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: et magasin for Skjold Menighet - 2/05
med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

Den første ordinasjonen
i Skjold kirke:
Mosjon og misjon
En jentegjeng i Skjold menighet kombinerer ønsket
om å holde seg i form med
misjonsengasjementet for
Mali.
Side 6

Anne
Marthe
skriver
historie

Rettferdig handel

Diakakonen
Han har hatt tøffe tider,
Martin Elholm, men veteranen setter fortsatt sitt distinkte preg på menigheten.
Møt diakonen fra Tysnes og
Skjold.
Side 14-15

FOTO: JAN ERIK LIEN

Skjærtorsdag blir
ordineres Anne
Marthe Ulvik (29)
til prest av biskop
Ole D. Hagesæther.
Hun er samtidig
den aller første som
ordineres i Skjold
kirke.
Side 4

Visitas vel i havn
-Fem dager med biskopen i Skjold menighet ble
en festreise. Hvem som sier dette? Jo, biskop
Ole D. Hagesæther selv!
Side 2-3

Hvem-hva-hvor side 13

Menighetskalender side 16

FOTO: Ø. KLOKKERUD

Global Week of Action er et
økumenisk initiativ for å
gjøre de internasjonale
handelsreglerene mer rettferdige.
Side 9
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Visitas i S

Det er
fullbragt!
Dette er den viktigste
setning som er skrevet i
Bibelen, for det forteller
oss om den største
gjerning Gud har gjort,
nemlig forsoningen
mellom Ham og oss.

FOTO: BJØRN MOE

AV JAN ERIK LIEN

Gud er på grunn av det fullbrakte
verket på Golgata, en Gud som er
forsonet med oss. Han er en Gud
som er glad i oss og elsker oss med
en fullkommen kjærlighet. Han
har frelst oss fra synden, døden og
helvetet.
Påske betyr «forbigang» og innebar fra gammelt av å bli spart
for et onde som tilkom folket,
mens «evangelium» betyr det glade budskap. Påskeevangeliet er
med andre ord det glade budskap
om at Gud ikke lar oss rammes av
den vrede han er fylt av når verdens ondskap en gang skal knuses.
«Det er fullbrakt!» Dette var det
siste Jesus sa før han døde, og det
var også det viktigste. Ja, kanskje
var det det aller viktigste av alt
det Jesus hadde sagt. For uten
disse ordene: «Det er fullbrakt»,
ville alle de andre ordene han talte
og alle de andre gjerningene han
gjorde, vært til ingen nytte. De ville bare vært som et tomt skall uten
innhold. De ville bare vitnet om en
mann med store ord og mange fine
gjerninger, men ingenting mer.
«Det er fullbrakt» - hvilken fantastisk sannhet! Vi er gjenløst fra
skylden, fra straffen, fra syndens
åk. Vi er gjenløst fra den evige død
og fra djevelens makt. Guds hellige lov som vi ikke klarte å holde,
den fullkomne kjærligheten som
vi ikke klarte å prestere, har han
holdt for oss, og straffen som vi
skulle hatt, har han tatt på seg.
Tegn nr 2.05
Bladet utgis av menighetsrådet i samarbeid
med BKF og de andre menighetene i Fana, og sendes til alle hjem i menigheten. Vi tar med glede i mot artikler av
ulike slag og gjerne også reportasjetips.
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Han har kort og godt vært vår
stedfortreder i ett og alt, både i
sitt liv og i sin lidelse og sin død.
«Det er fullbrakt!» Med disse ordene forkynner den korsfestede
Jesus den store og herlige sannhet
at når det gjelder vår frelse, så
gjorde han alt, og vi gjorde ingenting. Vi verken kan eller trenger
gjøre noe for vår frelse. Med disse
ordene forkynnes at vi er frelst av
nåde, ikke av gjerninger.
Den som sier noe annet, gjør
den korsfestede Jesus til en løgner
«Det er fullbrakt». Det betyr at
døren til himmelen nå står vid åpen
for oss. Det betyr at det evige livet
ligger ferdig. For i lys av det som
skjedde 1. påskedag, vet vi at Langfredag ikke var slutten. Det var fullføringen av verket, men det var ikke
slutten. Som en sikker garanti og et
fast bevis på at Gud hadde akseptert Jesu soning for menneskenes
synder, reiste han ham opp fra de
døde. Og det betyr ikke bare at vi er
frelst fra våre synder, men det betyr
også at døden ikke lenger er slutten
for oss. Vi har livet i vente, det evige livet. Det er først når vi dør at vi
begynner å leve!
Jesus betalte den kostbare prisen! Så er da også du fri og frelst
ved troen på hans navn! Da er din
sak god hos Gud! Da eier du fred
med Gud! ●

Nytt

Leder

«Fem dager med
biskopen i Skjold
menighet ble en
festreise». Det var
Ole D. Hagesæther
som brukte disse
ordene da han
oppsummerte
sine inntrykk
etter fire dager
i menigheten.
AV SOKNEPREST ARNE BREKKE

Og slik som visitasdagene
gikk, opplevde mange av
oss det nettopp på den
måten – en festreise. Vi vil
takke alle dere som stilte
opp og gjorde visitasen til
fine nære opplevelser.

Utradisjonelt
I forkant var vi både nervøse og spente, programmet
var variert og kanskje litt
utradisjonelt på noen
punkter, men Hagesæther
tok utfordringene vi hadde
gitt ham. Møtestedene ble
til inspirasjon og løfting
for oss alle som var med på
ferden.
Vi opplevde en biskop
som er genuint interessert i
hvordan det går i menigheten vår. Han møtte brukerne på Skjoldtun, liten og
stor i klasse- og kirkerom,
ungdommene i spørretimen, barnekorlederne og
deres foreldre, glade og
dansende eldre på Torsdagstreffet, Cantus, ledelsen på Lagunen, konfirmanter med foreldre, Åpen

Gjesteskribenten
Mitt valg

Takk Gud for at du ga
oss påsken!

Aktuelt

Lokalredaksjon:
Jan Erik Lien, telefon 55 13 29 52
Lokal kontaktinformasjon: Se side 13

Respons

Levering av stoff:
Til menighetskontoret eller på e-post:
redaksjonen@skjold-kirke.no
Digitale bilder: Velg høy oppløsning.

VISITAS. Biskop Ole D.Hagesæther under vis

barnehage, menighetsrådet, speiderne rundt «bålet» og mange, mange flere.

Solist Ole
Overraskelsen var stor hos
flere da han tok mikrofonen på kulturkafeén og
hev seg inn i solistoppgaver. Vi følte oss sett og
anerkjent. Det oppleves
godt midt i de oppgavene
vi står i til vanlig.

Sentralredaksjon:
Red. (konst.): Jan Hanchen Michelsen
Red.råd: Hans J. Morvik, Jan-Erik Lien,
Lisen Skarstein og Gulborg Aarli, Frode
Høyte, Dag Vaula og Sigmund Austrheim

Grafisk produksjon:
Dragefjellet Produksjon
55 23 25 47/post@dragefjellet.no
www.dragefjellet.no

Telefon:
Epost:

Neste nummer: 11. juni
Stoffdeadline: 1. juni

55 23 25 47/90 68 73 17
jan.hm@frisurf.no

Trykk: Grafisk Trykk, Straume

Kommentar
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Skjold -en festreise

der visitasgudstjenesten 6.februar sammen med Søråshøgda Barnekor og Cantus.

Meningen er at en slik visitas skal inspirere til å gå videre i arbeidet. Oppsummeringen etter en visitas skal gi
oss en utfordring. Vi har flere
runder igjen på den, men en
viktig ting for oss i Skjold menighet blir å finne balansen
mellom en trygghet på at vi er
godt i gang og samtidig ikke
sovne hen i en dvask selvgodhet.

Utfordringer
De nye utfordringene våre ser
vi tydelig rundt oss i nabolaget. Det bygges mye for tiden.
Mange flytter inn. Det er unge
familier og det er etablerte seniorer. Er vi åpen for de nye
som kommer? Er vi aktive i å
invitere andre med i felleska-

pet? Eller er vi fornøyde med
at vi selv trives? Hva med dem
som går til gudstjeneste. Ja vi
er mange nå, men hva om
fem nye år som biskopen
minnet oss om? Er vi fortsatt
like glad i kirken vår?
Hva med de unge? Hva med
det nye menighetsråd som
skal velges til høsten - får vi
med oss like dyktige medarbeidere i årene som kommer?
Vi fikk være med på en festreise - vi skal kjenne på gleden - en stund- men gleden
over det vi har skal inspirere
oss til å ville dele den med
enda flere.
Vi inviterer alle med på
fortsettelsen! Takk til dere
som gjorde visitasen til minnerike festreisedager. ●

FOTO: ØYSTEIN KLOKKERUD

KIRKEBØKER. Biskop Ole D.Hagesæther visiterer kirkebøkene som Dagny Gilje
FOTO: ARNE BREKKE
Antonsen legger frem.
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Nordåsjente
ordineres
Skjærtorsdag 24.mars blir en
stor dag for Anne Marthe Ulvik
fra Nordås. 29-åringen skal
vigsles til prestetjeneste av
biskop Ole D. Hagesæther.

Gjesteskribenten

AV JAN ERIK LIEN

Mitt valg
NAVN:
Fredrik Christensen,
sivilarbeider i Skjold
menighet

Aktuelt
?
Respons
?
Arbeidskirke
eller katedral

- Arbeidskirke

Orgelbrus
eller Ten Sing?

Hun er også den første som ordineres til
prest i Skjold kirke.
Anne Marthe trådde barneskoene på
Nordås. Selv om hun gikk på Haukeland
skole i Bergen ut 1.klasse, regner vi henne
som Nordås-jente så god som noen. Her
vokste hun opp med mor, far og tre søstrer. Skjold skole, Rå ungdomsskole og
gymnas på Gimle var plattformene for
den videre utdannelsen. Teologi studerte
hun ved Universitetet i Oslo.
- At ordinasjonen skjer skjærtorsdag
blir veldig spesielt for meg og gjør meg
både ydmyk og glad for den tjenesten jeg
skal inn i. Spesielt blir det jo også at jeg

skal ordineres nettopp i
Skjold kirke.
Anne Marthe kjennetegnes ved sitt blide vesen. Du blir i godt humør
sammen med henne.
Smilet er aldri langt unna
og hun har en fin evne til å
lytte når andre snakker.
Her har kirken fått en fin
medarbeider de vil få mye
glede av. Skjold menighet
ønsker Anne Marthe lykke til og Guds rike velsignelse i hennes arbeid.●

FOTO: JAN ERIK LIEN
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- Far min er organist så jeg må
si orgelbrus

r
?Kommenta Karneval
i Åpen
?
barnehage
Replikk
Endelig tid for karneval!
?
Denne dagen er det
Lang eller
kort preken?

- Kort og god

Barnetro eller omvendt som voksen?

- Barnetro

Kirkekaffe eller
fort ut på tur?

- Liker godt kaker og kaffi ...

?

Beste
bibelhistorie?

- Sivsjøunderet

?

Vakreste
salme?

- «Den fyrste song»

?

Hvorfor går
du i kirken?

- Fordi jeg hører Jesus til

?

Liker best ved
gudstjenesten?

- Synge salmer er en klassiker
for meg.

?

Vil invitere til
gjestepreken?

- Terje Dale, kateket i Austevoll

4

mars 2005

åpent hus i barnehagen.
Til vanlig er vi maks 30
barn, men denne dagen
ble vi 51 barn pluss alle
de voksne.

Orientering
Til ettertanke

STYRER I SKJOLD KIRKES ÅPEN BARNEHAGE

TRIVELIG. Både barn og voksne koste seg under karnevalsfeieringen i barBEGGE FOTO: IDAR KLØVNING
nehagen.

Her kommer både store og
små utkledd. Det var alt fra
prinsesser, Pippi og dyr, til
fotballspillere. I samlingen
stemmet vi i med karnevalssangen slik at alle ble presentert og fikk danset litt.
Deretter gikk karnevalstoget med sambarytmer
opp til kontorfløyen, der vi
ble godt mottatt av sogne-

presten i spissen og
resten av staben. Til
lunsj ble det servert
pølse med lompe/
brød og saft. Desserten ble så «katta ut av
sekken» med masse
godteri. Det var en
flott festdag i åpen
barnehage før vinter- TRYGGE ARMER: Julian koste seg men
ferien.●
likevel var det nok tryggest hos mamma.

AV LENA AA. AUSTEVOLL

Innspill
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Sommerleir på
Wallemtunet
Vet du hva du skal gjøre i
sommer? Ikke det, nei. Men da
kan du begynne å planlegge
allerede nå.

og åndelig på kort tid. Vi vet at sommerleirene på Wallemtunet for mange er et
av årets store høydepunkter. Leirstedet
vårt ligger i flotte naturomgivelser på
Kvamskogen.

Herved er du invitert til årets sommerleirer på Wallemtunet. Disse leirene er svært
populære, og mange som kommer tilbake
år etter år. Vi samler barn mellom 7 og 15 år
fra hele fylket til mye lek og moro. Fjellturer, fotball, sporløp og spennende kubbespillkamper er bare noen av aktivitetene.
I fjor var Noah gjennomgangspersonen
på leirene, og i den forbindelse øvde vi
inn en musikal, som senere ble framført
for foreldre og andre tidlig på høsten. I år
skal det handle om Josef, og leirtreffet blir
lørdag 27. august.

Planleggingen godt i gang

Spennende
Å reise på leir er spennende. Man treffer
gamle og nye venner, finner på mye
moro sammen, og opplever mye sosialt

Vi er i gang med planleggingen av en ny
leirsesong, som så smått begynner å
nærme seg. I år blir det lagt opp til tre leirer. Tidspunktet for disse blir:
Leir 1:
Leir 2:
Leir 3:

24.-28. juni
28. juni-1. juli
1.-3. juli

12-15 år
9-12 år
7-10 år

Det kan være lurt å melde seg på tidlig,
for det kan bli stor pågang. Kontakt Bergens Søndagsskolekrets, tlf. 55312032, epost kretskontoret@bssk.no ●
Så sees vi i sommer?
Med vennlig hilsen
Bergens Søndagsskolekrets.

Charles Widor og Louis Vierne:

Louis Vierne

Sotra Reviderte, Birkeland kantori, Cantus og
Slettebakken Motettkor framfører sammen
to messer for kor og to orgler:

Messe solennelle
Søndag 24. april 2005 19.30 i Slettebakken kirke
Billetter kr. 70,-

Charles Widor

Dirigenter: Olav Sørheim og Olav Øgaard
Organister: Amund Dahlen og Guro Rotevatn Buder

Noen kroner
til overs?

dem
Hvis svaret er JA, sjenk
un
stt
Øv
i
el
til nytt org
ste!
kapell, til glede for de ﬂe
0
00
Konto nr. 3411.25.25

Jubileet
åpnes i
Fana kirke
Statsminister Kjell Magne
Bondevik blir blant gjestene
når Bergen starter jubileumsfeiringen med festgudstjeneste i Fana kirke 12. juni kl
11.00. Etter gudstjenesten
blir unionsjubileet markert
med familiearrangement og
kirkekaffe i kulturparken og
en kulturopplevelse i Fana
amfi. Også biskopen i Bjørgvin, Ole D. Hagesæther, ordfører Herman Friele og andre
sentrale personer fra Bergen
kommune, Hordaland fylke og
Bjørgvin bispedømme vil delta i gudstjenesten og arrangementene etterpå.●

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

Tlf.:
Fax:

55 11 80 10
55 11 80 11

Hver fredag:
Kunngjøring om gudstjenester
i Fana Prosti.
E-post:
marianne@fanaposten.no
E-post:
annonseavd@fanaposten.no

mars 2005
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Ta en tur til hjelp

for Mali

Bli med oss!
for
Følgende onsdager møtes vi uten
4
27.0
3
30.0
0:
18.3
kl.
Skjold kirke
om25.05 - 15.06. Du er hjertelig velk
men - og ta gjerne en med deg! Kollekt
minst kr. 30,- pr. tur.
Arrangør: Misjonsutvalget
og
v/Grethe Hansen, tlf. 55 91 76 07
62
76
13
55
Tove Brekke, tlf.

I solidaritet med kvinner i Mali
som må gå milevis for vann, har
en jentegjeng i Skjold menighet
tatt initiativ til å kombinere
ønsket om å holde seg i form og misjonsengasjementet.
AV JAN ERIK LIEN

En dag i måneden går de en tur, hvor
minsteprisen er kr. 30,- per person. De
kler seg etter været og går en løype som
passer vær og vind. Pengene som betales går til å bore etter vann - i Mali.

Vann - det viktigste
Mali, med 12 mill. innbyggere er et av
Afrikas fattigste land. Skjold menighet
har lagt sitt misjonsengasjement nettopp hit for å være med å hjelpe noen
av de fattigste blant de fattige.
Særlig er leting etter vann og brønnboring satsningsområder. Brønnene
og pumpene kommer hele lokalsamfunn til gode, sikrer mat til mennesker
og dyr, og letter hverdagen for de aller
fleste. Tid som tidligere gikk med til å
hente vann, kan nå brukes til inntektsbringende arbeid eller skolegang.
Det blir opprettet lokale komiteer
som får ansvar for og opplæring i vedlikehold av kildene. Interessen blant
kvinner for å drive med små inntektsbringende foretak er også økende.

Små lån, store resultater
Ved hjelp av små lån hjelpes de i gang
med for eksempel dyrking av grønnsaker, som kan selges på markedet - eller
med innkjøp av husdyr, som kan gi
både familien næring og litt ekstra
penger ved salg av kjøtt og melk. Det gis
også opplæring i hvordan høy kan oppbevares som reserve i eventuelle tørkeperioder. Det er også opprettet kornlagre som kan avhjelpe matkriser.
Kapasitetsbyggingen er i hovedsak
rettet mot lese- og skriveopplæring . En

6

DOBBELT OPP: En fin tur er bra i seg selv, men kombinert med et humanitært prosjekt blir det dobbel gevinst!
ILLUSTASJONSFOTO: ARKIV

gang i året er prosjektet vertskap
for en festmønstring om alfabetisering. I 2002
deltok 25 kvinner i kvinneklassen, og Yeeya Siise vant konkurransen i diktat og
regning. Premien var en ku.
-Tusen takk.
Vann er mer verdt enn Jeg er så glad.
gull for kvinnene i Mali. Gud
velsigne
FOTO:
NORMI- dere, sa hun med
tårer i øynene da hun mottok prisen.

Kvinner, barn og helse

masjon og jordMali
morhjelp. I rapportene fra prosjektlederen Alahidi Barry og misjonær
Kari Vestbøstad kommer
det tydelig fram at dette
arbeidet går framover.
Unge vordende mødre er
blant annet ikke så skeptisk
til å ta imot fødselshjelp lenger,
og vaksineringen av barn mellom 0-11
måneder har ført til lavere dødelighet.
Alt dette er mer eller mindre ringvirkninger av forskjellige menigheter, offentlige institusjoner og frivillige organisasjoners arbeid og giverglede, bl.a.
fra «Jentene som går for Mali». Et eksempel til etterfølgelse. ●

I helsearbeidet er det først og fremst
kvinner og barn som står i fokus. Det
gis blant annet vaksiner, helseinfor-

Bli med på tur - se øverst på siden
for ytterligere informasjon!
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EGENTLIG?

To år med fellesblad

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

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

For ganske nøyaktig to år siden ble det første
«felles» menighetsbladet for de sju menighetene i
Fana prosti båret ut til alle bydelens husstander.
AV JAN HANCHEN MICHELSEN

Til sammen er det nå laget et
åttitalls blader, og alle er – i
likhet med bladet du leser nå,
resultat av et samarbeidsprosjekt, der menighetenes frivillige får hjelp av to deltidsansatte redaksjonsmedlemmer.
Målet var å lage et utgivelsessystem som både letter
byrdene for den enkelte redaksjon og - forhåpentligvis bidrar til et mer innholdsrikt
og vidtfavnende «lokalblad»,
uten at utgiftene dermed
øker for mye.
Det er de åtte midtsidene
som er identiske for alle de vel
32.000 bladene som trykkes.

Skal evalueres
For to år siden var noen skeptiske til prosjektet, mens andre på sin side var meget entusiastiske. Nå skal det avgjøres om skeptikerne eller
optimistene får «rett» til slutt.
Noen menighetsråd har allerede begynt evalueringen,
og torsdag 10. mars var bladet en viktig sak på møtet i
Fana prostiforum. Menighetene har frist 1. mai med å uttale seg skriftlig, og den endelige beslutningen om viderføring eller ikke skal tas før
sommeren.

Diskusjoner
- Prosjektet er på mange måter i ferd med å finne formen,
mener styreleder for prosjektet, Magnhild Bøyum Aase.
-På styremøtene er det livli-

ge diskusjoner om økonomi,
om redaksjonell profil, om
terskelhøyden for bidrag og
mye annet, men de generelle
tilbakemeldingene er stort
sett gode. Men jeg skal ikke
foregripe den videre behandlingen, og heller ikke spå om
fellesbladet blir videreført etter nyttår, understreker hun.
-Det er uansett viktig at flere
blir med på prosessen. Ta
kontakt med din lokalredaksjon og si din mening; om du
ønsker at prosjektet skal fortsette, eller om den gamle løsningen var bedre.

Tøff jobb
Magnhild Bøyum Aase, som
selv har vært bladredaktør,
kjenner prosessen fra innsiden.
-Menighetsblad har alltid
vært en viktig oppgave, men
utgivelsene har ofte medført
stor arbeidsbelastning på enkeltpersoner. Etter min mening gjør fellesprosjektet jobben enklere, men vi trenger
fortsatt kontakt med flere frivillige som vil prøve seg som
bidragsytere.
Hun mener at dette særlig
bør være interessant for unge,
medieinteresserte.
-Mange drømmer om å jobbe i media, og dette kan være
et forum å prøve seg for første
gang, et blad der journalistspirer og fotointeresserte kan
få samarbeide med profesjonelle mediefolk, understreker
Aase. Hun ser gjerne at fjorårets «journalistkurs» blir
gjentatt til høsten. ●

Velkommen til

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no
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Replikk
Orientering

I Norge var kristendomskunnskap det viktigste faget i allmueskolen fra 1739.
Faget tjente som konfirmasjonsundervisning, men bidro også til å øke
allmenndannelsen. Siden er fagets innhold blitt omdefinert flere ganger,
særlig i siste halvdel av 1900-tallet, skriver kronikkforfatter Gullborg Aarli.

Til ettertanke

Fra kristendomsInnspill
kunnskap til KRL
Kronikk
drenes frihet til selv å sørge
for barnas religiøse og moralske oppdragelse.

Normalplanen av 1939 medførte en større utvidelse av
lærestoffet. Faget ble åpent
og inkluderende og dets allmenndannende preg ble
fremhevet enda sterkere. I
1969 vedtok Stortinget at faget ikke skulle fungere som
kirkens dåpsopplæring.
I 1970-årene oppsto en
splittelse i faget og livssynsundervisning ble innført
som alternativ for elever som
var fritatt for kristendomskunnskap. I fagplanene M74
og M87 ble det lagt ytterligere vekt på etiske spørsmål, og
slektskapet mellom kristen
og humanistisk etikk ble understreket.

Omtale

Fritak fra KRL-faget

Et nytt fag blir innført
I 1995 vedtok Stortinget å
innføre et nytt fag: «kristendomskunnskap med religions og livssynsorientering»
(KRL), som skal være felles
for alle elever, med utgangspunkt og tyngdepunkt i kristendommen i den stedegne
form som har preget norsk
kultur og samfunnsliv, men
være økumenisk åpen og gi
kunnskap om andre kristne
trosretninger. Faget skal
samtidig gi god kunnskap
om andre religioner og livssyn og om generelle etiske
og filosofiske emner.
Under overskriften «Fagets plass i skolen» presiserer L97 at opplæringen i faget skal gi elevene grundig
innsikt i kristendom og hva
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KRL-ELEV: Hilvi Fjose spilte nydelig for oss da vi kom på besøk i en KRL-time
FOTO: GULLBORG AARLI
i 2B på Minde skole.

kristen livstolkning innebærer, og god kunnskap om
andre religioner og livssyn.
Faget skal ikke være en arena for forkynnelse. Faget
skal gi kunnskap om, ikke
opplæring til, en bestemt
tro.

Misfornøyde foreldre
Det er begrenset fritaksrett
fra deler av undervisningen i
KRL-faget som oppfattes
som forkynnende (f.eks.
skolegudstjenester).

For noen har dette ikke
vært tilfredsstillende fordi
fagets planer vektlegger og
har sitt tyngdepunkt i kristendommen. Åtte foreldrepar fra Human-Etisk Forbund saksøkte staten for
brudd på menneskerettskonvensjonen på grunn av
fraværet av full fritaksrett fra
KRL-faget. De tapte rettsaken i Norge, men vant frem i
FN-komitéen. FNs menneskerettskomité har fastslått
at KRL-faget krenker forel-

Den siste utviklingen i saken
sto omtalt i BT 05.02.05. Etter
at Jens Johan Orning klaget
faget inn for FNs menneskerettskomitè og vant, har utdanningsminister
Kristin
Clemet kunngjort at undervisningen i KRL-faget ikke
lenger skal være forankret i
skolens kristne formålsparagraf. Nye planer for faget skal
utarbeides. Fritaksreglene
blir forenklet. De permanente endringene trer i kraft fra
skoleåret 2005/ 2006. Det åpnes for at foreldre som ønsker det, kan ta barna ut av
undervisningen i hele faget
resten av dette skoleåret, til
nye regler er på plass.
Hva innebærer dette for
alle dem som tilhører Den
norske kirke og døper sine
barn til den kristne forsakelse og tro?
KRL-faget gir kunnskap
om, ikke opplæring til, en bestemt tro. Skal barna lære og
vokse i troen de ble døpt inn
i, må det skje utenfor skoletiden. Foreldrene og kirken
må sammen sørge for barnas
religiøse og moralske oppdragelse.
Menigheten og menighetslivet blir viktig for å få
dette til. Støtt opp om din
kirke! ●
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En uke for et mer rettferdig

handelssystem
Global Week of Action er et
økumenisk initiativ for å gjøre
de internasjonale handelsreglene mer rettferdige enn de
er i dag.
AV LARS OVE KVALBEIN

Handel har alltid funnet sted, både
innad i og mellom land. I handelen
ligger det et enormt potensiale for utvikling fordi den åpner opp for spesialisering, investeringer og verdiskapning. Dessverre fungerer ikke dagens
handel slik. Avtalene som regulerer
handel mellom stater er i stor grad
utarbeidet og forhandlet frem av de
rike landene for å tjene deres egne interesser. Derfor er verdens handelssystem grunnleggende urettferdig.
De fattigste taper igjen, mens de rike
tjener enda mer.

WTO - en nøkkelaktør
Verdens handelsorganisasjon (WTO)
er den internasjonale organisasjonen som i størst grad regulerer internasjonal handel. Da den ble opprettet i 1995 ble også handelsbegrepet
utvidet. I dag dreier det seg ikke bare
om handel med varer, men også om
tjenester, investeringer og andre
handelsrelaterte områder som standarder, patentrettigheter og regulering av multilaterale selskaper. En
bred kirkelig allianse for rettferdighet
krever at handelsreglene underordnes menneskerettighetene og at disse reglene utformes også på de fattige
landenes premisser.

hetene få som handlingsalternativ å gi et mandat til en utsending eller til den kirkelige
alliansen. Mandatet vil bli
overlevert myndighetene med
krav om at de endrer sin politikk til det beste for fattige land.

Sukkerkrig!
■ Fordi livsgrunnlaget til fattige sukkerbønder i Mosambik
trues av EUs subsidieordning på
sukker, og vi i Norge får 99 prosent av sukkeret vårt fra EU, vil vi
oppfordre norske myndigheter
til sukkerkrig mot Danmark.
Norge kan innføre straffetoll på
dansk sukker og slippe sukker
fra Mosambik til på det norske
markedet.

Utfordrer myndighetene

Tekstilproblemer

Under Global Week of Action vil vi i
samarbeid med kirker, menigheter,
organisasjoner og enkeltindivider i
Norge utfordre våre myndigheter til å
gjøre hva de kan for å skape mer rettferdige regler. Til gudstjenesten 10.
april er det utviklet prekenstoff, bønner og liturgiske elementer som kan
brukes til å sette preg på denne gudstjenesten. I gudstjenesten vil menig-

■ Fordi tekstilarbeidere rundt
om i verden utnyttes grovt og
underbetales for at våre klær
skal bli så billige som mulig, vil
vi kreve at norske myndigheter
innfører krav om merking av
opphavsland og fabrikk slik at
vi som forbrukere skal få vite
hvor og hvordan våre klær er
produsert. ●

Vil du eller din menighet være med på
aksjonsuken og kreve mer rettferdighet,
ta kontakt med Kirkens Nødhjelp:
kampanje@nca.no, tlf. 22 09 28 57
Du kan også ta kontakt med
Ressursgruppa for miljø og rettferd
i Bjørgvin v/Lars Ove Kvalbein for å høre
mer om mulighetene i Bjørgvin:
lok@kirken.no, mobil: 930 44 559

JOHANN SEBASTIAN BACH:

Johannes
.
pasjonen
Fana kirke, lørdag 19.mars kl 19.00
Medvirkende: Fana kyrkjekor, Prosjektkor fra Os,
Fana Kammerorkester, blåsere og musikere fra BFO.
Evangelist: Howard Crook (Paris). Sopran: Grethe
I. Berge. Alt: Ingvild Storhaug. Tenor (ARIER): Henrik
Hundsnes. Bass (PILATUS OG ARIER): Simon Kirkbride
Bass (KRISTUS): Ole Strøm. Konsertmester: Elisabeth R. Andersen. Dirigent: Jostein Aarvik
Billetter kr 180,- / 150,Fremføres også søndag 20.mars kl 19.30 i
Os kirke under ledelse av Tore Hegdahl
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Fant hjelp
da det
verste
skjedde
25. november 2001 ble verden mørk for Jan Erik
Lien. Den pensjonerte grafikeren fra Skjold fikk vite
at han ikke lengre hadde fire barn i levende live.
Eldstesønnen hadde tatt sitt eget liv, 41 år gammel.
AV JAN HANCHEN MICHELSEN

Tungtransportsjåføren Geir
Erik hadde hatt det vanskelig
etter en alvorlig bilulykke, og
Jan Erik Lien ser ikke bort fra
at dette kan ha en sammenheng med det som skjedde.
-Men han etterlot et brev til
sin kone, der han blant annet
skrev at jeg ikke måtte bebreide meg for det som hadde
skjedd.
Kanskje uten at det hjalp så
mye. Var det støtte andre steder?
-Barnetro har jeg hatt hele
livet, sier Jan Erik ettertenksomt. -Jeg har en skytsengel
som har vært med meg siden
jeg var seks ... nei, det vil si, jeg
har to engler som følger meg.

De sju fasene
Selv om troen har vært viktig,
ble tiden etter like vanskelig
for Jan Erik som for alle andre
i samme situasjon.
-Sju faser, sier han. -Sju faser gikk jeg igjennom. Sjokk,
sinne, bebreidelse, en voldsom ensomhet, fulgt av hjelpeløshet og sorg.
Så kom selvbebreidelsene.
Til sist klarte han så smått å
erkjenne:

10
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-Først da kunne den egentlige bearbeidelsen starte,
men det var ikke lett. Vi følte
oss alle alene, vi som var rammet. Jeg hadde alt for mange
spørsmål, og ikke så mange
svar.

LEVE ga håp
Drammenseren, som har
bodd i Bergen nesten hele sitt
voksne liv og konen Mary
hadde tøffe tider. Først nærmere et halvår etter dødsfallet kom et slags skifte. Helt tilfeldig så han en annonse i BA,
en invitasjon til å ta kontakt
med LEVE – Landsforeningen for etterlatte etter selvmord.
-Vel, jeg ringte nummeret,
tross alt, og ble sittende og
snakke halvannen time med
lederen. Det var som om det
ble stukket hull på en boble!
Endelig traff jeg folk som visste hva dette innebar, som
hadde vært igjennom det
selv og som TURDE å snakke.
-For dette er ikke noe man
snakker lett om?
-Nei, men det er et bevisst
valg jeg har tatt, å faktisk fortelle om dette. Og i foreningen møtte jeg folk som forsto.

TA KONTAKT! Jan Erik Lien er ikke i tvil om at kontakten han fikk med organisasjonen LE
foreningen for etterlatte etter selvmord hjalp ham med å «komme videre» etter sønnen Ja
Under: Det siste bildet av Jan Erik og Geir Erik Lien.
FOTO: JAN H. MI

Ressurspersonen
Jan Erik Lien er en fascinerende kar; en vital og sprudlende 67-åring, som blander

anekdoter fra et spennende
yrkesliv med gutteaktig datahumor, og han gir et klart
inntrykk av å ha et lyst syn på
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«Endelig traff jeg folk som visste hva dette
innebar, som hadde vært igjennom det selv og
som TURDE å snakke.»
livet. Boccia-entusiasten og menighetsarbeideren lar seg slett ikke
stoppe av en alvorlig
muskelsykdom, og etter
at han ble uførepensjonert på slutten av nittitallet har han fordypet
seg i frivillig arbeid og
vedlikeholder et stort
kontaktnett i inn og utland.
Tragedien
familen
opplevde er ikke lett å se
spor av, men den er der,
hele tiden. I stuen henger bilder av barn og barnebarn, men ved siden
av datamaskinen, der
han samler trådene i sitt
frivillige arbeid, står bildet av Jan Erik og sønnen. Det siste som ble
tatt av de to sammen.
-Jeg snakker med ham
hver dag, sier Jan Erik alvorlig. -Klart jeg gjør.

Uforpliktende og
generøst
Men det var i LEVE han
fikk sine første dype
samtalepartnerne. Organisasjonen fremstår
som et larvterskeltilbud
en LEVE – Landsfor helt vanlige mennen Jan Eriks død.
nesker som brått trengH. MICHELSEN/PRIVAT
er hjelp det kanskje ikke
er lett å finne andre steder.
-Jeg er privilegert i det at jeg tillot
meg selv å søke hjelp, og jeg er glad
for den åndelige ballasten jeg har.
Særlig er jeg glad for at jeg har klart å
unngå bitterhet over det som skjedde, og LEVE har vært viktig her.
- På et medlemsmøte kommer det
kanskje 20-30 personer, vi prater
sammen, innimellom er det foredragsholdere og gjester, men mest av
alt er vi der for å treffes, mennesker
med en felles erfaring; på tvers av alder, kjønn og livssyn og politisk syn
har vi denne ene tingen felles som
binder oss sammen, og som gjør at vi
kan hjelpe hverandre.
-Og det hjelper?
-Ja!

Mangler tradisjoner
-I Norge er det ingen tradisjon for å
markere dødsfall i fellesskap,vi skal
ikke lengre enn til katolske samfunn for å finne mer offentlig dødsmarkering og invitasjon til fellesskap. Er LEVE en måte å søke slik
støtte på?
-Kanskje. Jo, vi mangler ritualer for
sorg, og det er både mye uvitenhet og
fortielse rundt et så vanskelig emne
som selvmord. «Dette skal vi ikke
snakke så mye om» ... men HVORFOR ikke? Vi må søke sammen, hjelpe hverandre og komme videre i livet. Dette fikk jeg hjelp til gjennom
LEVE, og derfor har jeg valgt å stå
frem med min historie og forteller
om LEVE. Jeg tror, nei, vet at jeg fikk
hjelp, at andre fikk hjelp og at flere vil
trenge hjelp.

Skal bli sorgleder
Neste steg for Jan Erik er å fullføre et
sorglederkurs. Etter å ha bidratt som
regnskapsfører for lokalavdelingen
noen år nå vil nå han selv jobbe direkte mot de nylig har blitt rammet.
Det er et stort ansvar, å få ulykkelig
mennesker til å akseptere tragedien
og prøve å gå videre i livet.
-Alle har forskjellige måter å takle
et selvmord på, men gjennom LEVE
kan man treffe folk i samme situasjon, og faktisk få hjelp til å komme
videre i livet. Vi skal jo leve videre!
Alle som leser dette, og som føler at
det angår dem må ta kontakt med
oss, insisterer Jan Erik Lien. ●

Jan Erik Lien ønsker selv å
avslutte samtalen med
noen linjer han skrev til sønnen:

«Til Geir Erik fra far:
Du hadde et indre rom som
ingen andre fikk komme inn i.
Der inne kunne du hente styrke,

Sorgseminar for
etterlatte
Fana Prosti inviterer etterlatte til et seminar
om sorg. Sorgen berører oss på mange måter
og du er velkommen enten det er kort eller
lengre tid siden dødsfallet. Tid og sted: Lørdag 9 april kl. 10.30-14.00 i Skjold kirke

PROGRAM:
■ Hva er sorg og hva gjør sorgen med oss?
ved sokneprest i Storetveit Menighet,
Bjarte Holme
■ Lunch
■ Samtale/spørsmål
■ Orientering om tilbud til etterlatte i
Fana prosti.
Påmelding: Se notisen under.

Sorggrupper
I høst ble det startet opp tilbud om sorggrupper i Fana prosti. Det er nå fem grupper
i gang, og tilbudet er blitt tatt godt imot av
dem som deltar. Vi inviterer til nye grupper
med oppstart etter påske. For spørsmål eller påmelding til gruppene kan dere kontakte diakonene:
Tone Totland: 55 36 22 85/915 32 323
Reidun L. Dyvik: 55 30 81 10
Det vil også bli anledning til å melde seg på
under sorgseminaret 9 april.

Trenger du noen å
snakke med?
Har du behov for noen som kan lytte, noen
du kan snakke med i en vond situasjon,
kan disse lenkene og adressene være til
hjelp. En samtale med et medmenneske
gjennom telefon, eller du skriver ned det
du har pr. e-post – gjør det som passer
best for deg.
Mental Helse Hordaland
Nygaten 3, egt. 2
Postboks 686, 5807 Bergen
Telefon 55 32 11 86 (ons. 13.30 - 17.00)
Mental Helse har betjent telefon hele døgnet, 365 dager i året: 810 30 030
Kirkens SOS
Et menneske å snakke med når livet er som
verst. Kirkens SOS har døgnåpen krisetjeneste pr. Telefon: 815 33 300

men du opplevde at taket glapp for
deg. Det er med ydmykhet og
respekt jeg må erkjenne at du måtte
velge som du gjorde, selv om jeg
ikke forstår at du kunne gjøre det.»

LEVE – Landsforeningen for
etterlatte etter selvmord
www.levehordaland.no
Hordaland Fylkeslag. Kontakttelefon
for etterlatte: 97 77 10 74
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Varsler store endringer
Utviklingen går i retning av større
enheter i offentlig forvaltning. Også
i kirken er dette merkbart. Flere
steder gjøres det nå forsøk med ett
menighetsråd for flere menigheter.

Det var i fjor 1297 sokn (menigheter) i Norge, 422 (32,5%) har
færre enn 1000 medlemmer, 690
(53,3%) har under 2000 medlemmer. Gjennomsnittlig antall medlemmer er 3024. Da kirkeloven
kom i 1997 ble mange kapelldistrikter egne menigheter. I oktober ønsket direktør Frank Grimstad i Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon fortgang i å slå sammen
og redusere antall sokn, i følge
bladet KA-forum. Han foreslo å
redusere til 800 over en fem års
periode og viste til utviklingen i
andre nordiske land.
Se også www.kirken.no/reformer

AV KIRKENS INFORMASJONSTJENESTE
OG JAN HANCHEN MICHELSEN

Ifølge prosjektleder Gunnar Thelin i Kirkerådet åpner kirkeloven for forsøk med
felles menighetsråd i prestegjeld og kommuner. I 2004 godkjente Kirkedepartementet forsøk med ett menighetsråd/fellesråd i kommunene Øyer og Dovre i Hamar bispedømme.
- Forsøkene gir mulighet til å prøve ut
ordninger med ett menighetsråd for flere
sokn uten å endre menighetsgrensene.

Menigheten er kirkens grunnenhet og Den norske kirkes
organisering bygger på en geografisk menighetsstruktur.

PROSJEKTLEDER: Gunnar Thelin.

FOTO: KIRKEN.NO

Menighetsrådsvalg
Til høsten er det menighetsrådvalg. Thelin understreker at nabomenigheter som
vurderer forsøk med færre organ bør gjennomføre dette i forbindelse med valget.
Og da må menighetene ta initiativ raskt.
-Søkadsprosedyren tar noe tid. Kirkerådet har i den forbindelse laget en veiledning for menigheter som vil gjøre slike forsøk. Der sies det også litt om forskjellig
type utvalgsstruktur.

KURS
DIGITALFOTO
Nytt

Leder

Hva i all verden
betyr alle disse
knappene og
symbolene?

Forsøksmidler og følelser
I fjor fordelte Kirkerådets styringsgruppe
for kirkelig reformarbeid forsøksmidler til
menigheter som utreder sammenslåing
eller vil gjøre forsøk med færre organer.
- Erfaringene vil andre kunne bruke, mener Thelin, som understreker at det er
mange og sterke følelser knyttet til soknestrukturen. -Samarbeid og sammenslåing
må ha andre mål enn endring i seg selv.
Min erfaring etter er at ansvar for egen kirke og kirkegård gir en kollektiv trygghet og
identitet som er gull verdt i lokalmiljøet.

Tiden inne?
Han tror imidlertid tiden nå er inne til å
forenkle kirkens lokale struktur.
- Både ønsket om mer effektiv ressursutnytting og muligheten for å bygge opp administrativ kompetanse taler for større enheter. Færre råd kan også frigjøre ressurser
til menighetenes mange oppgaver. Men de
positive effektene blir mindre hvis kommunene drar inn effektiviseringsgevinsten
ved å redusere sine tilskudd. Kirken har en
sårbar finansiering. Kanskje kan menigheter vise vei der det lokalt er behov for strukturendringer? spør Thelin. ●
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Gjesteskribenten
Mitt valg
FOKUSER - KOMPONER - EKSPONER
Kurset er 3-delt:
1. del Basis fotografering
2. del Digital kameraets knapper og funksjoner
3. del Enkel innføring i bildearkivering og photoshop
Kurset holdes i moderne lokaler i Klostergaten 6
(Klosterstuen). Kurset starter kl. 18.00 og varer
til ca. kl. 21.00. Du får utlevert kursmateriell.
Enkel servering. Kurset passer alle som har kompakt
eller speilreflekskamera.

Kursholder Ole Henrik
Kongsvik har arbeidet
de siste syv årene i fotobutikk og har erfaring
med de aller fleste digitalkamera på markedet.
På kurset vil han gi deg
personlig veiledning for
at du skal få det beste
ut av ditt kamera.

Kun 10
deltagere

Kursdager:
Tirsdag eller
onsdag hver uke

OK FOTO

Aktuelt

Respons

tar
en
mm
Ko
For påmelding ring Ole Henrik tlf. 450 470 29

Kursavgift: Kr. 500,-

(med forbehold)
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Gi kirken et godt råd!
Menighetsrådsvalget 2005
av- holdes 9.-16. oktober.
Da skal det velges over 9000
medlemmer og 5000 varamedlemmer til hele 1297
menighetsråd.

I landets menighetsråd søkes det nå
mennesker som tar utfordringen og
stille til valg. Mellom 25.000 og 30.000
kandidater søkes. Rådene trenger folk
med forskjellig bakgrunn, alder og
kjønn, ulike mennesketyper som er interessert i kirkens arbeid. Målet er å få
et bredt spekter av kandidater som kan
gi kirken gode råd.
Menighetsrådet er viktig både for kirken og lokalsamfunnet. Oppgavene er
mange og spennende i den fireårige
valgperioden. Hvordan oppgavene løses, varierer fra menighet til menighet.
Menighetsrådet har ansvar for undervisning, omsorgsarbeid (diakoni) og
kirkemusikk. Det er menighetsrådet
som f.eks. bestemmer hvem det skal
samles inn penger til under gudstjenesten, hvordan kirkehuset skal brukes og
hvordan en samarbeider med andre fra
det lokale kulturmiljøet. Menighetsrådet har også ansvar for at konfirmantene får en innholdsrik konfirmanttid.

Menighetsrådet skal være
med å skape et møtested for
tro, kultur og hverdagsspørsmål.
Rådet skal være med å bygge en kirke
som tilbyr fellesskap og et sted å høre til
for alle som ønsker det.
De som velges skal først og fremst arbeide i sin lokale kirke. I Den norske kirke er det imidlertid indirekte valg til kirkelig fellesråd og bispedømmeråd. Det
betyr at menighetsrådene som velger
disse. Bispedømmerådene utgjør igjen
Kirkemøtet som er kirkens øverste organ. Av delegatene på Kirkemøtet velges Kirkerådet og Mellomkirkelig råd.
Menighetsrådet har derfor en mulighet
til å påvirke hele kirkeorganisasjonen.
Alle medlemmer av Den norske kirke
som er fylt 18 år før utgangen av 2005,
bor i soknet og har stemmerett ved offentlige valg, kan stille som kandidater
og stemme ved valg til menighetsråd. ●
KIRKENS INFORMASJONSTJENESTE

Hvem-hva-hvor i Skjold menighet Menighetskontoret: Tlf. 55 59 71 10 • Faks 55 59 71 19 • E-post: skjold.menighet@bkf.no
ANSATTE I MENIGHETEN
Skjold menighetskontor:
Skjoldlia 55, 5236 Rådal
NYTT TELEFONNUMMER ..55 59 71 10
telefaks ......................55 59 71 19
skjold.menighet@bkf.no
Daglig leder Liv Sylvarnes
telefon arb. ..................55 59 71 17
telefon prv. ..................55 98 12 90
liv.sylvarnes@bkf.no
Kateket Idar Kløvning
telefon arb. ..................55 59 71 11
mobil .......................... 970 94 361
idar.klovning@bkf.no
Klokker Dagny Gilje Antonsen
telefon arb. ..................55 59 71 10
telefon prv. ................ 55 26 78 39
dagny.antonsen@bkf.no
Soknediakon Kjerstin-Marie Vereide
(vikar til mai 2005)
telefon arb. ................ 55 59 71 15
telefon prv. ................ 55 29 05 31
kjerstin.marie.vereide@bkf.no
Kantor Guro Rotevatn Buder
telefon arb. ..................55 59 71 16
telefon prv. ................ 55 10 42 99
guro.rotevatn@bkf.no

AKTIVITETER I MENIGHETEN
Kirketjener Knut Ytre-Hauge
telefon arb. ................ 55 59 71 12
telefon prv. ................ 55 91 20 08
knut.ytre.hauge@bkf.no
Barnehagestyrer
Lena Aa. Austevoll
telefon arb. ................ 55 59 71 10
telefon prv. ................ 55 91 35 96
Menighetsrådsleder
Rune Mikkelsen
telefon prv. ................ 55 13 45 14
Sokneprest Arne Brekke
telefon arb. ................ 55 59 71 14
telefon prv. ................ 55 13 76 62
arne.brekke@bkf.no
Kapellan Bjørn Moe
telefon arb. ................ 55 59 71 13
telefon prv. ................ 55 13 06 10
bjorn.moe@bkf.no
Kirkens konti:
Menighetsbladet...... 1644.21.60035
Skjold menighet ...... 3411.32.01101
Givertj.diakoni ........ 3418.18.00889
Konfirmantarbeid .... 3418 20 00436

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

Skjold kirkekor:
Skjold kirke, mandager kl 18.00-19.30
Dag Høieggen .............. 55 13 11 58

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

Skjold kirkelag:
Berit Ådland ................ 55 13 37 65
Gerd Dale .................... 55 13 27 29

Cantus:
Skjold kirke - tirsdager 19.45-22.00
Guro Rotevatn Buder .... 55 59 71 16
Extasis (Skjold Ten Sing):
Skjold kirke onsdager kl 19.00-21.30
Fredrik Madsen ............ 55 13 03 31
Kjerstin-Marie Vereide.... 55 59 71 15
KRIK – Kristen Idrettskontakt
Skjold skole, gymsalen - søndager fra
kl. 18.00
Fredrik Christensen ...... 55 59 71 10
Misjonsforeningen:
Annenhver tirsdag i måneden kl 19.00
(Kontakt kirkekontoret)
Skala:
Danse- og dramagruppe for 6.-8.klassinger. Skjold kirke, mandager kl.
18.00-19.30

Skjold menighets internettsider:
Nettredaktør Jan Erik Lien
Steinsvikvegen 440d, 5239 Rådal
telefon........................ 55 13 29 52
jan-erik-lien@skjold-kirke.no
Skjold søndagsskole:
Skjold kirke kl. 11.00
Karin S. Volden ............ 55 13 11 99
Steinsvik I - KFUK-speidere:
Skjold kirke, tirsdager
Synnøve Moe Engevik .... 55 13 67 81
Søråshøgda barnekor:
Søråshøgda skole, tors. fra kl. 17.30
Trude Skogesal ............ 55 13 88 43
Kari Ullaland ................55 13 74 38
1.Nordås KFUM-speidere
Skjold kirke, onsdager
Knut-Erland Brun ........ 55 13 67 81
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Diakonen
Nytt
LANDSLEIR I 2002, VALEBØ. Fra venstre: Torstein Frantzen og Simen Aronsen, bak Lucas
FOTO: KNUT-ERLAND BRUN
Gerritsen.

Å lage en profil av Martin Elholm kan sammenliknes med å
tilbrede en fireretters middag for en som aldri har laget
mat: Du får kun med deg noe, mens det beste utelates.

Leder
Aktive speidere i
Men en ting kan slås fast: Til tross for
sykdom med etterfølgende plager og
Skjold menighet
møter du likevel et menneske
n
enente
riblidelser,
sk
e
med
fantastisk varme, godt humør
st
je
G
Nordås KFUK-KFUM-speiderog ikke minst omtanke og omsorg for
AV JAN ERIK LIEN

gruppen for gutter er den
eneste i prostiet.

Mitt valg

Vi har to tropper, en på Skjold og en på
Søreide. Den på Skjold dekker i hovedsak
Birkeland, Skjold og Fana menigheter,
men vi har også medlemmer fra Slettebakken.
Vi har plass til flere speidere i på Skjold.
Mandager og onsdager har vi i Skjold
tropp møtene våre, og vi har plass til flere gutter fra 11 år (går i 5. klasse denne
våren) og oppover. På møtene er det andakt, vi lærer knuter, førstehjelp, orientering, pionering og har det gøy sammen.
Vi drar på turer i naturen, tenner bål, bruker kniv, øks og sag, enten vi sover i telt
eller hytte. Om sommeren drar vi på leir, i
år skal vi på landsleir til Sverige. ●

Aktuelt
Respons

andre mennesker som ikke har det så
bra.
Martin vokste opp i et trygt kristent
hjem sammen med mor, far og tre søsken. Faren som var lærer mente at forholdene i Bergen måtte være bedre
enn på Tysnes og i 1951 flyttet de til
Fana hvor faren fikk jobb som lærer på
Samdal skole.

Berly ...
I russetiden fant han sin Berly (eller
kanskje det var omvendt?). Berly er fra
Askøy og utdannet lærer.
Hun er medlem av menighetsrådet i
Skjold menighet.
Allerede i gymnastiden bestemte
Martin seg for å bruke sin gudstro til å
arbeide for og med andre mennesker.
Martin studerte først teologi i ett år
med filosofi og latin som forberedende fag. I løpet av dette året følte Martin
at det likevel ikke var prest han skulle
bli men diakon. Dette ble sterkere og
sterker for han og han startet sine studier ved Det Norske Diakonhjem i
Oslo, en utdannelse som tok fem år.

Kommentar

Kontaktpersoner:
Ulver, Skjold (3.-5. klasse):
Per Isaksen tlf. 55 28 92 84
Speidere, Skjold (6.-9.klasse):
Knut-Erland Brun, mob. 47 41 77 08
Speidere, Søreide (6.-9.klasse) som før.

Replikk

Orientering

Håndverker og diakon

Martin understreker at han er utdannet håndverker. D.v.s. at han behandler mennesker med sine hender. Han
beklager at sykepleierutdanningen av
i dag er alt for teoretisk.
I 1975 begynte Martin å arbeide som
diakon i den gangen Nordås prestegjeld som besto av Søreide, Nordås og
Skjold. I 1982 var han med i det første
menighetsrådet i Skjold sokn der Ragnar Gunnestad var sokneprest.
Han arbeidet deretter halvannet år
som ungdomsarbeider ved Shalom
Ungdomssenter i Bergen i. Det var tøft
å arbeide med uorganisert ungdom

Til ettertanke
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som var rusmissbrukere og kriminelle
men tiden her ga Martin veldig mye.
Ikke minst lærerikt. Senere var har
barne- og ungdomssekretær i Det
Norske Misjonsselskap, personalkonsulent ved Diakonissehjemmets sykehus og så tilbake som avdelingsleder
for hjemmesykepleien i Fana bydel.

Frisøren Martin
Martin har mange gode historier å fortelle fra sin tid som diakon. Blant annet om en eldre dame på 92 år som
skulle stelles. Martin måtte bl.a. sette
opp håret hennes i en flott flettet topp
oppe på hodet. Da damen ikke sa noe
følte Martin at han gjorde en god jobb
og fortsatte blid og fornøyd med flettingen. Dagene gikk og Martin ble
rene mesteren i å lage topp på damen
inntil en dag hun forsiktig sa: -Vet du
Martin, etter at du begynte å sette opp
håret mitt har jeg ikke lenger rynker i
ansiktet mitt.

Ulykken rammer
En vakker vårdag i april 1989 kom et
dramatisk vendepunkt, ikke minst for
Martin men også resten av familien.
Han satte seg bak rattet i bilen for å reise i et sykebesøk. Han rygget ut i fra
parkeringsplassen og så to biler komme bak seg. Han stoppet for at de skulle komme forbi. På den andre siden av
gaten var en nabo i ferd med å vaske
bilen sin og sjåføren i den første bilen
var alt for opptatt med å hilse på bilvaskeren. Martin prøvde feberilsk å
komme unna men bilen hans ble truffet skrått bakfra. Martin ble kastet
rundt inne i bilen; bakover, fremover
og til sidene. Han kjente svielukt, måtte bare komme seg ut men fikk ikke
opp dørene. Panikken tok overhånd.
Martin ble påført både fysiske og
psykiske skader. Fysiske i form av sterke smerter som han har båret med seg
frem til i dag og psykisk ved bl.a. frykt
for lukkede rom. Arbeidet ville han
ikke gi opp. Etter dette fungerte han
som styrer ved Solhaug Aldershjem på

Innspill

Kronikk
Omtale
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fra Tysnes

Navn: Martin Elholm
Født: 1946 på Tysnes
Yrke: Diakon
Gift: Med Berly i 1971
Barn: 3
Barnebarn: 2
Hobby: Medmennesker

FOTO: JAN ERIK LIEN

Nytt
Nesttun. Men 1.6.1994 fikk han sitt honørkort. Han var 100 prosent ufør.

Reiste seg igjen
I to år lå Martin på sofaen og synes synd
på seg selv. Han ba til sin Gud om helbredelse men det var som om Gud var
helt fraværende. Han følte at han var
totalt ubrukelig. Dagene gikk og månedene passerte men er dag fikk Martin
en sterk nød for nattverd. Også her
måtte han kjempe. Ikke klarte han å
komme seg til kirken og ingen fra kirken kunne komme til han.
Men Martin har aldri vært rådløs. Ute
i kjøkkenskapet hentet han en liten
kjeks og en skvett vin fant han også. I all
sin elendighet bøyde Martin kne ved
salongbordet og ga seg selv nattverd.
Noe som betydde en omveltning for
han. Etter hvert som tiden gikk og ikke
minst med god støtte fra Berly og barna begynte livet så smått å få en ny be-

tydning for Martin. Han følte etter
hvert at Guds veier virkelig er uransakelig. Han begynte å male, til og med
skrive bøker. I 1996 skrev han boken
«Livet etterpå» som et direkte resultat
av ulykken. En bok om følelser, gråt,
smerter, angst og ... håp. I 1999 kom
han ut med boken «Det slutter ikke her,
Larsen», en bok skrevet i prosaform,
der han setter søkelyset på at behovene for kjærlighet, nærhet og seksualitet
ikke nødvendigvis avtar med årene.

Humør
Alle som kjenner Martin kan skrive under på hans gode humør. Etter ulykken
og gjennom hele perioden med å komme seg opp igjen sa han til seg selv at: ...
godt humør det hadde jeg, har jeg og
det vil jeg ha, dersom det er mulig. Gi
det aldri fra deg Martin. Og slik ble det.
Martin sitt gode humør ble også hans
hemmelige medisin. Han smiler lunt

Leder

av sine forglemmelser og utpregete
evne til å miste tråden under en god
samtale. Men på den måten overvinner
han de nedverdigende og usunne følelsene. Det er gode egenskaper og ha det.

Er ennå med

n
e
t
n
e
b
i
r
k
s
Gjeste

Martin er fortsatt aktivt med i menighetsarbeidet i Skjold menighet. Diakoniutvalget og Misjonsutvalget er to av
hjertebarna til Martin. Og ikke minst
vel 15 år for menighetens julemesse. En
ting er sikkert: ingen julemesse uten
Martin. Hans siste lille hjertebarn er
nybegynneren «10-kaffen», hvor menn
i sin beste alder forlater godstolen annen hver torsdag og har sammenkomster i menighetssakens peisestue.
Martin ser det som sin viktigste oppgave fremover å være et medmenneske; for familien, for vennene, for menigheten, for mennesker som ikke akkurat har det så bra ... ●

Mitt valg
Aktuelt
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Returadresse:
Skjold menighet
Skjoldlia 55
5236 Rådal

B
FULLDISTRIBUSJON

Gudstjenesteliste
Søndag 20.03 Palmesøndag
11.00 Høymesse. Johannes 12,1-13
Vikar Anne Marthe Ulvik. Dåp.
Nattverd. Offer: Menighetsarb.
Torsdag 24.03. Skjærtorsdag
18.30: Ordinasjonsgudstjeneste! Matteus
26, 17-29. Anne Marthe Ulvik blir
vigslet til tjeneste i Skjold. Nattverd.
Offer: Den Norske Israelmisjon.
Etter gudstjenesten:
Enkelt måltid i menighetssalen
Fredag 25.03 Langfredag
11.00 Pasjonsgudstjeneste. Matteus
26,30-27,50. Sokneprest Arne
Brekke. Kollekt ved utgangen:
Kirkens Ressurssenter
Søndag 27.03. Påskedag
11.00 Høytidsgudstj. Matteus 18,1-8.
Sokneprest Arne Brekke. Dåp.
Nattverd. Offer: Menighetsarbeid
Mandag 28.03. 2. påskadag
20.00 I Birkeland. Sang-gudstjeneste med
påskens salmer og musikk. Felles for
prostiet. Kom og bli med på en glad
avslutning av påskehelga, og det blir
visst et «orgelsprell» også!
Søndag 03.04. 1.s.e.påske
11.00 Familiemesse. Johannes 20, 19-31
Vikarprest Anne Marthe Ulvik. Dåp.
Nattverd. Offer: Søndagsskoleforb.
Søndag 10.04. 2.s.e.påske
11.00 Høymesse. Johs 10,1-10.Vikarprest
Anne Marthe Ulvik. Dåp. Nattverd
Offer: Menighetsarbeid
Søndag 17.04. 3.s.e.påske
11.00 Misjonsgudstjeneste. Johannes
16,16-22. Sokneprest Arne Brekke
Dåp. Nattverd. Offer: Mali
Søndag 24.04 4.s.e.påske
11.00 Høymesse. Johs 21,15-19. Sokneprest A. Brekke. Dåp. Nattverd. Offer.
Søndag 01.05. 5.s.e.påske
11.00 Høymesse. Johannes 16,23b-28
Vikarprest Anne Marthe Ulvik
Dåp. Nattverd. Offer: Menighetsarb.

Nytt

Torsdag 05.05 Kr. himmelfartsdag
12.30 Friluftsgudstjeneste på Smøråsfjellet
Kollekt til Norges KFUM/K. De som
ikke kjenner veien kan møte utenfor kirken kl. 11.30.

Søndag 08.05. 6.s.e.påske
11.00 Høymesse. Johannes 15, 26-16,4
Sokneprest Arne Brekke
Dåp. Nattverd. Offer.
Søndag 15.05. Pinsedag
11.00 Høytidsgudstj. Vikarprest Anne
Marthe Ulvik. Dåp. Nattverd. Offer.
Mandag 16.05. 2.pinsedag
11.00 Fana kirke: Høymesse v/prester fra
prostiets menigheter. Sola Fide
synger. Nattverd. Offer: Fellesoppg.
prostiet. Korgafest i amfiet i Fana
kulturpark etter gudstj. Joh 3,16-21;
Jes 44,2-6; Apg 10,42-48a

Påskeverksted
i Skjold kirke
Nå kan alle barn glede seg!! Det blir påskeverksted i Skjold kirke i påskeferien. Tirsdag 22. mars kl. 10 - 14 gjøres storsalen og
peisestuen om til et kunstrom med formingsstasjoner av ulike slag. Vi kommer til
jobbe med flere ulike materialer. Det blir
mye spennende. Vi serverer hot-dog m.m.

Det du må gjøre dersom du ønsker delta er :
- ta med deg kr. 50,- og betale ved inngang
- ta med deg ett eller flere utblåste egg
Verkstedet passer for barn i alderen 4 - 12
år. Foreldre/besteforeldre/faddere/ansvarlige storesøsken eller andre til de minste må være med.
Du hjelper oss mye om du ringer og melder på antall barn og alder.Vi stopper
imidlertid ingen i døren. Ring menighetskontoret tlf.: 55 59 71 10.
VELKOMMEN

Engelsk aften
Det blir engelsk aften i Skjold kirke torsdag
31. mars kl. 19.30: Orgelkonsert med den
engelske organisten Susan Heath-Downey
Billetter kr. 50.Hjertelig velkommen

Overnatting i kirken
Søråshøgda Barnekor skal ha overnatting i
kirken for de største ungene fra lørdag 2.
til søndag 3. april, med ansvar for påskefestgudstjenesten søndag 3. april.

To orgler, fire kor!
Snart er det duket for et ambisiøst samarbeidsprosjekt mellom
Birkeland Kantori, Slettebakken Motettkor, Cantus, og Sotra Reviderte.
24. april fremføres «Messe Solennelle» av Louis Vierne i Slettebakken
kirke. -Dette er en fantastisk messe
for kor og ikke mindre enn to orgler.
Ordene er på latin, men følger i stor
grad teksten vi bruker ved høymessen, forteller Cantus-dirigent Guro
R. Buder. Tre av korene skal også
fremføre Charles Widors «Messe Solennelle». Konserten følges av nye
felleskonserter i mai, i Fjell kirke på
Sotra og på Voss. Dessuten planlegges det konserter på Skjold samt i en
sentrumskirke til høsten.

St. Sulpice, den katolske kirkes hovedsete, med ca 200 prestestudenter,
inspirerte Vierne og Widor til å skrive
sine fantastiske messer. Da Vierne
komponerte sin messe i 1899, var
han assistent-organist mens Widor
var organist på hovedorgelet. Senere,
fra 1900 til 1937 var den talentfulle
César Franck-eleven Louis Vierne,
organist i Notre Dame, og blant utallige «Messe Solennelle» for kor og to
orgler, står hans messe i ciss-moll i
en særstilling. ●

Sentrale verk

24. april kl 1930 i Slettebakken Kirke:
Sotra Reviderte, Birkeland kantori, Cantus
og Slettebakken Motettkor fremfører to
messer for kor og to orgler: Charles Widor
og Louis Vierne «Messe solennelle».
Dirigenter: Olav Sørheim og Olav Øgaard.
Organister: Amund Dahlen og Guro R. Buder. Billetter kr. 70,-

Widor, Vierne og Michael Dupré er
tre karismatiske franske orgelgiganter. «Messe Solennelle» står på overgangen til det 20. århundre, da Paristradisjonen med messer for to orgler
ble en selvsagt del av alle større seremonier.

LedVierminner om hjemmesidene våre: skjold-kirke.no
Gjesteskribenten
Mitt valg
Aktuelt

