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Hvem-hva-hvor side 13 Menighetskalender side 16 

Påske og musikk
Organist Gjermund Mildest-
veit gir oss tonene som føl-
ger høytiden vi snart går
inn i. Side 4

Stengte dører
Omorganiseringen av pro-
stiet har medført tidvis
stengte dører i Skjold kirke.
Nå vurderer menighetsrådet
dugnad for å åpne kirken.

Side 6-7

Ja til frivillighet
- Frivillighet og ulønnet
tjeneste må stå i sentrum i
Den norske kirke fremover,
sier biskop Ole D. Hagesæt-
her. Side 10-11

Søndagsskolen
- en nøkkelaktivitet
Den anglikanske kirken kan dokumentere at søndagsskoler er et
nøkkeltiltak for å trekke menigheten til gudstjenestene. Dette

kom klart frem under et besøk på øyriket, og
dette vil Skjold følge opp for fullt. Side 14

Tøff dame og frisk trim
Ingeborg Ulvik er Skjolds primus motor når det gjelder
eldetrim. Men denne damen har mer enn «bare» trim-

øvelser på sin CV. I et halvt hundre år har hun vært
aktiv i menigheten. Side 2-3 og 5

FO
TO

:K
JE

TI
L

GI
LL

ES
VI

K
FO

TO
: B

JØ
RN

 M
OE

skjold  2-06.qxp  23-03-06  14:30  Side 1



GJERTRUD BERGSETH

Dette var like før krigen og langfredag
sa min mor til meg: «Er det ikke på tide
at du gir hjertet ditt til Jesus nå?»
Først ble jeg sint. Hadde ikke jeg vært
en kristen alltid? Men den kvelden les-
te jeg lidelseshistorien. Der og da måt-
te jeg knele ved sengen og takke Jesus
for alt han hadde lidd for min skyld, og
jeg ga ham mitt hjerte, sjel og sinn, -
Tenk, når Guds Ånd får kaste lys over
Guds ord blir det frelse og omvendelse.

I Jeremias kapitel 31 vers 18 står
det: Omvend meg du, så jeg blir om-
vendt, du er jo Herren min Gud!

Jesus er trofast og det viktigste i li-
vet er å gi sitt hjerte til Jesus!

Jeg var så heldig å ha misjonær In-
geborg Håkonsen til søndagsskolelæ-
rer: Hun lærte oss denne sangen, skre-
vet av Josef Grytzell i 1892:

Jeg er en kristen 
og vil det være

Til sol og måne ei skifter mer.
Jeg er en kristen, 
det er min ære

Om hele verden så av meg ler –
Jeg er en kristen 
og det forbliver

Jeg elsker Kristus 
han er min del.

Min første kjærlighet
jeg ham giver

Han er det verd 
han har flest min sjel.

Jesus er
trofast KJARTAN ALVESTAD  

Hun har holdt på med seniortrim i vel 17
år nå. Hun gjør de siste forberedelsene
før damer i godt voksen alder skal kom-
me og trimme. En god stund før trim-
men begynner kan man se damene
komme med hatt og skjerf. Ei av damene
kommer med rullator. Dette viser at selv
om beina svikter så kan man fortsatt
trimme. En annen ting er at foruten trim
så er det tid for humor og sosialt samvær.
Miksen passer bra. Ingeborg Ulvik sier at
mottoet for trimmen er :

! Å komme og være opptatt av 
trimmen.

! Å glemme de vanskelighetene 
man måtte ha.

! Å ha godt humør når man går hjem.

Ingeborg sjekker at musikken ligger
klar ved siden av kassettspilleren før hun
ser på klokken. Damene kan være veldig
pratetrengt, så hun må av og til gi kom-
mandoen: «Stopp å prate», og da stopper
de momentant.

Presis kl 11 ringer hun med bjellen, og
alle samles i en stor sirkel. Mange øvelser
blir gjennomgått. Ett er sikkert, alle mus-

kelgruppene blir berørt. Hver enkelt må
kjenne sin begrensning. Stive muskler
løses opp. Pulsen heves litt og de koser
seg i fellesskapet. Undertegnede blir bitt
av basillen og hiver seg med på slutten.
Øvelsen å «knipe igjen» er definitivt ikke
myntet på menn. Latteren satt løst. 

Båndtvang?
Etter første halvtimen var det en liten
drikkepause før ny samling. Nå var det
dansingen som sto for tur. Ei dame med
glimt i øyet spøker med at det er «bånd-
tvang» på trimmen. Det hun sikter til er at
man må henge blå bånd rundt halsen på
de som ønsker å være «menn». Det er de
som skal føre under dansen. De har cirka
30 danser som de jevnlig repeterer. Inge-
borg Ulvik sier at kulturkontoret kunne
brukt trimmerne mer til å underholde på
aldershjem eller andre steder. Musikken
var dempet, så det var en ro over denne ti-
men i trimmen og dansenes tegn. 

Når klokken nærmer seg 12.15 er det
tid for sosialt samvær over kaffekoppen.
Ingeborg legger vekt på sunne nistepak-
ker. Men av og til har de diverse kaker, og
når de slutter av i mai før ferien har de
koldtbord.

De har vært på mange turer sammen,
og med så mye livserfaring som disse da-
mene har, så blir det mange forskjellige
diskusjoner. 

Damene i sin beste alder har trimmet
og danset samt hatt det kjekt sosialt. Så
er det frem med vinterklærne igjen. Den
kalde vinden blåser i yttertøyet til de gla-
de  damene som er smidige i sine beve-
gelser.  Er det noen eldre damer som øn-
sker å trimme i Skjold kirke, så er tids-
punktet onsdager kl.11. !

Se også side 5

2 mars 2006                  

Onsdag 15.februar blåser det bra utenfor Skjold kirke.
Klokken er 10 om morgenen. Nede i kjelleren står Ingeborg
Ulvik og trakter kaffe. 

Eldretrim for 
I 20- årsalderen hadde jeg fått
huspost i Bergen og kjøpte
meg en Bibel for den første
månedslønnen.

FOTO: BJØRN MOE

Tegn nr 2, 2006
Bladet utgis av menighetsrådet i samar-
beid med BKF og de andre menighetene i

Fana, og sendes til alle hjem i menighe-
ten. Vi tar med glede i mot artikler av ulike 
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rim for damer
Navn- og logo-
konkurranse!
Til høsten starter søndagsskolen i Skjold
med nytt opplegg basert på «Promise-
land». Vi trenger eget navn og logo. Der-
for ønsker vi en navne- og logokonkur-
ranse for dere barna. Noen heter «Jung-
elgjengen» og «Arken». Har dere noe an-
net forslag som passer for oss? Tegn og
skriv til: lena.austevoll@bkf.no !

Egen hjemmeside
Søråshøgda barnekor er stolt av å kunne
presentere sin egen nettside! Det forrige
styret har brukt mye tid på å få dette til,
og resultatet er litt veldig bra. Ved å gå
inn på www.sbkor.no kommer man inn på
hovesiden. Her ligger litt informasjon om
koret, gjestebok, nyttige linker, og man
kan søke om å bli medlem direkte herfra.
Medlemmer i koret kan gå videre inn ved
å skrive inn felles Brukerid og Passord
nederst. Dette får de hos korets ledere. 

Velkommen til nettsiden vår! !

Påskesang-
konkurranse
Kan du finne ut hvilke ord som mangler?
Kanskje noen hjemme kan hjelpe deg?

1. Dine …........… er fulle blomster.

2. …........… er Jesus, hurra, hurra!

3. Påske …........… slukker sorgen.

4. Å …........… stund uten like.

5. Han er …........…, halleluja!

Send inn svarene til: Menighetsbladet
«Tegn», Skjoldlia 55, 5236 Rådal
innen 10.april 2006. Husk å merke
svaret med navn, adresse og alder.  

Den som blir trukket ut vil få tilsendt
en liten overraskelse i posten! !

TRIMSJEF: Ingeborg Ulvik 
FOTO: KJETIL GILLESVIK
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I Skjold kirke lar organist Gjer-
mund Mildestveit fingrene
danse over orgelets tangenter.
Lyden er kraftfull med tonene
til «Påskemorgen slukker
sorgen». 

KJARTAN ALVESTAD ( TEKST OG FOTO )

På beina har Gjermund Mildestveit
spesielle orgelsko som er smalest mu-
lig slik at pedalene kan trykkes ned
med presisjon. Blikket veksler mellom
notearket og tangentene.

Møtet med kirkeorgelet
Gjermund Mildestveit er 44 år, og bor
på Titlestad med fire barn. Da han vok-
ste opp hadde de et gammelt harmo-
nium-orgel hjemme som bestemoren
hadde fått i konfirmasjonsgave. Moren
mente at han måtte være musikalsk si-
den han prøvde å spille melodiene han
hørte på radio. Dette resulterte i kon-
takt med Fana-organist Sigmund Ska-
ge, og Gjermund spilte hos ham fra
han var 10 til 18 år. 

Før dette, da Gjermund var 7 år så
danset han forklore for turistene i Fana
kirke. Ingunn og Sigmund Skage holdt
alltid en halvtimes konsert før dan-
singen begynte. 

- Vi småguttene og jentene som skul-
le danse satt alltid på første rad. Hver
gang avsluttet Sigmund med VELDIG
MYE LYD, og dette var berusende.

Domkirken
Han begynte relativt seint på organist-
utdanningen. Eksamenskonsert holdt

han i Domkirken. Et flott orgel som har
det meste. 

Før det var han ansatt som saksbe-
handler i Postverket i flere år. Han har
bakgrunn fra folkedansmiljøet. Han
har vært både folkedansinstruktør og
kappleiksdeltager. Han har danset Fa-
naspringeren på kappleik. Han danser
ikke for tiden , men kjenner at det ryk-
ker i foten når han hører folkemusikk.
For ham er folkemusikk knyttet til
dans. Dette med dans kan spores tilba-
ke til oldefaren som kunne ta halling-
kast og spenne hatten av stokken. Det-
te har han ikke prøvd selv.

Kantor i Sund
Han har vært ansatt som kantor i Sund
på Sotra siden 1996. Den stillingen har
han permisjon fra nå når han vikarie-
rer for Guro . Vikariatet varer i 1 år. 

Før jul var han i Skjold kirke og akkom-
pagnerte Cantus på en julekonsert.
Han fikk et positivt inntrykk av miljøet
og søkte derfor stillingen. 

Mildestveit har et ønske om å formid-
le god musikk og skape bevegelse i den
enkelte. Dette er ikke alltid enkelt, vi
som lytter er så forskjellige. Han opp-
fordrer menigheten til å synge samtidig
med organisten. Det er ikke alltid det
skjer, men når det skjer er det flott. Det-
te er en oppfordring selv om der er bed-
re i Skjold kirke enn andre plasser. 

Fingrene beveger seg over tangen-
tene. Menigheten synger slutten:

Sangen toner,vår forsoner,
vår forsoner til evig pris.

Vi ønsker Gjermund velkommen og
ser frem til mye fin musikk.!

4 mars 2006                  

Fasteaksjonen er hele menig-
hetens aksjon. I Skjold er årets
106 konfirmanter bøssebærere
tirsdag 4. april, og vil besøke alle
husstandene i menigheten. 

Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Atle
Sommerfelt forteller at temaet er «Krigsve-
teran- Ungdom ut av krig og krise». Kirkens
Nødhjelp ønsker med denne aksjonen å set-

te søkelys på situasjonen til barn og ung-
dom i land der det har vært langvarige kon-
flikter og harde krigshandlinger.

- Mange tenker først og fremst på eldre
mennesker når de hører ordet krigsveteran,
men i dag er det ikke lenger slik. Krigsvete-
raner er de som har deltatt i og opplevd kri-
gen, enten som sivile eller soldater. Svært
mange er ungdommer, også jenter, sier
Sommerfeldt, som understreker at utfor-
dringene er enorme.   

- Det er krevende å bygge
opp ødelagte land og et
næringsliv som ligger i rui-

ner. Enda mer krevende er det å bygge opp
igjen ødelagte menneskesinn, slik at de
kan tro på eget og andres menneskeverd.

-Fasteaksjonen er en invitasjon til me-
nigheter og lokalsamfunn i Norge til også å
være med på denne store dugnaden for å
skape fred der urett og krig har foregått, av-
slutter Sommerfeldt. !

Fasteaksjon for hele menigheten Atle Sommerfelt.
FOTO: DAG KVARSTEIN

Organist Gjermund Organist Gjermund
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- Vi kunne gå bak huset hjemme i Ytre
Sogn. Der stilte vi barna oss opp og ven-
tet på lyden av kirkeklokken som skulle
ringe inn påskehøytiden. Jeg kan også
huske en pinse da jeg var 15. Det var fint
duskregn og jeg hadde vært på en lang
sykkeltur. Så kom jeg forbi kirken og der
begynte kirkeklokken å ringe. Da gikk
jeg av sykkelen, gikk sakte hjemover og
nøt lyden, sier Ingeborg Ulvik. Hun har
alltid hatt en dragning mot kirken. For-
tellingen kan sikkert forklare hvorfor
hun var en svært aktiv innsamler av
penger til en kirkeklokke i Skjold kirke. 

50 år er gått siden hun kom til bygden.
Da var det liten bebyggelse her. Hun
startet opp med kolonialbutikk, og var
også med på oppstarten av Skjold hel-
selag i 1972. Hun kom tidlig med i ar-
beidet med å få en egen kirke på Skjold.

Alt har sin faste tid
Ingeborg har hatt et langt og rikt liv.
Hun trekker frem Forkynneren:

Alt har sin faste tid,
alt som skjer under himmelen,

har sin tid:
en tid til å fødes, en til å dø,

en tid til å plante, en til å rykke opp;
en tid til å drepe, en til å lege,
en tid til å rive, en til å bygge;

en tid til å gråte, en til å le,
en tid til å sørge, en til å danse;

en tid til å kaste steiner,
en til å samle dem,

en tid til å ta i favn, en til å la det være;
en tid til å lete, en til å miste,

en tid til å gjemme, en til å kaste;
en tid til å rive sund, en til å bøte,

en tid til å tie, en til å tale;
en tid til å elske, en til å hate,

en tid til krig og en til fred.

Etterpå ser hun opp og sier: 
- Jeg har gjennomlevd alt dette, opp-

levd både krig og fred. Jeg har gjennom-
levd dette til de grader altså. Jeg har
også fått mangt et sørgebudskap. 

Døtrene pleier å si at hun har evnen til
å se lyst på ting. Hun understreker at
det skal være en tid til å leke og danse i
livet. Som pensjonist har hun tatt flere
kurs innen trim for eldre. I 17 år har hun
aktivisert eldre damer. I begynnelsen
syklet hun rundt til Nesttun, Søreide og
andre steder for å aktivisere eldre. De
siste årene har hun konsentrert seg om
Skjold. 

Ingeborg Ulvik liker å underholde
gamle. Hun har skrevet morsomme
ting blant annet om kultur og kosthold.
Hun er ei dame som byr på seg selv.

Med sin sterke dragning mot fysisk
aktivitet har påsken alltid stått sentralt.
Hun har gått mye på ski, og har tilbrakt
mange påsker på Haugastøl. Høytiden
har en sterk innvirkning på hennes fø-
lelser. Hun har alltid syntes at skjær-
torsdag og langfredag har vært triste
dager, der humøret ikke er helt på topp.

Påskemorgen slukker sorgen   
Hun har hatt som tradisjon å komme
ned fra fjellet og alltid være i kirken hver
eneste påskemorgen. Det er nærmest
et rituale som har sin begrunnelse i at
hun må være med å synge salmen «På-
skemorgen». På oppfordring leser hun
denne med innlevelse og varme:

Påskemorgen
slukker sorgen,

slukker sorgen til evig tid;
den har oss givet

lyset og livet,
lyset og livet i dagning blid.

Påskemorgen
slukker sorgen,

slukker sorgen til evig tid.

Redningsmannen
er oppstanden,

er oppstanden i morgengry!
Helvede grede,

himlen seg gleder
himlen seg gleder med lovsang ny.

Redningsmannen
er oppstanden,

er oppstanden i morgengry!

Sangen toner,
vår forsoner,

vår forsoner til evig pris;
han ville bløde
for oss å møte,

for oss å møte i paradis.

Sangen toner,
vår forsoner,

vår forsoner til evig pris.

- Denne salmen sier alt hva som skal
skje med oss når tiden er ute, sier Inge-
borg Ulvik. Hun ser frem fil påsken. 

Når hun ser opp mot tårnet på vei inn
i Skjold kirke påskemorgen, så knyttes
båndene tilbake til gamle dager da In-
geborg Ulvik og hennes søsken sto
utenfor huset hjemme og lyttet til den
vakre klangen fra kirkeklokkene. !

Klangen
av påske

Påsken nærmer seg og mengighetsvete-
ran i Skjold, Ingeborg Ulvik tenker til-
bake til gamle dager. Hun forteller med
innlevelse og intensitet.

Klangen
av påske

Påsken nærmer seg og mengighetsvete-
ran i Skjold, Ingeborg Ulvik tenker til-
bake til gamle dager. Hun forteller med
innlevelse og intensitet.
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AV KJETIL GILLESVIK

Før kunne alle som trengte det
være viss på at Skjold kirke
stod åpen til deres situasjon på
dagtid. Slik er det ikke lenger.
Etter at kirkevergen fikk pålegg
om å redusere det kommunale
kirkebudsjettet med 10,7 milli-
oner kroner i 2006, har men-
nesker med behov for en stille
stund i kirkerommet møtt
stengte dører på Skjold.

- Veldig, veldig synd, sier me-
nighetskonsulent Liv Sylvar-
nes. Hun var frem til nyåret
daglig leder ved Skjold kirke,
men etter at reformen slo inn
har hun skiftet stilling til kon-
sulent, og i likhet med mange
andre byttet arbeidsplass fra den lo-
kale menighet til det sentrale prosti-
kontoret. 

Nødt til å stenge
Omveltningen har ført til at ingen
lenger passer på kirkerommet i
Skjold på dagtid, og menigheten har
derfor sett seg nødt til å stenge det.

- Prestene er jo ofte alle andre ste-
der enn på kontoret, derfor er det
ikke så lett å få til en regelmessig åp-
ningstid lenger, sier Sylvarnes, som
beklager avgjørelsen på det ster-
keste.

- Å kunne tilby mennesker i sorg et
kirkerom å gå til var noe vi satte vel-
dig pris på. Ja, det var faktisk noe vi
ønsket å videreutvikle siden Skjolds

geografisk ligger så
sentralt. 

- Dessverre kan vi
ikke det nå lenger,
sukker Sylvarnes. 

Får låne nøkkel
Også sogneprest Arne
Brekke beklager en-
dringen som nå har
skjedd. Han lover like-
vel at kirke skal prøve
å gjøre sitt beste for å
tilfredsstille de besø-
kendes behov.

- Hvis noen ønsker å
komme til kirken,
tenne et lys, oppleve
en stille stund – så

skal de selvsagt få låne
en nøkkel. Vi vil ikke hindre dem det.

Sognepresten kan også love at
prestene, diakonene og kateketene
vil hjelpe til så godt de kan når de er
på kontoret. De ønsker å gjøre det
beste ut av reformens uheldige virk-
ninger. 

Behovet kommer brått
Trass de beste hensikter mener me-
nighetskonsulent Sylvarnes at det
blir umulig å opprettholde et like
godt tilbud som en hadde.

- En kan ikke operere med spesielle
arbeidstider i dette tilfellet. Det er
med sånne ting at en ikke kan be-
stemme seg to timer i forveien at nå
føler jeg behov for en stille stund i Kir-
ken. Slike ting kommer plutselig. !

Dørene
lukkes
I Skjold Kirke gjøres ikke døren høyere, eller porten
videre. Der stenges den igjen.

Etter reformen:

Menighetsrådet vurderer d

Arne Brekke

Liv Sylvarnes

Menighetsrådet vurderer å la fri-
villige ta kontortid på kirkekon-
toret. Dermed kan dørene snart
åpnes opp igjen.

Opplysningene om at kirken ikke lenger
skal stå åpen på dagtid har opprørt
mange kirkegjengere i Skjold. Ikke bare
reageres det på at det mest hellige av
rommene skal stenges, mange er også
innom hver dag for å få svar på ulike
praktiske spørsmål. 

- Jeg synes det er veldig synd om dette
tilbudet skal forsvinne, sier medlem av
menighetsrådet Jan-Erik Lien. På et se-

FOTO: KJETIL GILLESVIK
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7                 mars 2006

ghetsrådet vurderer dugnad
minar for nevnte råd i mars var han en
av flere som tok til ordet for at noe må
gjøres. 

- Alternativet er jo dugnad. Vi har
diskutert om frivillige skal ta kontortid
på dagtid, slik at vi kanskje kan få åp-
net kirken for eksempel mellom 10-14. 

Jan-Erik Lien mener ellers det er vik-
tig at en ikke ergrer seg for mye over
det som er skjedd. En kan mislike re-
formen så mye en bare en vil, det nyt-
ter uansett ikke å reversere den akku-
rat nå, hevder han. 

- Å gå rundt og ergre seg over dårlig
vær er bortkastet. Vi må heller prøve å
snu det negative til noe positivt. !

Invitasjon ...
... til deg som har lyst å
synge i mannskor og som øn-
sker å utvide ditt sosiale og
kulturelle nettverk i Fana.

Fana Mannskor er en institusjon i
Fana-bygda, etter mer enn 60 års
virke. Koret har nå flyttet øvingslo-
kalet fra Stend til Apeltun Skole, der
det er sangøving på hver tirsdag kl.
1915-2145. Vi er for tiden 40 sangere
i koret. Dirigent og musikalsk leder er
Amund Dahlen.
Koret søker nye stemmer, spesielt på
1.tenor og 2. bass, der som kjent ut-
fordringene er størst. Etter samtaler
med Kulturkontoret i Fana, rektor ved
Apeltun skole, Foreldrenes Arbeids-
utvalg og Sameige i området, invite-
rer vi med dette nye familiefedre til
medlemskap i koret vårt. Så, dersom
du, gjerne sammen med naboer eller
andre venner, har lyst å være med, så
ta kontakt med oss for:

• først å få en hyggelig prat om dette 
med å «stå i kor»

• møte dirigenten og finne din plass 
i koret

• møte en fadder som vil hjelpe deg 
på plass

Dersom du tror at du ikke kan
synge, arrangerer vi «Kan ikke synge
kurs», der de fleste med rimelig god
stemme og gehør snart finner seg vel
til rette. Kanskje vil et medlemskap i
koret vårt gi deg en ny og rik opple-
velse, slik vi alltid har følt og erfart
vår fartstid i Fana Mannskor.

Kontakt: Hordnesveien 80, 
5244 Fana. Tlf. 55 91 51 60/
926 27 045, e-post: lkor@online.no
Se også www. fana-mannskor.com 
for mer informasjon.

Med vennlig hilsen Fana Mannskor
v/Ludvig Korsøen !

Jan-Erik
Lien
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Per Barsnes, prost
i Fana, mener en
statlig tilknyttet
folkekirke er et
viktig instrument
for å ta vare på 
den kulturhisto-
riske tradisjon,
som kirken er en
viktig del av i 
vårt folk. 

AV KJETIL GILLESVIK

Gjønnes-utvalgets utredning er i disse dager ute på høring
over hele landet. 28. mars ble saken diskutert av prestene i
Fana prosti på en fagdag i Birkeland menighetshus. I tiden
fremover skal den nå behandles av mange høringsinstanser.

Meningene er delte og mange om hvilken retning Den
norske kirke bør gå i. Prost i Fana, Per Barsnes, er derimot
klar – for å ikke si klar uklar. Han vil ha større kirkelig selv-
styre, men ønsker ikke et fullstendig skille fra staten. 

-Fortsatt

1
2

3

Gjønnes-utvalgets 
tre modeller for en 
framtidig kirkeordning 
1Status quo: Dagens statskirkeordning gjennomføres, og

gjeldende grunnlovsbestemmelser om ordningen forblir
uendret. Staten sikres fortsatt politisk kontroll og innflytelse
ved at Kongen (regjeringen) er øverste kirkestyre og Storting-
ets lovgivende myndighet. 

2Lovforankret folkekirke: Grunnlovens nåværende regler om
statskirkeordningen oppheves. Den norske kirke blir et selv-

stendig rettsubjekt som ikke lenger er underordnet staten. Kon-
gens kirkestyre fjernes, liknende det tilhørende kravet om at
halvparten av regjeringen må være medlemmer av Den norske
kirke. Det blir dermed lik adgang til statsrådsposter uansett
tros- og livssynstilhørighet.

Den norske kirke gis fortsatt en særlig tilknytning til staten
i forhold til andre trossamfunn gjennom en egen kirkelov gitt
av Stortinget. Men kirkens særskilt valgte organer overtar an-
svaret som i dag ligger til det statlige kirkestyret. Det inne-
bærer at kirken selv fastsetter sitt læregrunnlag, utnevner og
ansetter sine biskoper og prester og forvalter sin økonomi. 

3Selvstendig folkekirke: Alternativet innebærer at Den
norske kirke likestilles med andre tros- og livssynssamfunn

i Norge og får fullt selvstyre. Alle grunnlovsbestemmelser om
Den norske kirke oppheves og alle former for statlig styring i
forhold til kirken avvikles. Den norske kirke blir ikke lenger en
del av statsforvaltningen, men etableres som et selvstendig
trossamfunn. Kirken får samme frihetsgrad, rettigheter og
plikter i forhold til staten som andre tros- og livssynssamfunn. 

Utredningens innstilling:
Et flertall på 14 av de 20 medlemmene i Gjønnes-utvalget går
inn for det andre alternativet, en lovforankret folkekirke. To vil
beholde dagens ordning – en grunnlovsforankret folkekirke –
mens fire ønsker en selvstendig folkekirke med fullt selvstyre. 

Veien videre: 
Hvilken modell som vil bli valgt i framtida, avgjøres i siste in-
stans av Stortinget. Det er i dag delte meninger innenfor de
politiske partiene. Saken er nå ute på høring i hele landet. 28.
mars skal den diskuteres på et arbeidsmøte av prestene i Fana
Prosti. I april skal de ulike lokale menighetsråden lage en inn-
stilling om hva de mener.  KILDE: BLADET KIRKEAKTUELT. 

OVERLEVERING. Utvalgsleder Kåre Gjønnes overleverer innstillingen
til kultur- og kirkeminister Trond Giske 31. januar. FOTO: WWW.KIRKEN.NO

UTEN POLITISK INNBLANDING. Prost i Fana Per Barsnes tror p
staten, men uten politisk innblanding. Prosten avviser at han er

Diskuterer
Gjønnes-
utvalget:
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Fortsatt folkekirke!

UTEN POLITISK INNBLANDING. Prost i Fana Per Barsnes tror på en løsning der kirken fortsatt er knyttet til
staten, men uten politisk innblanding. Prosten avviser at han er naiv. ARKIVFOTO: DAG KVARSTEIN

I likhet med flertallet av Gjønnes-utvalget går han inn for
en mellomløsning der kirken fortsatt er tilknyttet staten –
bare i en litt løsere form enn tidligere.

Statskirke og religionsfrihet
– Det er viktig for meg at vi tar vare på den tilknytningen som
er mellom stat og kirke. 95 prosent av befolkningen i dag er
kristne. Det kan ikke staten være likegyldig til, sier Barsnes. 

Fana-prosten mener at en
relasjon mellom folkekirken
og staten godt lar seg kom-
binere med religionsfrihet.
Selv om Norge i dag er et
pluralistisk samfunn, med
en religionsfrihet helt i sam-
svar med menneskerettig-
hetene, så betyr ikke det at
vi må ha et relativt forhold
til verdier. 

Kristendommen har vært
vårt samfunns verdigrunn-
lag i over tusen år, og det
kristen-humanistiske men-
neskesyn er selve inspira-
sjonskilden til vår sivilisa-
sjon.

– Det er viktig å være be-
visst på de verdier vår egen
kulturarv bygger på. Jeg kan
ikke se at det tjener vårt folk
at de verdier pulveriseres. 

Ikke naivt 
– Du har valgt å gå inn for en
løsning der kirken fortsatt
skal være knyttet til staten,
men uten at myndighetene
lenger får innflytelse.Er ikke
det egentlig litt naivt?

– Nei. Selv om jeg ønsker
en endring, så vil jeg på
ingen måte si at nåværende
kirkeordning er en dårlig
ordning. Tvert om har den i
det store og hele vært en vel-
signelse for vårt folk.

– Derfor er min holdning
heller at jeg ønsker å gjøre
noe som har vært bra enda
bedre, og mer tilpasset vår
tid. Jeg mener at en investe-
ring i kirken fra staten sin
side er en investering i et
godt samfunnsgode, sier
prost Per Barsnes. !

Kirkerådsleder avviser 
«medlemskontingent»
– La oss snarest mulig gravlegge tanken om en medlems-
kontingent, uansett størrelse, sier leder i Kirkerådet,
Thor Bjarne Bore.

Spørsmålet om hvem som skal finansiere kirken står helt sentralt når
statskirkens fremtid skal diskuteres. Bore i Kirkerådet er helt klar. Han
ønsker ikke en kirke der medlemmene tvinges til å medlemsavgift. 
– Den enkelte vil ha betalt til kirken gjennom skattepenger som brukes
til bevilgninger fra stat og kommune. La oss holde fast på prinsippet om
at dåp er det eneste kriterium for kirkemedlemskap, sier Bore til Dagen.

SENTRALE LEDERE. Leder i Kirkerådet, Thor Bjarne Bore (t.v) og utvalgsleder
Kåre Gjønnes. FOTO: WWW.KIRKEN.NO
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AV MARTIN A. E. ANDERSEN

Fredag 24. februar var Bjørg-
vin bispedømmes øverste
leder på besøk i Birkeland
Kirke for å ordinere menig-
hetens nye vikarprest, Toril
Bull-Njaa Larsen. 

Med tanke på at det akku-
rat nå legges opp til vesent-
lige endringer i de formelle
rammene rundt Den norske
kirke var det korte besøket
en gylden sjanse til å få høre
biskopens syn på forholdet
kirke-stat og noen mer hver-
dagslige problemer i kirke
og menighet: 

Spikeren på hodet
- Nær sagt all kirkelig akti-
vitet – fra dåp til begravelse
- er nå blitt profesjonalisert.
Kan frivillighet, delaktighet,
medansvar og innsatsvilje
få større innpass i kirkens
daglige liv og i avviklingen
av gudstjenesten?

- Du treffer spikeren på
hodet! Over alt etterlyses det
hjelp til å få frivilligheten på
fote. På visitas etter visitas
har vi drøftet medarbeider-
skap. Så nå satser vi bredt i
Bjørgvin: Frivillighet, med-
arbeiderskap, ulønnet tje-
neste skal være i sentrum
for alt vi gjør i de neste fire
årene. 

Vi konsentrerer oss om
«frivillighetens fire faser»:
Rekrutteringsfasen. Hjelpen
inn i oppgaven. Omsorgen
underveis. Og avslutningsfa-

sen, som skal preges av takk
og anerkjennelse.

Flere må gjerne bidra
- Faste kirkegjengere bør
naturligvis kunne slippe til i
større grad. Hva med perso-
ner som til vanlig ikke søker
kirken regelmessig, men
som slett ikke har noe imot
å bli «fanget inn», bare noen
aktivt tar kontakt?

- Vil noen som står i kirken
vår delta med tekstlesing el-
ler lystenning eller som kir-
kevert eller instrumentalist,
så er det helt flott! Det er ikke
lenge siden jeg møtte en
konfirmantmor som hadde
sagt ja til å lese tekst. Dette
førte henne videre til å være
medhjelper på Ten-treffet.
Nå hadde hun bestemt seg
til å gå til nattverd. Involve-
ring er hemmeligheten i
mange kjærlighetsforhold.

Gjenreise «det hellige» 
- En bispekollega av deg
mener at det nå er på tide å
gå inn for å gjenreise «det
hellige» i det norske sam-
funn generelt, og i kirken
spesielt. Kan du følge denne
tanken?

- Jeg merker at folk flest sø-
ker det huset som er anner-
ledes og tidløst. I utlandet
blir veldig mange pilegrimer
og katedralbesøkende! Også
ungdommer og barn har
gode antenner for det ufor-
klarlig hellige.

- Den hverdagslige tonen
med likegyldighet overfor

Oppmoder til frivil
- Frivillighet og ulønnet tjeneste må stå i
sentrum i Den Norske Kirke fremover, hev-
der biskop Ole D. Hagesæther.

I BIRKELAND. Biskop Ole D. Hage-
sæther og nyordinert prest Toril
Bull-Njaa Larsen. FOTO: FRODE HØYTE
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il frivillighet
det tradisjonelt formelle i atferd, an-
trekk og omgangsformer har for lengst
holdt sitt inntog også i kirken. Bør vi
også i blant legge større vekt på å skape
«høytid» i kirken, med de følger det har
for stillhet, aktiv deltaking og en
gjennomført formell ramme rundt
gudstjenesten?

- Spørsmålet ditt er ute etter en bekref-
telse. Det kan jeg nok gi, men ikke ube-
tinget. Det må ikke bli slik at de som er
ukjent med det høytidelige og kulturelle,
føler seg fremmed i kirken vår. La de unge
få oppleve kirken som et hjem. Men la
dem fra tid til tid oppleve undringen,
stillheten og det ubeskrivelige!

Neppe store endringer
- Å skille kirke og stat vil sannsynligvis
tvinge frem mer aktiv deltaking fra de
«registrerte» menighetsmedlemmene,
men er det veien å gå?

- Jeg tror ikke det blir så store endringer
etter at kirke og stat skilles. Entusiasmen
vil komme der folk blir sett, utfordret og
involvert. Er relasjonene trygge og me-
nighetslivet i kontakt med nærmiljøet, så
kan mye godt skje.

- Store grupper innen en menighet
møter kirken «bare» ved barnedåp, kon-
firmasjon, bryllup, begravelse, julekon-
serter og på julekvelden. Er dette å dyrke
ritualer mer enn sann kristendom?

- Jeg tenker ikke slik. Det er en velsig-
nelse for samfunn og familier at vi har ri-
tualer som holder livet sammen og som
bygger broer ved livets overganger. Det er
utallige eksempler på at nettopp ved slike
anledninger formidles Guds kall til større
nærhet. Ritualer og symbolhandlinger er
åpne hendelser som folk våger seg inn i.
Så blir det vår oppgave å fylle dem med
sant og sunt evangelisk innhold.

Etter Hatlestad terrasse
- Har du en spesiell hilsen til menighe-
ten i Birkeland kirke?

- Av ulike grunner har jeg de siste ukene
vært nær de pårørende etter raset i Hatle-
stad terrasse. Det har gitt meg innsyn i et
diakonalt arbeid, gjort av menighetens
medarbeidere. Ingen var forberedt på at
det skulle skje. Men dere var der: Stille til
stede. Nær det vanskelige. Trygge i det
uoversiktlige. Det vil jeg gjerne takke for,
understreker biskop Ole D. Hagesæther. !

Ny sekretariat-direktør
Kirkerådet tilsatte 22. mars sokneprest
Jens-Petter Johnsen som ny direktør i
Kirkerådets sekretariat etter Erling J.
Pettersen. Johnsen (57) er for tiden
sokneprest i Lambertseter i Oslo. Han
er utdannet ved Menighetsfakultetet og
ble ordinert til prestetjeneste i 1974.
Johnsen har i to perioder arbeidet i
Norges Kristelige Student- og Skoleung-
domslag (NKSS). Etter fem år som ka-
pellan i Jar menighet i Bærum, kom
Johnsen tilbake til NKSS som general-
sekretær i perioden 1987-1999. Han
har blant annet vært formann i Organi-
sasjonenes Fellesråd, medlem av sen-
tralstyret i KrF og medlem av det regje-
ringsoppnevnte stat/ kirke-utvalget
(Gjønnes-utvalget). !

Gjenåpning av 
Søreide kirke
Etter meget omfattende ombyggings-
og renoveringsarbeider skal snart Sør-
eide kirke igjen tas i bruk. Begivenhe-
ten markeres fredag 12. mai kl. 17.00
(grillfest, omvisning og kulturelle inn-
slag) og søndag 14. mai kl. 11.00
(festgudstjeneste og kl 19.00 (klassisk
konsert). !

Valg av nytt 
bispedømmeråd
Høsten 2005 ble nye menighetsråd
valgt, denne våren skal medlemmene i
menighetsrådene velge bispedømmeråd
for perioden 2006-2010. Fire lekmed-
lemmer velges, og Kirkerådet anbefaler
at menighetene særlig legger vekt på å
finne kandidater som er under 30 år -
og kandidater fra begge kjønn. 
Valgperioden er 1.april – 9.mai. !

Ungdomsrådet
Årleg vert det arrangert eit ungdoms-
ting i Bjørgvin. Årets ungdomsting vart
halde i Fana kyrkje 11. mars, og det ble
valgt et nytt Ungdomsråd, som repre-
senterer dei unge i Bjørgvin bispe-
døme: Ruben Sæle (to år), Marit Tønne-
sen (to år, Eivind Elseth (to år), Ingvild
Theodorsen (to år) og Karoline Tommel-
stad (to år). Turid H. Skjerve vart under
UT:05 valt for 2 år. Vararepresentantar:
Ingrid Hetlevik (eit år) og Marit Idsøe
(eit år).!
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Velkommen ti l

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no

VESTBOK  AS Postboks 1223 Sentrum 
5811 Bergen - www.vestbok.no

Skjold kirke, torsdag, 20.april kl. 20.00:

To zUSSIA
with love

Konsert med Fana Mannskor, dirigent Amund Dahlen
VNOs Barnekor  RAGAZZI med dirigent Kristin Knudsen
Mads Eriksen, gitar – Sigbjørn Apeland, orgel

En spesiell konsert med litugisk musikk for mannskor,
røffe riff på elektrisk gitar, Folketoner fra Hordaland og 
Sørlandet og improviserte overganger på orgel.

Pris kr. 150,00 pr. person – En konsert å anbefale!

den som virkelig klarer aa lese denne teksten imponerer re-
daksjonen stort og burde absolutt ta turen til skjold kirke

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

 
 

Hvordan har du det
 EGENTLIG?
Krisetelefon
815 33 300  
    
E-posttjeneste
www.kirkens-sos.no

Eriksen Apeland

Ragazzi                           Fana Mannskor
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Dette fordi Søreide kirke er under rehabili-
tering. Se gudstjenestelisten for detaljer. 

Før gudstjenesten på Skjærtorsdag vil
kantor Gjermund Mildestveit holde en liten

konsert der han spiller orgelmusikk med
tilknytning til påsken. Konserten starten
kl 1745 og varer ca en halv time. Etter
Gudstjenesten inviteres det til felles
kveldsmat inne i storsalen.

Kristi himmelfartsdag er det igjen duket
for friluftsgudstjeneste på Smøråsfjellet.
(Se kartet). Vi starter kl. 12.00. Ta med noe
å sitte på og noe til kirkekaffen. !

13                  mars 2006

ANSATTE I MENIGHETEN

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

Menighetskonsulent Liv Sylvarnes
telefon arb. ..................55 59 71 86
telefon prv. ..................55 98 12 90
liv.sylvarnes@bkf.no
skjold.menighet@bkf.no

Kateket Idar Kløvning
telefon arb. ..................55 59 71 11
mobil .......................... 970 94 361
idar.klovning@bkf.no

Soknediakon 
Lene Merete Gunnarson
telefon arb. ..................55 59 71 15
telefon prv. ..................55 10 28 77
lene.gunnarson@bkf.no

Kantorvikar Gjermund Mildestveit
telefon arb. ..................55 59 71 16
telefon prv. ................ 91 38 34 30

Kirketjenerteam v/Knut Ytre-Hauge
telefon arb. ................ 55 59 71 12
telefon prv. ................ 55 91 20 08
knut.ytre-hauge@bkf.no

Barnehagestyrer 
Lena Aa. Austevoll
telefon arb. ................ 55 59 71 10 
telefon prv. ................ 55 91 35 96
lena.austevoll@bkf.no

Menighetsrådsleder
Malvin Gerhardsen 
telefon prv. ................ 55 13 12 85 

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:
Skjold menighet ...... 3411.32.01101
Givertj.diakoni ........ 3418.18.00889
Konfirmantarbeid .... 3418 20 00436

AKTIVITETER I MENIGHETEN

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

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

Cantus:
Skjold kirke - tirsdager 19.45-22.00 
Gjermund Mildestveit
telefon prv. ................ 55 13 12 85 

Extasis (Skjold Ten Sing):
Skjold kirke onsdager kl 19.00-21.30
Lene Gunnarson
telefon........................ 55 59 71 15

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

KRIK – Kristen Idrettskontakt
Skjold skole, gymsalen - søndager
fra kl. 18.00 
Inger Birgitte Moe: ........ 924 44 725
birgitte_inger@hotmail.com 

Skjold kirkekor:
Skjold kirke, mandager 17.30 – 19.00. 
Dag Høieggen: ............ 55 13 11 58

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

Skjold 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
Lena Austevoll: ............ 55 91 35 96
lena.austevoll@bkf.no 

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

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

Nordås KFUM-speidere
Ulveflokken (3.-4. klasse): 
Per Isaksen: ................ 55 28 92 84
perisaksen@hotmail.com
Speidertroppen (5.-10. klasse): 
Knut-Erland Brun:..........47 41 77 08
knubrun@online.no

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

Torsdagsklubben 
Bibelgruppe for ungdom annenhver
torsdag.
Øyvind Bjørge: .............. 958 79 314
Andreas Maurstad: ........ 917 26 684

Ukeslutt (siste fredag i måneden)
Kafè og aktiviteter for hele familien
Lene Gunnarson: .......... 55 59 71 15

10-kaffen 
Annenhver torsdag like uker, 
kl. 10-12
Arne Brekke: ................ 55 59 71 13

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

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

Gudstjenester i Skjold menighet
Påskens gudstjenester er i år et samarbeid mellom Skjold menighet
og Søreide menighet. 
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Etter at de «gamle» lederne for
babysang er gått ut i svanger-
skapspermisjon har Eva Camilla
Rønnestad (bildet), mor til en
liten Martin, overtatt som leder.

I januar startet nye kurs. Ett for «nybegyn-
nere» og ett for «viderekomne» med litt stør-
re barn, de som ville fortsette fra kurset som
gikk før jul. Påmelding og pågang var igjen
stor, og nå i mars er det nesten tretti sanggla-
de barn med foreldre fordelt på de ulike kur-
sene. Og nye melder stadig sin interesse.

Øvingsdagen er skiftet til fredag formiddag.
Da synges det gamle og kjente sanger, og det
læres nye. Selvsagt så danses det babysamba.

Etter sangen samles barn og foreldre til kaf-
fe, saft, kjeks og medbrakt matpakke. Mor og
far får tid til å snakke med andre mens barna
pludrer, leker eller tar en høneblund. Mange
oppdager at de bor i nærheten av hverandre
og kommer trillende sammen til neste øvelse.

Når det gjelder tidspunkt, påmelding og
pris, så viser vi til menighetsblad, nr 1- 06, 
eller ta kontakt med menighetskontoret. !

Formiddagstreffet
Program for Formiddagstreffet
" 20. april Min barndom i Kina

v/Aasta Lie 
" 4. mai Vårprogram

Besøk av skolebarn 
" 1.juni Betasuppe (100 kr)
" 15. juni Sommertur

Formiddagstreffene er annenhver torsdag
fra kl. 12.00 til 14.00. Vi spiser deilig lunsj
sammen, og hygger oss med sang og for-
skjellig program! Kr. 30 pr pers. Vi ønsker
alle hjertelig velkommen til treffene våre. !

10-kaffen
Møtested for menn i 
sin beste alder. Sett av
følgende datoer nå i vår: 

" 6. april   "  27. april 
" 11. mai  " 8. juni.

Velkommen

TEKST; TOVE BREKKE
FOTO: BJØRN MOE

Sammen med biskop og kolleger dro
Arne prest til York i England og møtte
prester fra den anglikanske kirke,
som virkelig sliter med å møte den
nye generasjon barn og unge. Gjes-
tene fikk høre at menigheter som sat-
set på søndagskolen vokste. De eng-
elske prestene hadde en visjon om å
bli best, på søndagskole. Det virket og
folk strømmet til gudstjenesten. 

Lena Austevoll, i «Åpen barnehage»
i Skjold kirke, fikk høre det samme for
noen uker siden, da hun tok Arne
prest og fem ledere fra søndagskolen
med seg på kurs. Kurset samlet folk
fra hele bergensregionen til ny giv i
søndagskolearbeidet.

«Det lovede land»
«The promised land», på norsk; «Det
lovede land»–kurset», var preget av
glede, rytme, dans og sang. Lekende
tilnærming med tid for sprell og
dans, kombinert med sentral bibel-
formidling er hovedingrediensene. 

Barna blir mer synlige i menighe-
tens samling om søndagen. Barna kan
bidra i det store fellesskapet på sin
måte, ikke bare på familiegudstjenes-
ter, men i vanlige høymesser. «Pro-
mised land» er basert på nært sam-
arbeid om det som skal skje i guds-
tjenesten. Etter en  time sammen med

de voksne i kirken går barna til lek, for-
kynnelse og deretter små grupper. 

Bli med på fonyelsen
Opplegget krever flere voksne som
deler på ulike oppgaver. Søndagsko-
len er mer enn en barnevakt. Det er
fremtidens trosopplæring for barna
som vi døper. Derfor trenger vi:

" Forbedere for ledere og barn.
" Hjelpere som kan lede samlinger 

eller små grupper.
" Hjelpere som kan ta praktiske 

oppgaver under  samlingene: eks.
pynte lokalet, rydde, hjelpe til 
med forming, matlaging, osv.

Vi håper å skape et trivelig og me-
ningsfylt voksent felleskap i samar-
beid for søndagskolen. Du kan bidra
om du har egne barn eller ikke – ung
eller gammel – mann eller kvinne.

Vi har også bruk for besteforeldre
som trives med barn.

Vi ønsker å lage 3 team, slik at vi kan
fordele søndagene mellom oss. På
den måten tror vi at oppgaven kan
være overkommelig for flere.

Blir du med?  Kontakt Lena Aust-
evoll tlf. 55597110(a)/ 55 913596(p)
eller lena.austevoll@bkf.noStikk ned
i kirkekjelleren og se hvordan søn-
dagskolen fungerer – eller ta en prat
med oss fra Søndagskolen under kir-
kekaffen.!

-Søndagskolen - 
et viktig redskap

BabysangBabysang

Flere i Skjold kirke har vært på kurs og hørt denne
påstanden.
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22.01.2006
Eirik Lie Sund
Julie Brigtsen Nummedal
Jakob Kvamsøe

29.01.2006
Kristian Steen
Helene Iversen Toppe
Karine Ruiz Selberg
Mille Olsen Furebotten
Jinni Løseth

05.02.2006
Arne F. Knudsen Engum
Pia Sylvester-Davik
Madeleine Sylvester-Davik
Emma Falck Guntveit

12.02.2006
Jonas Solberg-Hansen
Selma Skjold Olsen
Jone Ryste-Svanes

19.02.2006
Thiril Endresen
Erik Engen Bjørvik

26.02.2006
Sine-Marie Eide Lund
Benjamin Herman Manso
Ingrid Eliin Hansen Hovden

04.03.2006
Irene Martinez - Jensen

05.03.2006
Maren Gjærde Tryggestad
Ane Konglevoll

Begravelsesdato
20.01 Nils Johan Samdal
31.01 Pål Henrik Bø Aunan
09.02 Ingrid Samdal
16.02 Karen O. Saksvik Larsen
16.02 Malene Sedahl
21.02 Kirsten Tiedemann
24.02 Olav Monrad Sten
28.02 Siren Wenche Teige
01.03 Lasse Bruland
01.03 Gyda Nielsen
07.03 Grete Sellevåg

Søndag 2. april, 5. s. i faste
11.00 Kapellan Bjørn Moe. 

Dåp og nattverd. 
Joh 11,45-53. 

Søndag 9. april, Palmesøndag
11.00 Dåp, nattverd. Sokne-

prest Arne Brekke. 
*Mark 11,1-10

Torsdag 13.april,Skjærtorsdag
18.30 Nattverd. Kveldsmåltid 

etter gudstjensten.
Sokneprest Arne 
Brekke. Joh 13,1-15.
Skjærtorsdag; orgel-
resitasjon ved kantor 
Gjermund Mildestveit 
kl. 17.45 - 18.15.

Fredag 14. april, langfredag,
11.00 Kapellan Bjørn Moe. 

Mark 14,26-15,37. 
Spr. Søreide Hans 
Jørgen Morvik. Sam-
arbeid Søreide og 
Skjold menigheter.

Søndag 16. april. Påskedag,
11.00 Kapellan Bjørn Moe og

kapellan Kolbjørn 
Gunnarson. Dåp og 
nattverd. Joh 20,1-10.
Samarbeid Søreide og 
Skjold menigheter. 

Mandag 2. påskedag, 17. april
Ingen gudstjeneste. 
Se Birkeland

Søndag 23. april, 1. s. e. påske
11.00 Familiegudstjeneste. 

Dåp. Søråshøgda
Barnekor deltar.  
Sokneprest Arne 
Brekke. *Sal 116,1-9.

Søndag 30. april, 2. s. e. påske
11.00 Kapellan Bjørn Moe. 

Dåp og nattverd.
Joh 21,15-19.

Søndag 7. mai, 3. s. e. påske 
11.00 Sokneprest Arne 

Brekke. Dåp, 
nattverd. Joh 14,1-11.

Søndag 14. mai 4. s. e. påske,
11.00 Kapellan Bjørn Moe. 

Dåp og nattverd. 
Joh 15,10-17.

Ons. 17. mai. Grunnlovsdag
10.00 Familiegudstjeneste. 

Sokneprest Arne 
Brekke. 

Søndag 21. mai, 5. s. e. påske,
11.00 Sokneprest Arne 

Brekke. Dåp, nattverd
Matt 6,6-13.

Torsdag 25. mai 
Kristi himmelfartsdag
12.00 Smøråsen ved Vallebu

Friluftsgudstj. Kap. 
Bjørn Moe. Apg 1,1-11. 

Søndag 28. mai, 6. s. e. påske
11.00 Kapellan Bjørn Moe. 

Dåp og nattverd. 
Joh 17,9-17. 

Søndag 4. juni. Pinsedag,
11.00 Sokneprest Arne 

Brekke. Dåp og
nattverd.
Joh 14,15-21.

Søndag 5. juni 2. pinsedag
11.00 Se Fana kirke 

Søndag 11. juni
Treenighetssøndag
11.00 Blomstergudstjeneste. 

Kapellan Bjørn Moe. 
Dåp og nattverd. 
Matt 28,16-20.

Søndag 18. juni, 2. s. e. pinse,
11.00 Sokneprest Arne 

Brekke. Dåp, nattverd. 
*Fork 12,1-7.

Søndag 25. juni, 3. s. e. pinse,
Ingen gudstjeneste. 
Se Birkeland

Arrangementer
Søndag,2.april kl.19.00:
Konsert med Jentekoret og Voci
Nobili fra Høgskolen i Bergen,
Hans Knut Sveen med strykere
og John Høybye

Torsdag,20.april kl.20.00:
Konsert: TO RUSSIA WITH
LOVE. Fana Mannskor med di-
rigent Amund Dahlen. VNOs
Barnekor RAGAZZI med diri-
gent Kristin Knudsen. Mads
Eriksen, gitar – Sigbjørn Ape-
land, orgel.
En spesiell konsert med litugisk
musikk for mannskor, røffe riff
på elektrisk gitar, folketoner fra
Hordaland og Sørlandet og im-
provoiserte overganger på orgel.
Pris kr. 150,00 pr. person – En
konsert å anbefale!

Tirsdag,23.mai kl.19.30:
Vårkonsert. Cantus med flere.

Lørdag,3.juni kl.19.30:
Konsert med Extasis 

Gospelnight
Skjold kirke 23. april kl. 19.30:
Program:
• Extasis (Skjold Ten Sing)
• Blessing (Ten sing fra Fana)
• Ytrebygda Ten Sing
• Bobla (Ten Sing fra Birkeland)
• Bønes Ten Sing
• Nattverd
Velkommen

Ukeslutt
Siste ukeslutt før sommeren
blir fredag 28. april kl. 17-19.
Her blir det middag, aktiviteter
og lek for barna, kafe for de
voksne og avslutning i kirke-
rommet! 
Velkommen!

gudstjenester

døde

døpte

Returadresse:
Skjold menighet
Skjoldlia 55
5236 Rådal B F
U
LLD

IS
T
R
IB
U
S
JO
N

Vi minner om hjemmesidene våre: www.skjold-kirke.no
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