nivåer i
kirken, og ressursmateriell til bruk i 
beredskapsarbeidet, forteller Byfuglien.

Kirkerådet og de elleve bispdømme-
kontorene har kontaktpersoner man
kan henvende seg til hvis man ønsker
hjelp til avklaring og eventuelt til å for-
midle hva man har opplevd. �

FOTO: CLAUS ARNE WILHELMSEN

Metoo i kirken
– Økt offentlig oppmerksomhet på det

som skjer i det skjulte er bra. Seksuell 

overskridende adferd bør snakkes ihjel 

og ikke omgis av taushet som skaper

skamfølelse og ensomhet.
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TEKST: Tor D. Hanson

Hva vil det si at Jesus er Herre?
«Sjef» passer kanskje bedre i daglig

tale, og skal vi holde oss til det moderne
internasjonale forretningsspråk, er
Jesus kirkens CEO, «Chief Executive
Officer», øverste person med myndig-
het til å ta avgjørelser. At Jesus er Herre
betyr altså at han er kirkens øverste
autoritet og myndighetsperson, innsatt
av Gud, og at all makt i himmelen og på
jorden er overdratt til ham.

Jesus leder én kirke, for det finnes
bare én kirke på jorden. Det er forsaml-
ingen av dem som tror på ham, dem
som har bøyet kne for ham, og som i
sannhet tilber ham sammen med Gud
vår Far og Den Hellige Ånd. Jesus har
sagt om sin kirke at «dødsrikets porter
skal ikke få makt over den». Det vil si 
at destruktive krefter aldri kan bryte ned
Jesu kirke. Kirkesamfunn er noe annet.
De kan oppstå, og bli borte igjen. Bygge-
materiale i Jesu kirke er mennesker,
«levende steiner», og grunnvollen er
apostlenes og profetenes overleveringer
med Kristus Jesus selv og hans ord som
hjørnesteinen. Den Hellige Ånd er 
«talerøret» som minner oss om alt Jesus
og hans disipler har lært oss.

Blant de mest kjente sitatene fra
Jesus er: «Jeg er veien, sannheten og
livet. Ingen kommer til Far uten ved
meg.» Jesus er ikke bare en som peker
på veien, peker på sannheten, og peker
på livet, men han er veien, er sannheten
og er livet. Han er den som bringer oss i
samfunn med Gud, og som gir oss
håpet om et liv ut over døden. Derfor er
det å holde kontakt med, og å holde seg
nær til Jesus så avgjørende for den som
tror. «Tett ved sida mi går Jesus»
synger vi i en salme.

Det som skiller oss fra Gud er våre
synder, våre overtredelser og lovbrudd.
Vi klarer ikke å holde Guds bud, og vi
klarer ikke en gang å leve opp til den
standard vi selv har satt for vårt eget liv.
Konferer de mange «nyttårsløftene»
som ofte blir brutt eller glemt. 

Et annet viktig Jesus-sitat er: «Tro
ikke at jeg er kommet for å oppheve
loven eller profetene! Jeg er ikke
kommet for å oppheve, men for å opp-
fylle». Jesus har levd det rettferdige livet
vi aldri har klart å leve selv, og stedfor-
tredende har han tatt straffen for alle
våre synder, konferer påskens budskap.

Men mange tenker at fordi Jesus har
oppfylt lovens krav, trenger ikke vi bry

oss så mye om Guds bud. Men det er
farlig å tenke slik, for det er en misfor-
ståelse at Jesus har opphevet Guds lov
og bud. Budene er der, og de gjelder til
alle tider, for de gir oss merkesteinene
og veiledningen for hvordan vi skal leve
et godt liv, og de hjelper oss slik at vi
ikke kommer bort fra Jesus.

La oss ta et bilde fra dagliglivet. Mange
bergensere har lært å sette pris på Gull-
fjellets vakre og utfordrende turterreng.
Hva er det som karakteriserer Gull-
fjellet? Det er de gode turveiene, red-
ningshytten, og framfor alt varderekk-
ene som hjelper oss til å finne veien
hjem, eller til hytten, hvis uværet plut-
selig setter inn og sikten blir dårlig. På
samme måten er Guds bud en vard-
erekke som hjelper oss til å holde
kursen slik at vi ikke kommer bort fra
Jesus, men finner veien hjem til Gud.

Salmisten i gammel tid sa: «Herrens
påbud er rette, de gjør hjertet glad.
Herrens bud er klart, det gir øynene
lys». �

EN VANDRER I GULLFJELLET: Det er de
gode turveiene, redningshytten, og framfor
alt varderekkene som hjelper oss til å finne

veien hjem, eller til hytten, hvis uværet plut-
selig setter inn og sikten blir dårlig.

FOTO: CLAUS ARNE WILHELMSEN

tanker 
   om tro

Veien, sannheten og livet
Omskiftninger i samfunn og kirke kan gjøre oss engstelige, urolige og utrygge.

Men for en troende kristen er det én ting, et fast punkt, som aldri kan rokkes:

Kirkens Herre, Jesus Kristus, er i går og i dag den samme, ja, til evig tid.
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 Knut Helge Espen  Heine Cathrine 
 Polden Polden  Polden Polden Misje

AVD. BERGEN
Teatergt. 20
5010 Bergen
Tlf: 55 21 44 50

- vi utfører alt det praktiske eller tilrettelegger 
for pårørende som ønsker å gjøre noe selv

AVD. SOTRA
2.etg på Shellstasjonen
Sartor, 5353 Straume 
Tlf: 55 21 44 50

www.bergenogomegn.no

Tlf 55 13 15 00
www.dbeg.no
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O rganisasjonen ønsker å 
bidra i helsemisjonsar-

beidet, både hjemme og ute, å
være en viktig stemme i sam-
funnsdebatten om medisinsk
etikk og verne om livet fra
unnfangelsen til en naturlig
død, og å skape et nettverk
blant kristne medisinstud-

enter og tannlegestudenter
slik at de skal bevare troen 
og bli utrustet til å møte ut-
fordringer i skjæringspunktet
mellom fag og tro.

– Vi tror det er mange leger
og tannleger i menighetene
rundt om i landet som ikke
kjenner oss, sier general-

sekretær i NKLF, Magnar
Kleiven (bildet). Han ønsker
å invitere de til å bli med-
lemmer. 

– Med et sterkt NKLF kan
vi bidra til en positiv utvikling
i norsk helsevesen spesielt og
i samfunnet generelt.

Du trenger ikke være lege

eller tannlege for å bli medlem
i NKLF; de ønsker også alle
andre velkomne som støtte-
medlemmer. Du kan melde
deg inn via www.nklf.no.
Trenger du mer informasjon,
ring Magnar Kleiven på mobil
95248733 eller send en epost
til magnar@vivilja.no �

NKLF: Vil du
være med?
Norges Kristelige Legeforening (NKLF) er 

en forening for leger og tannleger som har

som mål å støtte hverandre i et fellesskap og

hjelpe hverandre til å bevare og bruke troen

både i hverdagen og i jobben som helse-

arbeidere. 
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Ansatte og 
menighetsråd

Skjold menighetskontor
Skjoldlia 55, 5236 Rådal
55 59 71 12 
skjold.menighet@
bergen.kirken.no

Fungerende sokneprest
Gunnar Erstad
55 59 71 14
ge853@kirken.no

Kapellanvikar 
Eiel Holten 
55 59 71 13
eh445@kirken.no

Administrasjonsleder
Marita Børve
Telefon: 55 59 71 12
mb598@kirken.no
Kontordager: 
Mandag, tirsdag, 
onsdag og torsdag. 

Kateket (vikar)
Margrete Stordal
55 59 71 11
ms488@kirken.no

Menighetspedagog 
Janne Torvestad
55 59 71 17
jt953@kirken.no

Diakon 
Kjerstin-Marie Vereide
55 59 71 15
kv587@kirken.no

Kantor Guro Rotevatn Buder
Arb.: 55 59 71 16
Prv.: 412 05 127
gb454@kirken.no

Kirketjenervikar
Jon Funder Nævdal
55 59 71 18
jf685@kirken.no

Menighetsrådsleder
Eiel Holten
906 02 464
eiel.holten@gmail.com

Kirkens konti

Skjold menighet:
1644. 21. 60035 
(3411. 32. 01101)
VIPPS-nummer: 10649

Givertjenesten diakoni:
3418. 18. 00889

Konfirmantarbeid:
3418. 20.00436

Aktiviteter i menigheten

Skjold kirkekor
Skjold kirke – tirsdag i par-uker

Kl. 12.30 – 14.00.
Kontakter: Grete Jacobsen 
55 13 19 78 / 94 83 64 81
Helga Bjørkliås 55 13 06 84 / 
92 66 37 76

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

Søråshøgda barnekor
Skjold kirke, torsdager fra kl. 17.
Leder: Marianne Tol, 404 83 460 
marianne@wietol.nl
www.sbkor.no

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

10-kaffen
Annenhver torsdag i like 
uker - kl. 10.00-12.00. 
Kontaktperson: Arne Brekke
483 83 892

Nordås KFUM-speidegruppe:
(gutter) Onsdager – Skjold
kirke/Smøråsfjellet. 
Kontaktperson: Kjetil Ullaland
kulumulig@gmail.com

Steinsvik 1 - KFUK-speidere
(jenter) Tirsdager - Skjold kirke
Kontaktperson: Karen Velure
gruppeleder.steinsvik@
hotmail.no

Seniordans
Mandager kl. 10.30 - 12.00.
Kontaktperson: Brith Sjong
911 48 221

Trim
Onsdager kl. 11.00-12.30. 
Kontaktperson: Astrid Teigen
450 25 103

Skjold kirkelag
Kontaktpersoner Berit Ådland
977 51 344 og Gerd Dale 
tlf. 55 13 27 29

Skjold søndagsskole
Janne Torvestad
55 59 71 17 - jt953@kirken.no

Internett/
menighetsblad

Ansvarlig utgiver:
Menighetsrådet. 

Redaktør, menighetsblad
Maria Børve
55 59 71 12
mb598@kirken.no

Nettpublisering: 
Bjørn Selfors,
bselfors@broadpark.no

HVEM HVA HVOR i Skjold menighet

Dusj/toalettsåpe u/parabener eller parfyme
Multivask
Bil- og båtvask m/voks
Vindusspylervæske høykonsentrat 1,5 liter
Spray�aske m/målestreker og god pumpe
Håndrensemiddel løser olje og
maling uten og bli tørr på hendene
Fotkrem

Sæterveien 58
5236 Rådal

Tlf 907 82 774
karl@fotlandimport.no

For mer informasjon se
www.fotlandimport.no

Produktene er av høy kvalitet

 
 
 
 

 

Det kommer fyldigere info i
neste nummer av Tegn, men
merk gjerne disse dagene:

• Søndag 1. april kl. 11: Fest-
gudstjeneste 1. påskedag.
Påskekor, messingblåsere. 

• Onsdag 4. april: Familiearr/
barnebursdag: Forestilling
ved Brønn produksjoner,
bursdagskake og mye gøy.

• Torsdag 5. april: Jubile-
umsfest/medarbeiderfest

• Fredag 6. april: Konsert/
arrangement for ungdom

• Søndag 8. april kl. 11:
Påskefest- og jubileums-

gudstjeneste. Søråshøgda
barnekor deltar. 

• Søndag 8. april kl. 19.30:
«Salmefest i påsketiden –
herfra til evigheten…»
Cantus og Sola Fide vil
sammen med solist Ingrid
Grøvan og musikere pre-
sentere salmer som følger
oss på vår vandring gjen-
nom livet; Vi feirer påske-
gleden, skaperverket og
kirken vår, og setter med
dette et storslått punktum

for jubileumsmarker-
ingen. l

1/18 • 17

Vi feirer 20 år med
kirke på Skjold!
5. april er det 20 år siden biskop Ole D.
Hagesæther vigslet kirken vår. Dette feires
en uke i april med startskudd 1. påskedag. 
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Babysang
Her ser du noen av de små og store som har
vært med på Babysang i høst. Vi har sunget,
spilt på rytmeinstrumenter, danset Babysamba,
blåst såpebobler og mye mer! Etter sangstun-
den har vi kost oss med kaffe, te, frukt og grønt,
kake og is. Menighetspedagog Janne vil si tusen

Babysang
Velkommen til Babysang i kirke-
kjelleren tirsdager kl. 12.30
(minus vinterferien, påskeferien
og 1. mai). Passer for deg som
har barn mellom 0-1 år. Det går
helt fint å begynne underveis i
semesteret. Vi har en liten
sangstund, og etterpå er det mu-
lig å sitte igjen og prate med an-
dre mødre og fedre i nærmiljøet.
Vi avslutter semesteret med
felles lunsj 15. mai.

4-årsklubb og 
familiegudstjeneste
Alle 4-åringer født til og med juni
2014 blir i vår invitert til 4-års-
klubb og familiegudstjeneste. Det
gjenstår to klubbsamlinger (av
totalt tre) tirsdag 6/2 og 13/2 i
kirkekjelleren kl. 17.30 – 18.30.
Utdeling av bok til 4-åringene på
familiegudstjenesten søndag 11.
februar. De som er født senere på
året blir invitert i høst. 
*Påmelding 

Krøllesamling for 
3-åringer 
Fredag 9. mars kl. 16.30 – 18.00
inviteres alle som er født i 2015
sammen med hele familien til
middag, hobbyaktivitet og bibel-
formidling i kirken. Vi skal lete
etter sauen Krølle, og alle 3-år-
ingene får en bok med seg hjem.
Eget opplegg for storesøsken. 
*Påmelding 

Fredagsklubb
For deg som går i 3. – 7. klasse!
Det blir morsomme aktiviteter,
mat, vi blir kjent med Bibelen og
mye mer. Det blir Fredagsklubb i
kirkekjelleren kl. 18.00 – 19.30
følgende datoer:

• 2. feb: Kanonballturnering
• 9. mars: Natursti i mørket.
Kakao og boller.

• 13. april: Bursdagsfest! Vi feirer

at Skjold kirke fyller 20 år med
isbar, leker og konkurranser.
Du kan gjerne pynte deg litt
hvis du vil det. 

• 4. mai: Konkurranser og 
  turneringer.
• 25. mai: Sommeravslutning.
Grilling, ballspill og is. 

Kirkerottesamling
Søndag 11. mars inviterer vi til en
spennende Kirkerottesamling på
søndagsskolen, og alle som er
født i 2013 er spesielt invitert. Vi
skal synge sammen, høre en bi-
belfortelling, lage noe fint og
spise kirkerottemuffins! Alle 5-
åringene får en overraskelse med
seg hjem. Og hvem vet; kanskje
Skjold kirke sin kirkerotte
kommer innom? 
*Påmelding 

Søndagsskolen
Velkommen til vår sprell levende
søndagsskole, et godt sted å være
for små og store barn! Vi synger
sammen, blir kjent med spenn-
ende og fine bibelfortellinger,
noen ganger lager vi noe fint 
og vi spiser noe godt! Barna 
registreres i våpenhuset fram til
kl. 11. Vi blir med på første del av
gudstjenesten, så går vi sammen
ned i kirkekjelleren. Se eget 
program i bladet for datoer. 

Søråshøgda barnekor
Søråshøgda barnekor har øvelser
hver torsdag i 4 ulike grupper 
kl. 17.00 til 18.50 i Skjold kirke.
For mer informasjon og plan for
våren, se hjemmesiden:
www.sbkor.no

Hilsen fra menighets-
pedagog Janne Torvestad 
jt953@kirken.no - 55 59 71 17

Følg gjerne med på 
www.skjoldmenighet.no og følg
Skjold kirke på Facebook.

*Invitasjon og informasjon om påmelding kommer i posten til de som er døpte i eller
tilhørende til Skjold menighet. Et barn blir automatisk tilhørende Den norske kirke når
minst en av foreldrene er medlem. Vi sender ut invitasjoner til alle døpte og tilhørende
vi har i vårt medlemsregister. Andre er også velkomne! Ta kontakt dersom du ikke har
fått invitasjon, og ønsker mer informasjon. 

Mellom 0 og 12 år?
SE HER!
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Hellige tre
kongers fest
Her er noen glimt fra årets
Hellige tre kongers fest søn-
dag 7. januar! Takk til små og
store som var med og gjorde
dette til en flott dag! Og tusen
takk til alle som bidro på ulike
måter for å kunne gjennom-
føre festen!

FOTO: Marita Børve og Janne Torvestad

Trosop p
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takk for et fint semester til dere
som var med på Babysang i høst!
Takk for smil og latter og herlig,
smittende glede fra søte små. Takk
for gode samtaler med mammaer
og pappaer! Lykke til videre til
dere som skal tilbake i jobb etter
nyttår, og velkommen til nye Ba-
bysang-samlinger i vår til både
gamle og nye (oppstart 23/1!). l

Familiegudstjenester 
I høst har vi hatt mange fine familie-
gudstjenester. Her ser du en stolt 4-år-
ing som har fått «Min kirkebok» og

kantor Guro Rotevatn Buder og Jan
Tufteland som spiller vakker musikk på
en av gudstjenestene. Menighetsbarne-
hagen har også deltatt i en gudstjeneste,
med temaet «høsttakkefest». Barna
sang og på bønnevandringen kunne vi se
på frukt og grønnsaker Gud har skapt,
og henge et blad på takketreet mens vi
tenkte på noe vi var takknemlige for.
Lurer du på når neste familiegudstjen-
este er? Se oversikt på siste side.l

Helt førsteklasses 
Skolestart er en stor begivenhet, og det
hadde vi lyst til å være med og markere.
Derfor ble årets nye førsteklassinger in-
vitert til Helt førsteklasses – en kvelds-
samling og en familiegudstjeneste i
kirken i september. 

Her bygger to av førsteklassingene for-
tellingen om «Den barmhjertige
samaritan» i Lego. På familiegudstjen-
esten fikk alle førsteklassingene utdelt
hver sin barnebibel, og Søråshøgda
barnekor deltok med sang. l

Velkommen til nye samlinger i
kirken! Hilsen Janne Torvestad
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p plæringen i Skjold
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Menighetskalender
Dåp

Sarah Nordås Pell
Emma Smith Feidje
TheodorUllestad Sjøstrøm
Olai Havnen Kroge
Henrik Fossmark Kjelkenes
Aurora Jensen Rødseth
Lars Magnus Istad Hausken
Ulrik Rystad Remme
LeonoraMyrvold Skjærdal
Leah Cecilie L. Tusberg
Samuel Johansson Urstad
Markus Rysjedal Tveit
Tormod Sylten Bjørke

Begravelser

Jonas Nesse
Berit Malene Vikøren
Jan Lyder Nilsen
Sigrun Jeanette Pedersen
Bjørg Ulland
Aud Fluge Meyer
Wenche Hysing-Olsen
Bjarne Andreas Birkeland
Finn Bjarne Fredriksen
Sigmund Davanger
Anne Mette Tøsdal
Betty Erika Pedersen
Orvar Bergmann
Ørjan Henry Wasmuth
Ivan Solberg

Gudstjenester

28. januar kl 11.00
Temagudstjeneste. Natt-
verd. Rom 10,13-17. Ved
Gunnar Erstad.

4. februar kl 11.00
Høymesse. Dåp, nattv. Mark
9,2-13. Ved Gunnar Erstad.

11. februar kl 11.00
Familiegudstjeneste. Fire-
årsbok. Dåp. Joh 12,20-33.
Ved Eiel Holten.

18. februar kl 11.00
Ung messe. Nattverd. Matt
16,21-23.Ved Eiel Holten.

25. februar kl 11.00
Høymesse. Dåp, nattverd.
1 Mos 3,8-15. V/Eiel Holten.

4. mars kl 11.00
Høymesse. Nattverd. Mark
9,17-29. Ved Gunnar Erstad.

11. mars kl 11.00
Høymesse. Dåp, nattverd.
Joh 3,11-16.Gunnar Erstad.
Skjold kirkekor

18. mars kl 11.00
Familiegudstjeneste. Dåp, 

nattverd. Luk 1,46-55. Ved
Eiel Holten.

25. mars kl 11.00
Høymesse. Dåp, nattv. Matt
26,6-13. Ved Gunnar Erstad.

29. mars kl 11.00
Høymesse. Nattverd. Luk
22,14-23. Ved Gunnar Er-
stad.

30. mars kl 11.00
Høymesse. Joh 18,1-19,42.
Ved Eiel Holten.

1. april kl 11.00
Høym. Dåp, nattverd. Matt
28,1-10. 1. Messingblåsere og
Påskekor. Ved Eiel Holten.

Søndagsskole og 
familiegudstjenester
Søndagsskolen begynner
alltid kl. 11. Registrering i
våpenhuset fram til gudstjen-
esten begynner. Søndags-
skolen er med på gudstjenest-
en til dåpen er ferdig. Da går
de samlet ned i kjelleren.
Familiegudstjenester be-
gynner også kl. 11. Da er det
ikke søndagsskole, men gud-
stjenesten er tilpasset barna.

•  11. februar: Familieguds-
tjeneste. Utdeling av bok
til 4-åringene. 

•   18. februar: Skjoldstock-
gudstjeneste. Konfir-

    manter deltar.
•   11. mars: Søndagsskole
•  18. mars: Familieguds-
tjeneste

•  8. april: Påskefestguds-
tjeneste – vi feirer at
Skjold kirke er 20 år! 

    Søråshøgda barnekor 
    deltar.
•   15. april: Søndagsskole
•  22. april: Familieguds-
    tjeneste. Tårnagenter 
    deltar.
•   29. april: Søndagsskole
•  6. mai: Familiegudstjen-
este. Menighetsbarne-

    hagen deltar.
•   3. juni: Søndagsskole -
sommeravslutning

Lurer du på noe? 
Ta kontakt med menighets-
pedagog Janne Torvestad 
på e-post jt953@kirken.no
eller tlf. 55 59 71 17.

Fredagskafékveldene er i
peisestuen i Skjold kirke og
starter ca kl 19:30 med
felles kveldsmåltid. Her er
alle voksne velkommen, og
det ikke nødvendig å kjen-
ne noen for å komme.

Alle tar med én sort pålegg
til et felles matbord og kr
30 til fellesutgiftene, så

serveres det godt brød,
varm og kald

drikke. Rikelig
tid til prat og

god musikk i hyggelige om-
givelser. Det hele avsluttes
med en samling med Ord
før helgen i kirkerommet.

• 23. februar: «Solfor-
mørkelsar, kva er det som
fascinerer så mange ved at
Sola forsvinner i eit par
minutter?» Meteorolog
Roar Inge Hansen retter
blikket ut i verdensrommet: 
- Eg har i løpet av dei siste
18-19 åra fått oppleve 6 tot-
ale solformørkelsar. Alle
har eg både filma og foto-
grafert. Den siste i USA 21.
august i fjor. Kva er det
som fascinerer så mange

ved at Sola forsvinner i eit
par minutter? Er det ikkje
det same som sola for-
svinner bak ei sky? Eg skal
forklare grunnen til at ein
solformørkelse oppstår og
alle får bli med på ein sol-
formørkelse i film og bilder
og høyre dramatikken. 

20. april: Vi går tur, og
satser på godt vær.

1. juni: Tur til Hamre
kirke på Osterøy. 

Merk: Det er ikke møte i
mars pga. vinterferie og
påske.

FO
TO
: L
U
C
 V
IA
TO
U
R/
W
IK
IM
ED
IA
 

Nye og gamle kafé-gjester ønskes velkommen.
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