
 2/07 - et magasin for Skjold Menighet  

n

med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

Alt om påskefeiringen Menighetskalender side 16 

Anleggsarbeidet
har startet!
Endelig er vi kommet i
gang med byggingen av
barnehage  ved kirken.
Er dette årets beste be-
skjed til  lokale små-
barnsforeldre? Side 2-3

Konsertvår
Engelske John Rutter
(bildet) og vår egen  Egil
Hovland er to av kompo-
nistene som vies kon-
sertoppmerksomhet i
prostiet i ukene frem-
over. Side 11 og 12

Karneval i Åpen 
Barnehage 
Sanne Njaastad Hin-
denes (eller Nasse Nøff)
var bare en av mange
flott utkledde unger på
karneval. Side 14-15

Påsken
2007

Pilegrims-
vandringer
Noen vandrer til Santiago de

Compostela - men visste du at 

også Fana kirke er et gammelt

pilegrimsmål?                     Side 6-7

Til kamp for miljøet
Det er ikke lenger tvil om at klimaet 

endres. Men hva kan vi gjøre? 

Side 7-8

Siste sang
Søndag 22. april holder Voci Nobili sin

avskjedskonsert. Side 8-9

MEKTIGE SYMBOLER: Fana

kirkes krusifiks er rundt 600

år gammelt og skal ha hel-

bredende egenskaper.  Det

oppbevares i dag på Bergen

museum. Bak: På vei til

Santiago de Compostela.

Legg fra deg det som tynger

ved «Korsets fot».
FOTO: OLAV DAHL (KRUSIFIKSET)
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Tegn nr 2, 2007. Bladet utgis av me-
nighetsrådet i samarbeid med BKF og
de andre menighetene i Fana, og sen-

des til alle hjem i menigheten. Vi tar
med glede i mot artikler av ulike slag og

gjerne også tips til reportasjer.
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Kirke der 
du bor Barnehagen sk
Som ung kapellan hadde jeg nær fire
års flott prestetjeneste i Lyngen i
Troms. Nærmeste kirke var Storfjord,
og her hadde jeg avskjedsguds-
tjeneste siste juledagen jeg var der.

AV BJØRN MOE

Det vanket noen gaver og noen godord,

også var det en dame fra det lokale koret

som gjerne ville si noe.

«Her kommer mer skryt», tenkte den

unge kapellanen. Og damen sa: -Jeg hus-

ker så godt de ordene du sa da vi var og

sang med koret her i høst. «Nå kommer

det», tenkte jeg i mitt litt forstørrede ego.

Det kan lett bli slike gode tanker om en

selv og det en selv har gjort på slike dager:

«Hun husker sikkert noe fra en av mine

prekener! (Sukk.)»

Men nei, hun husket noe ganske annet.

Hun husket følgende: - Prester og andre

kirkelige ansatte er viktige nok til det de

skal gjøre, men det som virkelig skaper og

bygger og ikke minst vedlikeholder en

menighet, er alt dere gjør, der som bor i

menighet.

Kapellanens lille selvdyrkende øyeblikk

var med ett over. Og det var jo sant det jeg

hadde sagt til dem. Her sto jeg på flyttefot,

bort fra dem. De var menighet uten prest.

Og det forble de i lang tid viste det seg. 

Skjold kirke har flotte medarbeidere,

både ansatte og frivillige. Og vi trenger

flere. Og vi trenger deg og dere særlig om

søndagene. En til to søndager i halvåret.

Kirkeverter må vi ha. Vi må ha noen som

tar imot til søndagsgudstjenste i våpenhu-

set og som kan være med litt etterpå.

Vi trenger også tekstlesere til å være

med under gudstjenesten. Ikke noe for

deg, tenker du. Vel, herved er utfordringen

gitt. Ikke bare til å være menighet, ikke

bare til å bygge en menighet som er der

akkurat du bor, men også til å komme i

kirken en søndag eller to i halvåret. 

Velkommen - til å vedlikeholde troen og

kirken. �

I midten av januar begynte ting
å skje på vestsiden av Skjold
kirke. Der hvor det lå et
småbølget vinterteppe av grått
gress, der var det brått brutal
aktivitet.

AV BJØRN MOE

Gravemaskinene flyttet jord og fjellet kom
til syne. Lastebiler kom og kjørte igjen. Så
kom borerigg og skytebas. Fast fjell ble til
løs masse og med presisjon ble byggeplas-
sen til en liten slette. Grøfter for vann, avløp
og kabler brøt så slettelandskapet. Så kom
forskalingssnekkere og betongbiler. Og vi
utenforstående aner hvor bygninger skal
stå og hvor barna skal leke fritt en gang når
de første adventslysene tennes i desember.

Menighetenskal drive barnehagen
En dag i februar besøker vi Lena Aarskog
Austevoll. Frem til 1. april er hun ikke bare
engasjert i Åpen Barnehage i kirkekjelleren,
men også nytilsatt styrer for Skjold menig-
hetsbarnehage. Dét er den nye barneha-
gens navn. 

Selv om det lenge var planlagt at denne
barnehagen skulle Skjold menighet eie, så
ble det ikke slik. Menigheten skal drive
den, og den er en del av kirkens virksom-
het; men eier er Bergen Kirkelige fellesråd

Den nye barnehagen, 

fasade mot øst. 
ILLUSTRASJON: ARKITEKT-

KONTORET RØSTØEN A/S.

Fra byggearbeidene.
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al stå ferdig til advent

Kort om den nye barnehagen:
Entreprenør og generalentreprise: 
Nordgren & Frønsdal A/S.
Arkitekt: Arkitektkontoret Røstøen A/S.
Totalkostnad: 15 millioner kroner + moms.
13 ansatte. 4 avdelinger.
Eier: BKF (Bergen Kristelige Fellesråd)

Ferdigstillelse:  1. desember 2007. �

Byggekomiteen, fra venstre: Kristin Moen (prosjektleder hos BKF), Tore Frøyland (menighetsrådets

representant), Ulf Røstøen (arkitekt) og nytilsatt styrer; Lena Aarskog Austevoll. Bjarne Ulvestad fra

Nordren & Frønsdal hadde ikke anledning til å være til stede da bildet ble tatt. FOTO: BJØRN MOE

(BKF). Det er den første barnehagen som
fellesrådet eier, forteller Lena. Og hun virker
glad for nettopp det, for da er den viktige ar-
beidsgiversiden godt ivaretatt. BKF har erfa-
ring og kompetanse med slikt.

13 ansatte
Nye ansatte blir det. 4 pedagoger og 8 assis-
tenter og Lena. 13 ansatte totalt, samt ren-
hold og vaktmestertjenester som BKF skal
organisere. Barnehagen åpner med 72 plas-
ser. 3 småbarnsavdelinger og en for større
barn. Selve bygningene blir svært fleksible
slik at avdelingene kan brukes etter behov.  

Og plass er det mye av, 700 kvadratmeter,
med mye fellesrom.

Lena forteller at hun har erfaring med me-
nighetsbarnehage fra Nordland.  Når vi spør
hva som er typisk for en menighetsbarneha-
ge så er et av svarene at bibelfortellingene de
hører med, særlig i en tid der kristen formål-
sparagraf ser ut til å være på vei ut.

15 millioner
Prisen  på hele prosjektet? Vel 15 millioner
kroner pluss moms. Vi takker for oss og får
vite at i morgen er det byggemøte med enter-
prenør og arkitekt, prosjektleder fra BKF, re-

presentant for Skjold menighets-
råd og med Lena selvsagt.

For på et vis har hun ting-
et seg en ekstra plass på

småbarnavdeling nr 1.
i den nye barneha-
gen.

Barnehagen er vel å
på et vis hennes nye

baby.
- Og på kveldstid er

det åpent for annet bruk.
Utleie av deler av barneha-

gen er en mulighet, sier Lena     
Aarskog Austevoll. �

FOTO: BJØRN MOE

!
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Menighetene er inne i noen år
med store forandringer på
personalsektoren. 

AV BJØRN MOE

Elin Hvidsten (bildet) har
vikariert i stillingen som
menighetskonsulent siden i
fjor sommer. Hun er nå til-
satt i samme type stilling i

Salhus menighet. Vi gratulerer henne med
ny stilling og ikke minst kortere vei til job-
ben. Det har vært mange køer fra Åsane og
til kontorene i Fana og Skjold for henne i
perioden hun har arbeidet hos oss.

Vi har vært strålende fornøyd med Elins
blide åsyn og det arbeidet hun har gjort for
og blant oss. Vi ønsker henne «løkke til» i
Salhus.

Nye fjes
Mens noe drar er det andre
som kommer. Astrid
Pundsnes (bildet) er tilsatt
som menighetskonsulent i
50 prosent stilling. Noen vil
huske henne fra stillingen som daglig leder i
Birkeland menighet for en tid tilbake. Vi
ønsker Astrid hjertelig velkommen hos oss.

Menighetskonsulentene har et års tid
vært samlet på et felles kontor i hvert prosti.
Fra denne våren av er de igjen tilbake i den
menighet de er ansatt i. Så Astrid vil ha kon-
tor i Skjold kirke.

Sentrale funksjoner
Hva gjør en menighetskonsulent? Jo, først
og fremst er vedkommende menighetsrå-
dets administrative hjelp. Han eller hun
forbereder saker for rådet, sørger for at ved-
tak bli satt ut i livet eller videreformidlet, og
sørger for at penger og bilag kommer dit de
skal.  Konsulentene er ansatt av Bergen Kir-
kelige Fellesråd (BKF). �

Bli vevsnekker på Skjold kirkes hjemmesider
Jan Erik Lien, som gikk bort i fjor sommer var ikke bare redaktør av menighetsbladet, han startet også

opp og vedlikeholdt kirkens hjemmesider. Siden hans bortgang har ikke sidene vært oppdaterte. Nå er

vi imidlertid i gang. Fra 15. mars vil du få i første rekke nyheter fra menighet og kirke ved å klikke deg inn

på www.skjold-kirke.no. Sidene  vil bli langsomt utbygget. Også her er vi på leit etter noen som kan hjel-

pe oss.  Sidene blir i dag betjent av Tormund Gerhardsen (bildet) og Bjørn Moe. Det vi spør om er både

noen som vil skrive og en eller to som kan påta seg oppdatering og innlegging av nytt stoff. Du behøver

altså ikke gjøre begge deler. Du kan enten skrive / fotografere eller være med å legge inn artikler og ny-

heter samt bilder. Nødvendig opplæring vil bli gitt, men en viss interesse for data er nok ønskelig. �

Menighetsbladets tidsfrister gjør at vi i

år ikke får noen aktuell reportasje fra

selve helgen i år. 120 konfirmanter vil

fylle kirken  fra torsdag kveld og blir der

bare avbrutt av skolegang og nattesøvn

frem til konserten sent søndag den 18.

mars. Det skal øves på sanger, drama,

dans, det skal lages videoshow og

masse, masse annet.

Vi besøkte hovedansvarlig, kateket

Idar Kløvning og en gruppe ledere i

uken før Skjoldstock. Kløvning kan for-

telle at det er over 40 frivillige ledere

som deltar under Skjoldstock. 

- Disse skal organiseres, motiveres

og ledes slik at både de og konfirman-

tene får en god opplevelse av festiva-

len. De blir også utfordret på at det er

konfirmanter som ønsker å la seg kon-

firmere i en kirke, at de selv er ledere,

og under festivalen representere for

både kristenhet og Skjold menighet.

Mens vi var der var bandet i gang med

praktiske forberedelser, forsangere i

koret øvde inn nye sanger, data og vide-

outstyret ble sjekket og Ung Messe

(gudstjenesten kl 11.) ble planlagt. �

Konsulenter
på flyttefot

Skjoldstock i rute
Skjoldstock er kirkens årlige konfirmantfestival. Mye skal 
klaffe denne langhelgen i midten av mars

Sokneprest Arne Brekke og en del av ung-

dommene som står sammen med ham

om Ung Messe søndag 18. mars: Fra ven-

stre: Veronika Ellingsen, Karen Velure, Ce-

cilie Bjordal, Anette Skålnes, Maria Birke-

land, Arne Brekke og Suzanne Eriksen.

Linn Seime Pettersen, Karoline Hope Kannelønningen og Idar Kløvning finpusser på

manus til konserten søndag 18. mars.
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AV ARNE BREKKE

Det virker så totalt bortkastet

når en etter en lang natt på

sjøen uten et napp går i land

og fortøyer båten. Hva har en

igjen for timene og strevet? Jo

kun et akutt behov for å få var-

men igjen og krype til køys.

Derimot om båten er full av

fisk – så er alt annet under-

ordnet og mest for en bagatell

å regne. Dersom du har erfart

begge deler – så er det kan-

skje ikke så vanskelig å fore-

stille seg hvordan disiplene

hadde det. De hadde endelig

kommet seg etter sjokket i

Jerusalem – Jesu korsfes-

telse og død.

Nå var det slutt på den

lange disippelvandringen der

de hadde satset sin fremtid og

delt alt med Jesus og med

hverandre. Nå bar det tilbake

til hjemlige trakter – til en

hverdag de mente de kunne

mestre best: å være fiskere.

Nå måtte de klare seg selv.

Jobben ventet.

Men det ble en underlig fis-

ketur. For Jesus møtte dem

igjen midt i deres arbeid. Om

det hadde vært mulig å glem-

me det første møtet med den

oppstandne, så lot han dem

ikke være uten en ny påmin-

nelse.

Jesus møtte dem og snak-

ket med dem om deres ar-

beid. Han gav dem råd om de-

res fiskefangst og innbød dem

til et måltid med seg på stran-

den. Slik ble deres syn åpnet

på nytt, så de kjente ham som

den oppstandne. Han hadde

ikke forlatt dem.

Det er dette som er tek-

stens enkle budskap til travle

Fana-buere etter påske. Vi

har vendt tilbake til hverda-

gen – brune som bleike. 

Noe av høytidsstemningen

fra påsken blir kanskje heng-

ende igjen en dag eller to?

Men nå går livet i sin gamle

rytme om det nå er Dan-

marksplass eller rundkjø-

ringen ved Lagunen som igjen

er den største utfordringen til

og fra arbeid.

Noen lever som om Jesus

er etterlatt i kirkens rom til vi

neste gang feirer en høytid.

Det er i alle fall godt å vite at

han er å finne der.

Men så møter han oss uven-

tet – som disiplene den gang-

en – i hverdagen. Han viser sin

omsorg for oss, som han gjor-

de for disiplene. 

Hvordan går det med job-

ben? Får du noe igjen for stre-

vet? Er det en mening? Er det

en glede?

Eller har du «tomme garn»

som Peter og kollegaene

hans? 

Så prøv igjen. Ikke mist mo-

tet. Og før du vet ordet av det,

så innbyr han deg til måltid og

fellesskap. Også i dag kan vi

kjenne igjen den oppstandne

midt i vår hverdag.

Vi tror at vi må forlate hver-

dagen og søke inn i høytiden

for å møte Jesus. Men når vi

går fra høytiden tilbake til

hverdagen, så går han også

da ved vår side. Det er den

dype hemmeligheten ved

oppstandelsen at Jesus kom-

mer oss nærmere som den

oppstandne enn han var sine

disipler da han fysisk vandret

omkring med dem.

Jesus er foran deg. Når du

går inn i hverdagen og ser

spent mot fremtiden, da står

han et sted der fremme og

sier til deg som til disiplene:

”Kom og få mat”. Slik er han

en del av vår hverdag. Hvis vi

vil dele vår hverdag med ham,

deler han sin evighet med oss.

Er ikke det et godt bytte? �

De kastet garnet ut, og nå klarte de ikke å dra det opp, så mye

fisk hadde de fått. Disippelen som Jesus hadde kjær, sa da til

Peter: «Det er Herren». John 6-7.  

GOBELIN AV PIETER VAN AELST, ETTER EN SKISSE AV  RAPHAEL SANZIO.

MUSEI VATICANI/GALLERIA DELLE TAPPEZZERIE/WWW.CHRISTUSREX.ORG

«Tilbake til hverdagen...»
Simon Peter sier til de andre:
«Jeg drar ut og fisker.» «Vi blir
også med,» sa de. De gikk av sted
og steg i båten. Men den natten
fikk de ingenting. JOH 21, 3
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En gruppe
på seks «godt
voksne» fra
bergensområdet
gjennomførte i fjor
høst en pilegrims-
vandring til Santiago
de Compostela. 

En av
deltagerne

forteller her selv om
sine opplevelser fra turen.

TEKST OG FOTO: KNUT CORNELIUSSEN

14 dager brukte vi på pilegrimsvandringen,
med et par hviledager innimellom. Noen
«fusket» litt og tok buss eller drosje litt av
veien på de lengste etappene, men hele grup-
pen fikk sitt pilegrimbevis og kan heretter

omtale seg selv som
ekte peregrinere.

Kraft og fred
Apostelen Jakob ble
halshugget etter or-
dre av Herodes
Agrippa, og ble den
første av apostlene
som led martyrdø-

den. Før dette blir det
hevdet at han misjo-
nerte i Spania. Disi-

plene hans ønsket å begrave ham i Spania, og
brakte ham til provinsen Galicia i Nord-Spa-
nia. På 800-tallet ble graven gjenfunnet, og
en kirke bygget på det stedet graven lå. Byens
navn, Santiago de Compostela, kan overset-
tes som «Den hellige Jakobs gravsted». Hun-
dretusener av pilegrimer har gjennom flere
århundrer gått pilegrimsveien
gjennom Frankrike og Spania
til apostelen Jakobs grav for å
se skrinet med hans levning-
er og for å motta den kraften
og freden som denne van-
dringen gir. Vi føler oss ikke
overbevist om sannhetsge-
halten i sagnene om aposte-
len Jakob, og vi er heller ikke

sikre på
hvor mye
fred og kraft
vi fikk, men en
opplevelse var
det – både for
kropp og sjel.

Bon camino
Vår tur startet i Burgos i
Nord-Spania, en fin liten
by med en praktfull kate-
dral. Her fikk vi vårt første
møte med kamskjellene, som
er pilegrimsturens veiviser og
«varemerke». Så var vi underveis
på vår vandring, sammen med hun-
drer av andre pilegrimer – alle mot 
det samme målet. 

Solen skinte over endeløse sletter, ingen
skygge og temperaturen gikk over 30 grader.
Våre bønner gikk ikke på å motta innvendig
fred og kraft, men lavere temperatur. Vi ble
bønnhørt etter et par dager. De store åpne
slettene ble brutt av små trivelige landsbyer

med smilende landsbybeboere som øn-
sket oss «bon camino» – «god pile-

grimstur». 

Pilegrimspass
Landskapet endret karakter. Fra

åpne sletter gikk det over til fjell og
daler, noe vi nordmenn satte  

pris på. Godt at vi også hadde
varme klær med oss, når ruten

brakte oss inntil 1500 meter over havet. Etter
noen dager fortalte beina våre at dette var litt
mer enn de var vant til. Vannblemmene duk-
ket opp, og det ble god bruk for nål og gnag-
sårplaster. Noen av oss fikk også bruk for
lege. Ikke vanskelig å få kontakt med lege når
du var pilegrim og hadde pilegrimspass. 

Betaling? Neida, pilegrimspasset gav
gratis legehjelp. Pilegrimspasset var i det

hele tatt nøkkelen til mye. Billig over-
natting på herberger, ekstra rimelige

inngangspenger til severdigheter og
en god dokumentasjon når turen

var over og vi skulle motta vårt
pilegrimsbevis. Hver dag måtte

passet stemples minst to ste-
der. Kirker, barer, hoteller og tu-

ristkontorer hadde flotte stempler, og
det ble en kamp om å få flest og flottest
stempler. 

Å lette børen
Et av høydepunktene på ruten var en kjem-
pehaug med små og litt større steiner. På
toppen sto et stort kors. Under korset kunne
vi symbolsk legge fra oss det som tynget oss,
og så gå videre med tro på at dette ble ordnet
opp i. De fleste hadde med små steiner hjem-
mefra, men vi så at andre hadde hatt større
problemer. Små barnesko etter et savnet
barn, leker eller en liten ransel. 

Gjennom landsbyen Lavacolla renner det
en liten grumsete bekk. Her skal alle pilegri-
mer etter tradisjonen vaske seg fra topp til tå
før de går inn i Santiago de Compostela. Vi
gjorde det litt enklere, en god dusj på hotel-
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MIL ETTER MIL: 
«Og det er langt å

gå/det er lengselen som

driver deg /mot et lys

som du kan se, /men

ikke jeg.» 

(KAI EIDE/DAVID

COOPER)

PILEGRIMENES 
SYMBOL: Kamskjell

viste oss veien. 

GNAGSÅR: 
Pilegrimenes adelsmerke.

SPANIA

PORTUGAL



let. Fra Lavacolla er det 10 km inn til Santiago. Pytt pytt,
vi har hatt dagsetapper på opptil 30 km med kraftig stig-
ning.

No pain, no glory
Så ligger byen fremfor oss. Den store katedralen strek-

ker seg mot himmelen, men den får vente til neste dag.
Først trenger vi hvile og ro – og massasje for ømme føt-
ter. Den gamle bydelen med katedralen bærer preg av å
være målet for mange pilegrimer gjennom århundrene.
Aldri har vi sett så mange med krykker og såre bein.
Men alle med smil og lettelse i ansiktet. 

Vi greide det! 
Og så var det en trøst å finne en T-skjorte med inn-

skriften «no pain, no glory». Så har også noen gått langt
over 1000 km for å nå frem. Vi klarte oss med litt over
200 km (de siste 100 km er obligatorisk hvis du vil ha pi-
legrimsbeviset). På gudstjenesten neste dag ble det bedt
for pilegrimene, og de som ville det, fikk delta i katolsk
nattverd.  �
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TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Et gammelt sagn forteller om to

brødre som fisket opp et sølvkors

utenfor det som nå heter Kors-

neset (i Korsfjorden). Den ene bro-

ren var blind, men ble mirakuløst

leget da han rørte ved korset. Kor-

set ble brakt til Fanakirken, og ble

snart et populært valfartsmål. 

Krykkjehaugen
Arne Vade Einarsson, erkebiskop i

Nidaros fra 1346 til 1349, lot bygge

et hospital for alle syke som søkte

til Fana kirke. Sølvkorset skal ha

svettet helbredende dråper hver

Sankthansaften. Etter reforma-

sjonen i 1536 ble korset fjernet av

Tord Rued, kongens mann på Ber-

genhus. Han sendte det til om-

smelting i Danmark, men ifølge

legenden gikk båten med korset

ned ved Kvarven i Byfjorden. Erla

Bergendahl Hohler, professor ved

Universitetet i Oslo, har skrevet en

artikkel om korstilbedelse i

middelalderen.

Ifølge denne fortsatte korstilbe-

delsen: «Nå gikk den over på det

sengotiske krusifikset som hang i

kirken, og som er bevart den dag i

dag. Også dette krusifikset hel-

bredet syke; stokker og krykker

hauget seg opp», skriver hun. 

Dette krusifikset oppbevares i

dag på Bergen museum, og pryder

forsiden av denne utgaven av me-

nighetsbladet. Peder Simonson

Krag var sogneprest i Fana fra

1557. Han irriterte seg kraftig

over krusifikstilbedelsen, og

markerte dette ved å bren-

ne opp seks hestelass

med krykker og sta-

ver pilegrimene

hadde etterlatt. 

Denne hen-

delsen er kan-

skje oppha-

vet til at hele

to steder i

nærheten av

kirken heter

Krykkje-

haugen.

Pilegrimsfest
Linda Mjaatvedt Moen, fanabu og

medlem i Fana historielag, mener

hun har gode indisier på at den

gamle pilegrimsveien til Fana kir-

ke gikk via Smørås, Nøttveit og Tit-

lestad. 

- Veien fra Lilletveit til Fana er

mye mer tungvint over Smøråsen

enn ned bakkene til Kalandsvatnet

og ut til Fana kirke derfra. Men vi

må huske på at middelalderens

mennesker hadde helt andre tan-

ker enn våre rasjonelle mennes-

ker av i dag. En pilegrimsvandring

ble ofte pålagt et menneske som

bot for synder. Da var det ikke så

viktig å komme fort frem.

Prost Per Barsnes sendte nylig

brev til Bergen kommune der han

ber om at det blir tatt hensyn til

den gamle pilegrimsveien ved ut-

arbeidelsen av reguleringsplan

for området. «Ein måte å gjere

dette på er å la pilegrimsvegen lig-

ge som ei øvre grense for utbyg-

ginga mellom Nøttveit og Smørås.

Slik vil pilegrimsvegen vere ein fin

historisk referanse, samtidig som

den kan vere ein turveg i dag»,

skriver han.

- Jeg ser for meg at vi en dag kan

arrangere en stor pilegrimsfest,

der folk møtes i kirken etter å

ha tatt seg frem på de gam-

le pilegrimsveiene langs

sjø og land, sier Barsnes

til menighetsbladet. 

PILEGRIMSMÅL: 
Paven i Roma kjen-

te til Fana kirkes

undergjørende

sølvkors. 

Pilegrimsfest i Fana kirke
Flere norske kirker var i middelalderen kjent for helbredende
krusifikser. Fana kirke nevnes allerede i 1228 som en Hellig
korskirke, et pilegrimsmål. Prost Per Barsnes ønsker nå å frede
den gamle pilegrimsveien fra Kirkebirkeland til Fana kirke. 

OVER, T.V:
Vi passerte

gjennom mange

små og trivelige

landsbyer.

OVER: Skrinet

med apostelen

Jakobs levninger.

PILEGRIMSMÅL:
Katedralen i San-

tiago de Compos-

tella.
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Lars Ove Kvalbein er miljø-
koordinator for Bjørgvin
bispedømme og nasjonal
prosjektleder for Grønne
menigheter. Han ser klima-
endringene som en av vår
tids store moralske
utfordringer.

TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

- Å engasjere seg for en bedre miljøpolitikk
er en form for nestekjærlighet, sier han.

I likhet med kloden går Lars Ove syke-
meldt. Jeg treffer ham hjemme i Joachim
Lampes vei en regntung vinterdag. Inne er
det varmt og godt.

- Jeg har nylig installert en miljøvennlig
pelletsbrenner i kjelleren, forteller han.

- Du brenner for miljøsaken?
- Som far til fire føler jeg et ekstra ansvar

for kloden de skal arve. Det er de som skal
merke konsekvensene av valgene vi gjør nå. 

- Men du er optimistisk på deres vegne?
- Jeg tør ikke annet. Drivkraften i arbeidet

mitt er troen på at det er mulig å få til en for-
andring.

Supermann
Kvalbein kommer fra Kolbotn utenfor Oslo,
og ble tatt med på turer i marka fra han var
liten. Noe av engasjementet ble vekket da det
skulle bygges motorvei tvers gjennom sko-
gen der han bodde. Han var da åtte år.

- Jeg drømte at jeg var Supermann, og
stoppet hele veiprosjektet. Som kristen har
jeg engasjert meg i mange saker, men så ikke
koblingen til miljøsaken før jeg kom inn i
korsveimiljøet. Siden har snøballen rullet.

Korsveibevegelsen inspirerer folk til å ten-
ke at det å være kristen handler om hele livet
- både åndelig fordypning og engasjement
for den verden vi lever i. Prosjektet «Grønn
menighet» ble startet for seks år siden av
Korsvei Bergen, Grønn hverdag og Bispe-
dømmerådet. Kvalbein har ledet arbeidet i
Hordaland, og er nå nasjonal prosjektleder. 

«Grønn menighet» handler om alt fra
kompostering på kirkegården til forkynning
fra prekestolen, fra å bytte oppvarmingskil-
der, «kjøpe rettferdig» og kildesortere, til re-
fleksjoner rundt miljøvennlig småbarnsstell
i dåpssamtalen.

-Er noen  Fana-menigheter  «godkjente»?

- Ikke ennå, men flere jobber med grønne
tiltak. Birkeland menighet har grønne kon-
firmantgrupper, der miljøbudskapet knyt-
tes opp mot den kristne tro.

- Klimaendringer var vel ikke noe stort
samtaleemne på Jesu tid?

- Det første oppdraget vi fikk som men-
nesker her på jorden var å forvalte skaper-
verket og være gartnere, dyrke og passe ha-
gen som det står i Første Mosebok. Jesus føl-
ger dette opp når han snakker om nestekjær-
ligheten. «Nesten» er alle de som merker
konsekvensene av klimaendringene, både
generasjonene som kommer etter oss og alle
våre medskapninger. 

Klimautfordringer
- I Norge blir miljøvernministeren kalt inn
på teppet når hun ønsker å redusere utslip-
pene av CO2 med beskjedne 20 prosent
innen 2020. Våre utslipp er likevel små i glo-
bal sammenheng? 

- Ingen sier at Norge som nasjon er for li-
ten til å bidra i globalt fredsarbeid. Vi er dopa
på olje i Norge, vi mangler en politisk våken-
het og vilje. Mens vår regjering lar utslippene

øke og regner med å kjøpe seg fri, klarer Sve-
rige å redusere utslippene betydelig. Statoil
har fått fire komplette anbud på fullskala
CO2-rensing på Mongstad. Problemet er at
dette er svært kostbar teknologi. Klarer vi å
skape en billigere teknologi, vil dette ha stor
betydning internasjonalt – spesielt for fatti-
ge land. Norge er ikke et fattig land. Så jeg
sier ja til teknologien som kan redde verden

-Du skal gjøre mot 
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– hvis de får det til, og hvis avta-
len holder gjennom et regje-
ringsskifte. Men det burde
være rensing fra dag en. 

Fornybar energi
Miljøforkjemper George
Monbiot hevder rike land må
redusere utslippene av CO2
med 90 prosent innen 2030 om
vi skal unngå en større klima-
katastrofe. Han tror dette er

mulig uten store konsekvenser
for levestandarden. 

- Løsningen handler om personlige kli-
makvoter til alle, samt å bruke alle tilgjeng-
elige teknologiske løsninger. Vindkraft er
en viktig bit av det, bioenergi en annen. 

- Men vi må slutte å reise med fly?
- For å nå målet må flytrafikken reduse-

res med 80 prosent. I dag står flytrafikken
for rundt 15 prosent av utslippene, men
andelen øker stadig. I tillegg har CO2 stør-

re miljøpåvirkning når det slippes ut høyt
oppe i atmosfæren. 

Blått valg
Når den globale temperaturen øker, får det
en del effekter som vi ikke vet konsekven-
sen av ennå. Dersom permafrosten i Sibir
tiner, vil det bli frigjort store mengder
metangass. Metan har en innvirkning på
klimaet rundt 21 ganger større enn CO2. 

- Forskere frykter en aksellerende effekt
der det frigjøres metangass, som gir ster-
kere drivhuseffekt, som igjen øker tempe-
raturen, som igjen frigjør mer metan. Det
samme kan skje når grønlandsisen smelter.
Det blir mindre refleksjon av varme ut i
verdensrommet og mer global oppvar-
ming, som igjen forsterker drivhuseffekten.

- Enkelte hevder fortsatt at det vi ser er
naturgitte klimaendringer?

- Tusener av forskere konkluderer med at
klimaendringene er menneskeskapte. Men
så er det den ene som sår tvil om dette, som
får all oppmerksomhet. 

- Herman Friele sier at det kan regne så
mye det vil, så lenge himmelen blir blå
valgdagen ...?

- Ja, jeg så det, hehe. Jeg regner med det
var ment som  humor.

Svart skjerm
Fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp skal
denne våren ha «glemte kriser» som tema.
Det er viktig å spre kunnskap om hvordan
klimaendringene rammer. 

- Det er vel ikke akkurat en glemt krise –
når det regner sammenhengende i 85 da-
ger, og gradestokken holder seg over null
store deler av vinteren?

- Dette er likevel peanøtter sammenlig-
net med steder som utsettes for tørkekatas-
trofer, oversvømmelser, orkaner og sånne
ting. Det glemmer vi fort, selv om det er et
spørsmål om liv og død der det rammer. 

- Nå fikk jeg et unntak på den bærbare
datamaskinen min – «grunnet fuktighet»
stod det, før skjermen ble helt svart. 

- Det er et bra bilde på det jeg mener. Vi
må handle nå, og det kreves drastiske tiltak.
Når skjermen først blir svart, er det for sent
å forhandle om klimakvoter, understreker
miljøkoordinatorLars Ove Kvalbein. �

Se også: www.kirken.no/miljo

Klimapanelets
langtidsvarsel
Det internasjonale klimapanelet ble
opprettet av FN i 1988. Mandatet er å
evaluere risikoen for, konsekvensene
av og mulighetene for å tilpasse seg
eller begrense skadene fra en men-
neskeskapt klimaendring.

AV MAGNE FONN HAFSKOR

Første del av panelets 4. rapport ble lagt

frem i februar. Den slår fast en gang for alle

at klimaendringene skyldes utslipp av CO2

fra fossilt brensel og ødeleggelsen av ver-

dens grønne lunger – regnskogene. Kon-

sentrasjonen av CO2 i atmosfæren har økt

med rundt 35 prosent de siste 250 årene. 

Boreprøver viser variasjoner i CO2-kon-

sentrasjonen de siste 800.000 årene. Men ni-

vået har aldri vært så høyt som nå, og en-

dringene har aldri tidligere skjedd så fort. De

siste hundre årene har temperaturen økt

gjennomsnittlig 0,6°C. De neste hundre år

forventes denne å stige ytterligere, kanskje

med så mye som 6,4 °C. Klimagassene har

lang «levetid», og temperaturen vil fortsette

å stige sakte i et århundre eller mer etter at

utslippene av CO2  eventuelt stabiliseres.

Når temperaturen stiger, utvider vann-

massene i havet seg og is i polarstrøkene

smelter. IPCC regner med at havnivået i snitt

vil stige med inntil 59 cm de neste hundre

årene. Planetens langtidsvarsel  sier at vi kan

vente oss mer ekstremvær; sykloner, over-

svømmelser, mye regn og tørkekatastrofer.

Slutteksten i rapporten blir til gjennom for-

handlinger med forskere og embetsmenn

fra mer enn 100 nasjoner, og fremstår som et

minste felles multiplum av det man kan enes

om. Flere forskere mener derfor at rappor-

ten er utgått på dato allerede før trykking.

Stefan Rahmstorf, professor i fysikk og ose-

anografi ved Universitetet i Potsdam, sier at

rapportens styrke ligger nettopp i det at den

er svært forsiktig i sine anslag. �

Kilder: Climate Change 2007: The Physical Science
Basis (IPCC, 2007), artikler i BT, www.cicero.uio.no . 

CO2: Bruk av fossilt brensel de siste 200

årene er viktigste årsak til global oppvar-

ming.              ILL: GLOBAL WARMING ART / WIKIPEDIA

kloden din...

GRØNT HJEM: Lars Ove 

Kvalbein har gjort en

forurensende oljefyr om til en

miljøvennlig pelletsbrenner. 

HISTORISK: 85 dager med

miljøsaker i Bergens Tidende. 
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- I høst hadde jeg et hjerteinfarkt, og gikk
lenge sykemeldt, forklarer korets dirigent
Maria Gamborg Helbekkmo (65).

- Dette har vært en medvirkende årsak til at
vi nå legger ned koret. 

- Så du gir ikke dirigentpinnen videre?
- Korets medlemmer sier at det blir ikke

Voci Nobili uten meg. 

Hellig konsert
Maria Gamborg Helbekkmo bor i Rådalen,
men kommer opprinnelig fra Moss. Moren
var sanger, faren organist og dirigent.

- Det var musikk hele tiden. Jeg ble tidlig
interessert i jazz, og opptrådte med det lokale
storbandet i gymnastiden. Jeg husker vi spilte
i Son, da var vi halvveis til Oslo og Verden! 

- Hvilke musikere hører du på selv? 

- Duke Ellington var en fremragende kom-
ponist og arrangør, og på 80-tallet satte jeg
opp hans «Second Sacred Concert» i Korskir-
ken. Frank Sinatra var det forrige århundrets
største sanger. Han hadde alt – stemme, ti-
ming, rytme. Det finnes ikke maken til hans
måte å frasere. 

Fingersetting
- Du er en ettertraktet foreleser. Hva er Mari-
as metode?

- Det handler om å gripe sangerne på rette
måten helt fra begynnelsen. Amatørkor har
ikke samme musikkunnskaper som profe-
sjonelle, så jeg prøver å unngå avanserte mu-
sikkuttrykk. De må lekes og lirkes med, nar-
res til å tro at dette er lett. For det er ikke lett.
Akkurat slik en fiolinist må vite hvor på
strengene fingrene skal sitte, må sangerne vite
hvor tonen er. 

Etter gymnaset begynte Maria på musikklin-
jen ved Bergen Lærerhøyskole. Her ble hun kjent
med  mannen hun har vært gift med i 46 år. 

- Senere flyttet vi til Oslo, der jeg tok høyere
eksamener både på Universitetet og Musikk-
onservatoriet. Jeg er utdannet både som
sanger og pianist, noe som gir meg en stor
fordel som kordirigent. 

I 1981 studerte hun klaver ved Juilliard
School of Performing Arts i New York. Her
ble hun kjent med Jeffrey Biegel, i dag en re-
spektert pianist, komponist og arrangør. 

Our song is done
For noen år siden spilte Biegel med Harmo-
nien, og Maria fikk ny kontakt med ham. Han
har komponert sangen som har gitt navn til
korets nye CD, «Our Song is Done». 

- Sangen heter «Hey, Ho, the Wind and the
Rain», en tonesetting av den avsluttende

Vår sang er over

Søndag 22. april inviterer
Voci Nobili og dirigent Maria
Gamborg Helbekkmo til
avskjedskonsert i Grieghallen.
Bergen blir en viktig
kulturambassadør fattigere
når de nå legger årene inn.

KULTURAMBASSADØR:
Kordirigent Maria Gam-

borg Helbekkmo er kjent

for sin store musikalitet,

kunnskaper og jernvilje.  
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Kirkegårdene
i Fana
Kirkevergen i Bergen OG

BKF minner om at alle

graver hvor fredningsti-

den / festetiden er gått ut må fornyes mot

avgift dersom en ønsker å beholde gra-

ven. Fredningstiden er nå 2+ år for urner

og 25 år for kister. For urner og kister

gravlagt før 1997 er festetiden 25 år.

Vi kan også tilby stell av grav (legat, el-

ler årlig betaling) og oppretting /vask av

monument. �

Foor ytterligere informasjon,

kontakt Fana kirkegårdskontor:

Tlf:  55308145. Mandag – fredag

kl. 09.00 og kl. 12.00.

Foredrag om 
Midt-Østen
Torsdag 19. april inviterer kapellan Eirik

Mills til foredrag om sine erfaringer fra et

tre måneder langt opphold som KN-ut-

sending til Palestina og Israel. �

Tid/sted kl. 19.30 i kapellsalen, 

Fana menighetshus. 

Egil Hovlands «Opp-
standelsesmesse» i
Slettebakken kirke
Også i år vil Slettebakken Motettkor, 6

blåsere og orgel, sammen med menig-

heten, framføre Egil Hovlands «Oppstan-

delsesmesse» på andre påskedag i Slet-

tebakken kirke kl. 19.30.  Dette er en fel-

lesgudstjeneste for Fana prosti.

Oppstandelsesmessen var i fjor desi-

dert det best besøkte arrangementet i

påsken i Slettebakken. Det forteller oss

at folk setter pris på å oppleve den jube-

len messen formidler.  Vi håper at enda

flere vil finne veien til kirken og delta i

lovsangen! 

Prester: 

Jorunn M.

Johnsen og

Inge Høy-

land. 

Orgel: Hall-

geir Øgaard

Dirigent:

Olav Øgaard

Velkommen

til festguds-

tjeneste! �

OLAV ØGAARD

sangen fra Shakespeares «Helligtrekong-
ersaften». Vi urfremførte sangen på vår
konsert i Merkin Hall (New York) i 2005. 

Til Sør-Korea
Korets femte innspilling er en spennende
blanding av klassisk, jazz, folkemusikk og
mer moderne uttrykk. Som tittelen anty-
der blir dette korets siste CD.  

- Vi reiser nå på turné til Sør-Korea. Re-
pertoaret vil være det samme som på vår

siste plate, samt to stykker vi nylig innstu-
derte sammen med den svenske kompo-
nisten Karin Rehnqvist. 

- Deretter blir det avskjedskonsert i
Grieghallen?

- Vi er valgt ut til å delta på det åttende
Verdenssymposiet for kormusikk i Kø-
benhavn til neste år. Dette var en uventet
ære det er vanskelig å si nei til. Men kon-
serten 22. april blir vår siste opptreden i
Bergen. �

Voci Nobili består
av vel 25 kvinnelige
sangere. Norges
beste damekor ble
etablert i 1989 av
Maria Gamborg
Helbekkmo.

Etter å ha undervist i

musikkfag på Bergen

Lærerhøyskole siden

1970, overtok hun på

80-tallet ansvaret for

skolens barnekor. 

- Barna ble større,

og vi startet et ung-

domskor. Dette koret

vant NRK sin nasjo-

nale korkonkurranse i

1991, 1992 og 1994. Etter

det fikk vi ikke lenger lov å

være med. Internasjonalt

har vi vunnet 11 prestisje-

tunge førstepriser. 

Opptaksprøve
Sangerne blir tatt inn etter

en opptaksprøve. Ingen  er

profesjonelle, likevel bru-

ker hver av dem gjennom-

snittlig 500 timer i året på

korprøver, konserter og

konkurranser. Repertoa-

ret spenner fra klassiske

komponister som Bach,

Mozart og Grieg til spen-

nende nåtidskomponister

som Busto og Nystedt.

Vinteren 2005 reiste koret

til USA for å delta på et

nasjonalt korsympo-

sium i Los Angeles. 

Deltagerne på sym-

posiet var de hundre

beste collegekorene

fra USA, samt uten-

landske gjestekor. 

Vuggesang
Voci Nobili benyttet

anledningen til å leg-

ge ut på en større tur-

né. Åpningskonser-

ten var på Broadway,

og koret fikk enorm

respons da de sang

«Lullaby of Broad-

way». 

Hjemme i Bergen møter

koret ofte en mer kjølig

mottagelse. 

- Ingen kommer for å

lære noe av meg her, sier

Maria resignert.

- Det er to årsaker til

dette: Folk tror at jeg er

veldig streng, og at jeg er

gammeldags. �

Edle stemmer

- Det handler

om å gripe

sangerne på 

rette måten

helt fra 

begynnelsen.
MARIA G.  HELBEKKMO

ROMANTIKER: - Klaveret  var min

første kjærlighet, sier Maria.  

KORET: Voci Nobili anno 2004.
FOTO: TRYGVE SCHØNFELDER.

SOLSÅNGEN: Den svenske komponisten Karin Rehnqvist 

(f.1957) sier at lyset og mørket alltid er bærende elementer.

«Her er en musikk som er radikalt ny og svært gammel på

samme tid», skrev Gramophone i en anmeldelse av CD-pla-

ten «Solsången» (Bis Records, 1999). Til tross for at «sang-

erne hvisker, skriker, gråter og grynter», fikk platen høyeste

karakter: «Musikken kan virke avvikende og fremmed, men

den er også svært oppslukende. Du kan elske den eller hate

den - glemme den blir uansett vanskelig». 

Komponist Egil Hovland
FOTO: WWW.KIRKESANG.NO
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Velkommen til

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no

Bok & Media Vestbok

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

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

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

Hver fredag:
Kunngjøring om 
gudstjenester
i Fana Prosti. 

E-post:
sylvi@fanaposten.no

John Rutter (bildet) er en
av Englands mest kjente
komponister i det 20.
århundre, men også en
meget anerkjent
kordirigent. 

AV OLAV ØGAARD

Han er mest kjent for sine verk
skrevet for kor, men har også
skrevet musikk for instrumen-
ter, f.eks. en pianokonsert, en
suite for fløyte, harpe og stry-
kere. Han har til og med skre-
vet to operaer for barn.

Gloria (1974) 
... representerte en milepæl, et-
tersom det var det første store
verk på bestilling fra USA. 

Psalm 150 (2002)
... er komponert for St. Paul’s
katedral til feiring av Dronning
Elisabeths 50-års jubileum
som regent.

John Rutter ble født i Lon-
don i 1945. Han begynte å
synge i kor allerede som liten
skolegutt. Senere begynte han
å studere orgel for deretter å
begynne ved Clare College i
Cambridge. Han skrev sine
første publiserte komposisjo-
ner og dirigerte sin første inn-
spillinger mens han fremdeles
studerte. 

The Cambridge Singers
I 1975 kom han tilbake til Clare
College som «Director of mu-
sic», og han opprettet «the
Cambridge Singers» i 1981 - et
profesjonelt kor som skulle
brukes ved innspillinger. På
80/90-tallet komponerer Rut-

ter flere av de mest kjente ver-
kene: «Requiem» (1985),
«Magnificat» (1990) og
«Psalmfest» (1993).

I tillegg til dette har han skre-
vet utallige små og store verk og
motetter for kor, også mye jule-
musikk, musikk for tv, spesial-
komponerte stykker for grup-
per bl.a. for «the King's Sing-
ers». For sitt arbeid har Rutter
mottatt flere priser.

For korene i Birkeland og
Slettebakken er dette et stort
musikalsk løft – det er kompli-
sert, men fascinerende flott
musikk!  Så derfor: Dette er en
begivenhet dere MÅ få med
dere! �

Dobbelkonsert viet John Rutters musikk

Konsert søndag 13. mai
kl. 17.00 i Birkeland kirke
og kl. 19.30 i Slettebak-
ken kirke.

John Rutters «Gloria» og

«Salme 150» framføres av

Birkeland Kantori og 

Slettebakken Motettkor. 

Dir. Harald Holtet. Begge

verk er skrevet for sju blå-

sere, orgel og slagverk

(pauker, cymbaler m.m.)

Trompet: Per Lennart

Knudsen,  Anne Lill Gull-

smedmoen, Erik Hande-

land, og Arild Rasmussen.

Trombone: Frank B Klebo,

Jan Valter Aamodt, Arne

Fossberg. Orgel: Olav

Øgaard. Billetter ved inn-

gangen kr. 100,-



Hva er rett?
Hvor mange rette klarer du?

1. Jesus red inn i Jerusalem på:

a) en elefant

b) et esel

c) en hest

2. Første søndag i påsken kalles:

a) bjørkesøndag

b) fastelavendsøndag

c) palmesøndag

3. I påsken spiser vi:

a) påskelam 

b) påsketaco

c) påskekoteletter.

4. Jesus og disiplene spiste sammen. 

Hva var det Jesus gav dem å spise?

a) cola og potetgull

b) brød og vin

c) lefse og vann.

5. På hvilken dag 

hadde Jesus og 

vennene hans 

dette måltidet?

a) palmesøndag

b) skjærtorsdag

c) langfredag.

Klarer du gåtene?
1. Hvis du har meg, ønsker du å 

dele meg. Hvis du deler meg, 

har du meg ikke lenger. 

Hva er jeg?

2. Hva er så skjørt at om du seier dets

navn, så ødelegges det. Hva er jeg?

3. Klem meg og jeg gråter, tårer så røde

som kjøtt. Men mitt hjerte er laget av

stein. Hva er jeg?

Har du en tegning til oss?

En gåte, eller en vits?

Send det til oss oss så skal

vi legge det ut på hjemmesiden 

eller trykke det i bladet. 

red-tegn @broadpark.no

ANSATTE I MENIGHETEN

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

Menighetskonsulent 
Astrid Løvås Pundsnes
telefon arb. ..................55 59 71 12
astrid.pundsnes@bkf.no
skjold.menighet@bkf.no

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

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

Soknediakon 
Annette Andersen (vikar) 
telefon arb. ..................55 59 71 15

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 21 
telefon prv. ................ 55 91 35 96
lena.austevoll@bkf.no

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

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
Anette Andersen    .......... 55 59 71 16

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

KRIK – Kristen Idrettskontakt
Skjold skole, gymsalen - søndager
fra kl. 18.00 
Anders Rotevatn ............ 48297010
arotevat@online.no 

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

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

Skjold søndagsskole:
Skjold kirke kl. 11.00
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:
Skjold kirke, 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 

Ukeslutt (siste fredag i måneden)
Kafè og aktiviteter for hele familien
Eva Rønnestad .............. 932 93 831
eva.camilla.ronnestad@bkf.no

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 

annette.andersen@bkf.no

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

13                   mars 2007

Rett påskemat?

Rett

ride-

dyr?

Hvilken dag?

Svar:

1b,2c,3a,4b,5b. Gå-

tene:1:En hemme-

lighet, 2: Stillheten,

3: Et kirsebær.



14 mars 2007                    

� 23. april: Kveldens krydder: «Fisk med 

GPS?» Hvordan kan det gå til at en laks 

etter en tur på de store hav kan finne 

veien tilbake til sin «heimsens bekke»?

� 11. mai: «Byvandring på Nordnes». Vi 

møtes ved kirken kl 18.30. Påmelding.�

Formiddagstreffet
Annenhver torsdag er det storsamling i

Skjold kirke om formiddagen mellom 12.00

og 14.00. Programmet for våren ser slik ut:

� 29. mars: Sokneprest Gunnar 

Kolaas. «Påsken i ord og toner.»

� 12. april: Bjørg Eriksen. Kåseri om 

Elias Blix.

� 26. april: Torill Hansen Kongsbakk. 

Tanker om livet.

� 10. mai: Våren i ord og toner. Ved barn 

fra Skjold skole.

� 24.mai: besøk av Wenche og Torbjørn 

Baksvær. Betasuppe m.m. Kr.100.-

� 7. juni: Dagstur i sommervær. �

Ukeslutt
Ukeslutt er samlingen på fredag ettermid-

dag for hele familien. Det serves middag og

det er opplegg for de minste. De siste sam-

lingene i vår er 23. mars og 27. april.  Sam-

lingene begynner kl. 17.00 og arrange-

mentet avsluttes ca 19.30.�

10-kaffen
10-kaffen – møtested for

menn i sin beste alder.

Peisestuen kl 10. Hygge-

lig prat, kaffe, vafler,  et gud-

sord. 22. mars, 19. april , 3. og 31. mai. �

Forandringer i redaksjonen  
Siden i fjor sommer har Kjartan

Alvestad (bildet) og Bjørn Moe for-

søkt å gi ut menighetsbladet etter

beste evne. Staben i Skjold kirke

har også vært gode leverandører

av stoff. Nå er det duket for foran-

dring igjen. Kjartan har funnet det nødvendig å

takke nei til videre fast verv som skribent/foto-

graf. Hans prioritering har vi full forståelse for og

vi retter med dette en stor takk for Kjartans enga-

sjement og bidrag. Det betyr i klartekst at vi igjen

er i manko når det gjelder bidrags-ytere til bladet.

Den stadig sittende, smådyslektiske redaktør

Moe ønsker alle frivillige hjertelig velkommen

som bidragsytere. (se også side 16). �

Torsdag den 22. februar var det samling i
Åpen Barnehage i kirkekjelleren. Nesten
som vanlig, men ikke helt. For denne dagen
kom de både pyntet og ukledd, store og små.

Det var karneval! Karneval er kanskje
det vi fremdeles best forbinder med kir-
kens gamle faste. I hvert fall hvis vi ten-
ker etter. En slags adventstid, en forbere-
delsestid inn mot påsken. 

De fleste av de små var spenstig ut-
kledd, og det var både elefanter, esler og
tigergutter til stede. En og annen prin-
sesse og cowgirls kunne også observeres.
Sang, god mat og prosesjon gjennom
kirkens korridorer ble det også tid til. Ti-
kaffen fikk et kort besøk der diverse
sanger ble avsunget før det var retur til
kjelleren og flere karnevalsløyer. Vi
kommer igjen neste år, gjerne utkledd. �
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OVER TIL VENSTRE. Kirurg Lene Aa. Austevoll og gitarspillende pirat Oddbjørn Aasen hadde godt driv på

sangene. I MIDTEN. Eslene blir bare bedre og bedre, i hvert fall de som hører til Skjold kirke. Her er Mil-

le Furebotten som esel, ledsaget av sin mamma Kristine Furebotten. TIL VENSTRE: Ingen vet hvor keng-

uru hopper: Helge Sundfør Halleraker. OVER: Elefantene var i ferd med å bli trøtte og tigerjente lurer på

hva som skjer.  Kristoffer Ekeland Skjelstad og Henriette Ekeland Skjelstad. HELT TIL VENSTRE. Sanne

Njaastad Hindenes som Nasse Nøff.

Karneval!



29.01. Svein Kryvi-Ellingsen
Ole Petter Visted-
Hansen

05.02. Leah Schumann-Olsen 
Furebotten
Mari Irgens
Jakob Thorstenson 
Kvåle
Sebastian Soltvedt 
Størdal
Helena Saure Holten

12.02. Johan Kolle
Kjell Kristian Bolstad 
Norbeck
Agda Isabell Døsen-
Johannessen

18.02. Nicklas Moldestad 
Abotnes

19.02. Thea Élin Skjold
Noah Eri-Strømsnes

05.03. Mathilde Rosenvinge 
Andersen
Tobias Dahle Price
Frida-Marie Kjølseth 
Eide

13.01. Cathrine Buck og 
Lars-Arne Andersen

27.01. Johan Heinrich Stuhr
03.02. Thorvald Wergeland
07.02. Klara Amanda Grutle
10.02. Jakob Sigfred 

Vasenden
13.02. Gunvor Betty Svenheim
16.02. Inga Laila Eikeland
16.02. Terje Roll
20.02. Gunvor Betty Svenheim

Søndag 25. mars, kl.11.00
Maria Budskapsdag
Høymesse. Luk 1,39-45.
Kapellan Bjørn Moe. Dåp. Natt-
verd. Kirkekaffe. Søndagsskole.
Offer til KFUM/KFUK

Søndag 1. april, kl.11.00
Palmesøndag 
Høymesse. Joh 12,1-13.Kapel-
lan Bjørn Moe. Dåp. Nattverd.
Kirkekaffe. Offer til Det norske 
Misjonsselskap - Maliprosjekt.

Skjærtorsdag 5. april, kl.18.30
Nattverdsgudstjeneste, 
Matt 26,17-29. Kapellan Bjørn
Moe. Nattverd. Offer til Godeon.

Langfredag 6. april, kl.11.00
Langfredagsgudstjeneste, 
Luk 22 ,39-23,46. Sokneprest
Arne Brekke.

Søndag 8. april, kl.11.00
Påskedag 
Høytidsgudstjeneste. Mat 28,1-
8. Sokneprest Arne Brekke.
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.
Offer til Skjold menighet.

2. Påskedag 9. april, kl.19.30
Oppstandelsesmesse i 
Slettebakken kirke.

Søndag 15. april, kl.11.00
1. søndag. e. påske
Familiegudstjeneste. Joh
20,19-31. Kapellan Bjørn Moe
Dåp. Kirkekaffe. Offer til 
Søråshøgda barnekor.

Søndag 22. april, kl.11.00
2. søndag. e. påske
Høymesse. Joh 10,11-16.
Sokneprest Arne Brekke.
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.
Offer til IKO

Søndag 29. april, kl.11.00 
3. søndag. e. påske 
Høymesse. 1 Pet 1,3-9.
Kapellan Bjørn Moe. Dåp. 
Nattverd. Kirkekaffe. Offer 
til Familie og Medier, Kristent 
medieforum. NB: Årsmøte.

Søndag 6. mai, kl.11.00
4. søndag. e. påske 
Høymesse. Joh 16,5-15. 
Sokneprest Arne Brekke. Dåp.
Nattverd. Kirkekaffe. Offer til
Normisjon.

Søndag 12. mai, kl.12.00
5. søndag. e. påske 
Friluftsgudstjeneste Smørås-
fjellet. Joh 16,23b-28. Sokne-
prest Arne Brekke. Kirkekaffe.
(Korgafest.) Offer til Skjold me-
nighet.

Kr. Himmelfartsdag, 17. mai.
Merk: kl.10.00
Grunnlovsdag. Familiegudstje-
neste. Salme 121. Kapellan
Bjørn Moe. Offer til Bergen
Søndagsskolekrets.

Søndag 20. mai, kl.11.00 
6. søndag. e. påske 
Høymesse. Joh 15,32-16,4a. Kap.
Bjørn Moe. Dåp. Nattverd. Kirke-
kaffe. Offer: Skjold menighet.

Søndag 27. mai, kl.11.00
1. Pinsedag 
Høytidsgudstjeneste. Apg 2,36-
41. Sokneprest Arne Brekke.
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.
Offer til Sjømannskirken.

Mandag 27. mai, kl.19.00
2. Pinsedag
Søreide kirke: Fellesgudstje-
neste for Fana prosti. 

Søndag 3. juni, kl.11.00 
Treenighetssøndag 
Blomstergudstjeneste. Joh 3,3-
15. Kap. Bjørn Moe. Dåp. Kirke-
kaffe. Offer: Kirkens SOS i Norge.

Søndag 10. juni, kl.11.00
2. søndag e. pinse 
Høymesse. Luk 16,19-11.Sok-
neprest Arne Brekke. Nattverd.
Dåp. Kirkekaffe. Offer til Skjold
menighet.

Årsmøte
Skjold menighet holder sitt års-
møte etter gudstjeneste og kir-
kekaffe søndag 29. april. Årsbe-
retning og regnskap som skal
legges frem. Årsmeldingen er
normalt tilgjengelig 3 uker på
forhånd og vil ble lagt frem i vå-
penhuset og i kirkekontoret. 

Velkommen.

Gudstjenester 
og doble hellig-
dager i mai
Får vi dagen igjen er det
noen som har lurt på.
Hvilken dag?

AV BJØRN MOE

Jo, Kristi Himmelfartsdag. I år

faller denne dagen på 17. mai,

og siden den er grunnlovsdag i

Norge, så blir det en «rød» dag

mindre i år. Eller en fridag min-

dre om man vil.

Kl. 10.00 den 17. mai er det fa-

miliegudstjeneste i Skjold kir-

ke. Gudstjenesten er en fin

måte å starte dagen på og du

får anledning ikke bare til fel-

lesskap med Vår Herre og me-

nigheten, men også mulighet

til å synge mange av de gamle

salmer og sanger som hører en

nasjonaldag til.

Hva så med Kristi Himmel-

fartsdag? Blir det gudstjeneste

på Smøråsfjellet også i år? 

Ja. Det blir det, men ikke på

selve Kristi Himmelfartsdag.

Da er det 17. mai – gudstjenes-

te i kirken, men søndag 13. mai

blir det samling på TEATER-

PLASSEN på SMØRÅSFJELLET

kl. 12.00.

Som vanlig forener alle gode

krefter seg også den dagen og

gudstjenesten også i år et sam-

arbeid mellom Smøråsfjellets

venner og Skjold menighet.

Smørås skolekorps har også

tidligere år vært med. Fint om vi

fikk til avtale med de også i år.

Og fridagen? Den du mister! Du

får den ikke igjen. Men du kan

BRUKE den søndagen før. På

Smøråsfjellet. �

Velkommen til mai -
gudstjenester i Skjold.

døde

 vigde

gudstjenester

døpte

Returadresse:
Skjold menighet
Skjoldlia 55
5236 Rådal B F
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Har du lyst til å skrive i menighetsbladet eller lage web?
Lokalredaksjonen i Skjold menighet søker frivillige medarbeidere. • Du får god trening i
mediearbeid • Lærerikt • Du støtter menigheten på en fin måte Kontakt Skjold kirke på
telefon 55 59 71 10 eller e-post: skjold.menighet@bkf.no - se også www.skjold-kirke.no 


