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Skjold menighet har feiret seg selv denne
våren. 10 år med egen kirke er vel verd en

lang fest, og besøk har det vært mye av: Engle-
utstillingen har vært sett av vel 1500 personer,

gudstjenestene har vært godt besøkt, basarer og
formiddagstreff er gjennomført og konserter er

arrangert med god sang og flott fremmøte. Og ennå står
jazzgudstjeneste og «Fest på Kjærka» igjen. Mange har

gledet seg over stor og god aktivitet, også skoleklassene og
barnehagene som var med på påskevandring i kirkerommet

like før påske. Her fikk de selv delta i blant annet fotvasking,
måltid og Jesu inntog i Jerusalem (bildet).   Side 2-3

«Det gule huset»
Et diakonalt allaktivitets-

hus med ivrige sjakkspil-

lere, god mat og byens

billigste barnehage: Bli

med til «Det Gule Huset»

på Nesttun. Side 7-10 

Gateprest Kolbjørn
Kolbjørn Gunnarson er

godt i gang med virket

som gateprest i Bergen.

En ganske annen preste-

oppgave enn den han

hadde som kapellan i

Søreide. Side 10-11

Vårens konfirmanter
Fem ungdommer kon-

firmeres i Skjold  i mai.

Møt  en munter gjeng 

«torsdagskonfirmanter»

i kirken under de siste

forberedelsene til den

store dagen. Side 14-15
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Tegn nr 2, 2008. Bladet utgis av me-
nighetsrådet i samarbeid med BKF
og de andre menighetene i Fana, og

sendes til alle hjem i menigheten. Vi
tar med glede i mot artikler av ulike

slag og gjerne også tips til reportasjer.

Levering av stoff: Leveres menighetskontoret eller
på e-post: tegnt@broadpark.no. 
Digitalfoto: Benytt høy oppløsning.

Lokalredaksjon: Bjørn Moe. 
Lokal kontaktinformasjon: Se side 13

Sentralredaksjon: Kun henvendelser angående 
stoff til bladet. All annen kontakt: se side 13.

Redaktør: Jan Hanchen Michelsen,tlf. 55 23 25 47 -
906 87 317. E-post: post@dragefjellet.no
Journalist: Magne Fonn Hafskor, tlf. 55 39 04 40 - 
E-post: eyecu@online.no

Grafisk produksjon: Dragefjellet:
tlf. 55 23 25 47 - 906 87 317
e-post: post@dragefjellet.no 
Filer over 5 mb sendes jan.hm@frisurf.no

Trykk: Grafisk Trykk, Straume 

Stoffdeadline neste nummer: mandag 19. mai

Utgivelsesdag neste nummer: tirsdag 3. juni

Mette Marit 
og salmer
AV KATEKET IDAR KLØVNING

«Sorgen og gleden» har fått mye oppmerksomhet
den siste tiden. 

Mette Marits salmeprosjekt og tanker om livet, dø-
den og gudstroen er en dyptgripende og ærlig tros-
fortelling. Man skal lete lenge etter tanker så godt og
presist formulert som det hun gjør her - en tradisjo-
nell, sanselig og personlig kristen tro som på ny over-
beviser meg om at vi har en livsnær Gud. Det er for-
midlingskunst på sitt ypperste, en nytelse for et kate-
kethjerte. Mette Marit makter å formulere min egen
og helt sikkert mange andres tro på en måte som fyl-
ler meg med glede og undring, helt fri for anklager.
Det er verdt noen smakebiter:

Salmen «Jeg er i Herrens hender» henter hun fra
en tid med Kirkens Bymisjon som med sine åpne
gudstjenester hjalp henne til å føle seg som en del av
et større fellesskap. Innskriften på kirkens alterpor-
tal «Han giver den trætte kraft» gav henne en «følelse
av takknemlighet for den hvilen Gud gir oss.»

Fra Henrik Wergelands salme «Den prektigkledte
sommerfugl» fascineres hun av sommerfuglunde-
ret... – Fra slimete larve, via en gråbrun «likkiste» av
en puppe - før den uvirkelige og skjøre skjønnhet fol-
der seg ut! Etter påskeunderets fortellinger friskt i
minne gir dette oss viktige perspektiver på livet. 

Fra en av salmene heter det at «Med løftet hode
skal hver sjel gå inn i Herrens tid». -Den formulering-
en handler om å gå tilgitt og med verdighet ut av dette
livet. Jeg tror vi må bli flinkere til å tilgi oss selv inn i
evigheten, sier Mette-Marit. 

Jeg gleder meg hver gang jeg hører mennesker ut-
trykke gudstroen som åpen, naturlig og tilgjengelig,
full av nåde og omsorg, noe som skaper glede, noe
som gir nye tanker, noe som gjør meg helere som
menneske. Jeg vil ikke si at vi burde snakke mer om
troen vår, for jeg vet hvor vanskelig det kan være å
sette ord på dypt personlige tanker om tro. Men jeg
blir glad hver gang det på tross av dette skjer. 

Det får heller så være at Humanetisk Forbund ikke
overraskende misliker oppmerksomheten rundt
NRKs valg og kronprinsessens tydelige kristne iden-
titet. De snakker kanskje på vegne av noen. Men jeg
tror at Mette Marits salmeprosjekt og personlige re-
fleksjoner rundt salmene hun har valgt taler på vegne
av mange ganger så mange. ●

AV B. MOE OG R. SKARTSEN

Det kom i gang gudstjenester på
Skjold skole og den første tiden ble
de hold i musikksalen på skolen.
Denne ble etter hvert for liten og
gymnastikksalen på skolen ble så
brukt i over 30 år, helt frem til våren
1998. Da stod kirkebygget ferdig.

Siden Skjold ble eget sokn i 1982
var det egen kirkekomite i arbeid
frem til kirken stod ferdig.

Mange har gjennom lange år gitt
sine gaver til Skjold kirke; altersølv,
brudestoler, messehagler, lysekro-
ner, piano, møbler i dåpssakristi og
venteareal.

Takket være innsamlede midler til
kirke på Skjold har det blitt mulig å
utvide kirkearealet med grupperom
og kontor til frivillige medarbei-
dere. Peis, møbler i peisestue og
funksjonelt kjøkken er også mulig-
gjort av glade givere.

Drømmer
Da biskop Ole D. Hagesæther vig-
selt kirken delte han en drøm med
menigheten:

«Ja, jeg har drømmer. Om et kir-
kehus som binder nabolaget sam-
men og gjør godt, bare ved å være
der. Om et barn som kommer hjem
om kvelden og sier som Jesus, at de
måtte bare være i «Fars hus». Om
kreativ utfoldelse i et ungdomsmil-
jø med trygge grenser og tydelige
utfordringer. Forkynnelsen skal
være full av bibelske fortellinger,
jordnær gjenkjennelse og veiled-
ning for livet. Alle drømmene mine
vil jeg legge på det vakre alteret i den
nye Skjold kirke.»

Dagen før dagen: Slik så kirkerom-

met ut dagen før vigslingen. Det var

hektisk aktivitet med å montere sent

ankomne lysekroner, og med å få

satt stoler på plass. Det var også lånt

inn stoler som måtte fraktes og set-

tes på plass. Det ble nokså sent lør-

dag kveld før alt var vasket og klart

for storinnrykket palmesøndag.

En kirke fra vår tid
Med Skjold kirke har arkitekt Riste-
sund skapt et flott kirkeanlegg, som
uten å gi avkall på tradisjon og arv
fra fortiden innfrir alle de krav som
i vår tid stilles til en kirke.

Kirken viser et klart slektskap med
tidligere tiders gudshus, samtidig
som den fyller alle de behov en me-
nighetskirke av i dag stiller. Dette
har arkitekten løst ved å gi hele an-
legget en klosterform, med menig-
hetssal, kontorer og andre nødven-
dige rom gruppert rundt et lite
atrium – som med store vinduer på
alle sider nettopp er en klassisk klos-
tergård i vår tids formspråk.

Over det hele troner et elegant lite
tårn.

Tanken om kirke på Skjold går med sikkerhet tilbake til
tidlig på 1960 tallet. Flere av prestene som var i
Birkeland på den tiden tenkte tanken høyt og det gjorde
også mange av de som bodde på Skjold. 

Litt om Skjold m
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Skjold ble utskilt som eget sokn fra Nordås
prestegjeld i 1982. I 16 lange år ventet man
altså på kirkebygg. Gjennom disse årene
var en kirkekomité i arbeid.

På åttitallet var Halvor Rostrup Gundersen
sentral i arbeidet, på nittitallet Torill Hansen
Kongsbakk, og hele tiden har Roald Skarsten
vært aktivt med. Som leder for menighetsrå-

det vil jeg takke disse, og andre unevnte, tid-
ligere og nåværende aktører og bidragsytere,
for utholdende innsats. Vår takk går også til
Bergen kommune som med sine bevilgning-
er har muliggjort byggingen. Sammen med
kirkekomiteen vil jeg ønske alle soknets be-
boere hjertelig til lykke med jubileet.

HILSEN MENIGHETSRÅDSLEDER TORUN S. ROTEVATN

Årsmøtet i menigheten
Søndag 27. april avholdes

årsmøtet i Skjold menighet
under kirkekaffen etter 

gudstjenesten.

Jubileumshilsen fra menighetsrådlederen

Kort historikk: 
• Birkeland utskilt fra Fana 1948
• Nordås utskilt fra Birkeland 1968
• Skjold som eget sokn i Nordås 1982
• Skjold eget prestegjeld 1.2.1997
• Grunnsteinsnedleggelse 6.6.1997
• Vigslet palmesøndag, 5. april 1998.

Fakta om kirkeorgelet
• 23 stemmer (antall ulike piperekker)
• 1408 piper
• Fasaden i bjørk
• Spillepulten i palisander
• Metallpipene i tinnlegering, 75 prosent 

tinn og 25 prosent bly

• Orgelets trepiper er av furu, eik og
pæretre

Finansiering av orgelel: Bergen kirkelige
fellesråd, samt innsamlede midler fra
Skjold kirkekor.

menighet og kirken på Skjold
Fra starten av har det blitt uttrykt et øn-
ske om at Skjold kirke skulle være barn
og ungdom sin kirke på en spesiell måte
- et godt tilholdssted preget av gode og
glade fellesskap.
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AV BJØRN MOE, I SAMTALE MED 

BIRGER GRØSVIK

Ideen med eige kyrkjebygg vart
sett fram i eit lagsmøte i Skjold
husmorlag, hausten 1961.
Gjertrud Grøsvik vart oppmo-
da om å samle interesserte
kvinner i Skjoldkrinsen, og å
planleggja arbeidet. Dette vart
gjort, men fyrst året etter, i
1962, vart Skjold kirkering ski-
pa. I ringen vart dei samde om
å samla inn pengar til inventar i
kyrkja, som dei vona skulle
koma ein gong i framtida.

Trufast arbeid
I kirkeringen la kvinnene ned
eit trufast arbeid, i alle år frå
1962 til 1998. Basar til å samla
inn pengar, såg dei bort fra, i
staden gav dei pengar på møta,
siste åra betalte dei ein fast kon-
tingent. Møta gjekk på omgang
i heimane, ein gong kvar må-
nad, og kapital pluss renter
auka jamnt med åra.

I 1998 var desse kvinnene
med i ringen: Gjertrud Grøs-

vik, leiear, Anna Løvfall Olsen,
Kari Kyrkjebø, Oddlaug Frøy-
sadal, Anette Birkeland og No-
runn Hauge.

Fekk ide på tur
Om våren tok medlemmene ut
på tur, og då fekk ektemennene
og vera med. Birger Grøsvik
fortel:

- På ein av turane var me like
til Bremanger. I kyrkja på sta-
den fekk med sjå brurestolar i
gyldenler. Det gav oss ideen om
at slike stolar måtte ringen
kunne gje til Skjold kyrkje. Og
slik vart det. Stolane vart tinga
hos Gunnvald Bu i Hardanger,
vakkert utskorne i eik og kled-
de med gyldenler. Kostnaden
var kr. 18.500.-, fritt tilsend i
året 1989.

Samla i kyrja
Arbeidet i kirkeringen heldt
fram. Då kyrkja vart reist og
stod ferdig i 1998, vart alle i
ringen saman med ektefelle,
samla i kyrja. Brurestolane og
ein 7-arma lysestake vart då
overleverte til sokneprest Jer-

mod Hausberg. Den 7-arma
lysestaken i messing, var laga av
gullsmed Pål Vigeland. For
denne gåva betalte kirkeringen
kr. 30.000.-.

Etter dette såg kirkeringen
sitt arbeid for avslutta. Rekne-
skapen synte at det enno var att
kr. 1105.- som også vart levert
til soknepresten, som han kun-
ne bruke til arbeid i kyrkjely-
den.

Det var optil fem kirkeringer
i sving for å samla inn midlar til
kyrkje på Skjold, i tillegg så blei
det gjort eit stort innsamlings-
arbeid gjennom Skjold kirke-
kor. Pengane herfrå gjekk i ho-
vedsak til nytt orgel.

I dag er det ein felles kirke-
ring for heile Skjold kyrkje. Dei
samlas jamnleg og har dei siste
åra hatt basar. 

Kirkevandringer
I ukene før påske var det vanskelig å finne ledige timer, selv på formiddagen inne i kiren. Barneha-
ger og skoleklasser var på besøk og hadde flotte kirkevandringer med Idar, Eva og Guro. Alle gle-
det seg, både voksne og barn. FOTO: TOVE BREKKE.

Eldste kirke-
ring på Skjold
Når no Skjold kirke i desse dagar høgtidar 10-års
jubileum, er det naturleg å sjå attende på noko 
av arbeidet med å få reist ei kyrkje på Skjold.

Gjertrud Grøsvik var en ildsjelene i oppstarten av kirkering på

Skjold. FOTO: PRIVAT

skjold 2-08.qxp:skjold qxp  10-04-08  21:22  Side 4



5                   april 2007

Jeg vokste opp på Krohnstad:
Stadion, jernbanestasjon, Hauke-
landsmyren bare noen minutter
unna. Hva annet trengte en for å ha
en lykkelig barndom og oppvekst? 

AV ARNE BREKKE 

Her var alt en trengte - ja til og med det dag-
lige brød kunne kjøpes i tre kolonialbutik-
ker hvor personalet var på navn med kun-
dene – og kreditt kunne innvilges om porte-
moné var gjenglemt hjemme.

Jeg gikk noen år med menighetsbladet,
blad i den ene neven og bøssen i den andre.
Mottakelsen varierte. Noen smilte, andre var
sure der de kjapt lukket døren: - Jeg har ikke
småpenger! – som om det var det jeg ville ha
– jeg som var på provisjon: 10 prosent av
brutto innsamlet. En frimodig dørselger var
jeg langt fra - høy i hatten var jeg ikke – men
derimot var det en strikkelue å gripe til som
barmhjertig kunne skjule identiteten.

Jeg gikk på søndagsskolen. Jesus var «Den

gode hyrde». Ingen tvil om det – at jeg der-
med var en sau – tenkte jeg ikke

På skolen begynte en med høvelig sang –
ofte en salme. Ingen motspørsmål den
gangen – fra bekymrete foreldre eller tvi-
lende lærere som lurte på om dette var det
rette for sarte barnesjeler.

Da jeg ble tenåring var det klubb i menig-
hetshuset og for oss gutter som hadde gått 7
år i rene gutteklasser var det mange ting som
kunne trekke. Utfordringen til å følge Jesus
fikk vi servert, klart og tydelig – uten blygsel. 

Og nok en utfordring fulgte med: - Har du
mot til å følge Jesus når verden til motstand
reiser seg? Mot til å følge Jesus? Trengte en
mot? Var det motstand å vente? Det var ikke
alle som trodde – heller ikke den gangen i

det forrige århundre. Jesus utfordret – om
en hadde lempet ham på dør – eller lot ham
vente på gangen. Valget kunne koste – var
det verd prisen?

Hvorfor nettopp jeg ble – forstår jeg min-
dre av – om det ikke var Den hellige Ånd
som grep meg og holdt – som bevarte meg.
Og ett alternativt fellesskap – nye venner
som trodde på den samme frelseren. For tro
overlever dårlig i ensomhet. Vi trenger en
daglig dose med kontakt oppad – og vi
trenger fellesskap med andre som takker
den himmelske Far for både daglig og him-
melsk brød. Derfor er menighet og gudstje-
neste viktig. ●

God pinse.

Kultur-
Onsdag 16, april kl 19.30
Søreide kirke
Åpen lyrikkaften i menighets-
salen. Arr. Lokalhistorisk 
forum i Søreide

Lørdag 19. april kl. 19
Skjold kirke
Marianne J. Sæbø og Bytu-
nets Antikvariske Jazzensem-
ble er gjester når Sjømanns-
kirken og Skjold menighet in-
viterer til FEST PÅ KJERKA.

Søndag 20. april kl. 11:
Skjold kirke
Jazzgudstjeneste kl.11.00.
Bytunets Antikvariske jazzen-
semble deltar, sammen med
lokale krefter fra menigheten.

Søndag 20.april kl 19.30:
Slettebakken kirke 
Forestillingen «Ingen tårer i
april». Med Ine Terese Hog-
stad, Marit Loe Bjørnstad, Jo-

hann Sebastian Blum og Ann
Kristine Aanonsen Larsen.

Tirsdag 29.april kl.1930: 
Birkeland menighetshus
Biskop Ole D. Hagesæther
holder bibeltime over selv-
valgt tema i menighetshuset.

Torsdag 8.mai kl 19.30: 
Fana menighetssenter
Kulturkveld med Lorentz 
Reitan. «Forsmak på Ska-
pelsen»: En spennende intro-
duksjon til Joseph Haydns
mesterlige oratorium fra
1789. Arr: Kulturutvalget for
Fana menighet.

Søndag 11. mai (1. pinsedag)
kl. 0900 i Fantoft stavkirke
Morgensang i Fantoft stavkir-
ke. Arr: Storetveit menighet.

Søndag 18. mai kl 12.00: 
Smøråsfjellet
Friluftsgudstjeneste på Smø-
råsfjellet. Følg turveien. Skilt
med «Pilegrimsvei» er kom-
met opp. Arr. Skjold menighet.

Tirsdag 20.mai kl. 19.00: 
Søreide kirke: 
«Festspill». Feiende, flott
festspillkonsert for alle, da-
gen før dagen. Flott musikk
av kor og solister – i toner, ord
og bilder. Gratis adgang, mu-
lighet for kollekt v/utgangen.

Lørdag 31.mai:
Menighetstur til Bømlo
Besøk på Mostraspelet. Over-
natting på Langenuen. Info:
www.bergen.kirken.no/bones
Arr: Bønes menighet.

Søndag 1. juni. kl.11.00:
Skjold kirke
Familiedag/familiegudstj.
Vanse guttekor fra Lista del-
tar. Søndagskolen står for
grilling etter gudstjenesten og
det blir salgsboder, siluett-
klipp, konkurranser og mye
moro. Kanskje kommer både
brannbil og politi. Velkommen.

Lørdag 7. juni kl 20.00: 
Storetveit kirke
«HARPA»- konsert. Åtte pro-

fesjonelle, amerikanske har-
pister spiller harper og andre
instrumenter. Keltiske og
skandinaviske folketoner.
Gratis adgang/kollekt.

Lørdag 14.juni kl 18.00: 
Birkeland kirke 
«Skapelsen» av Joseph
Haydn. Vårens musikalske
storsatsing fra Fana kam-
merorkester, Fana kyrkjekor,
Birkeland kantori og Slette-
bakken motettkor m.fl.

Søndag 15.juni kl.1100: 
Bønes kirke
Gudstjeneste/sommerfest v/
sogneprest Bjarte Holme.
Grillfest og aktiviteter utenfor
kirken etter gudstjenesten.

Søndag 15.juni kl 19.00: 
Fana kirke
«Skapelsen» av Joseph
Haydn. Vårens musikalske
storsatsing fra Fana kam-
merorkester, Fana kyrkjekor,
Birkeland kantori og Slette-
bakken motettkor m.fl.

God pinse
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TEKST: IKO/MAGNE FONN HAFSKOR

– Mange foreldre og besteforel-
dre er på jakt etter bøker som
kan hjelpe barnet til å bli kjent
med den kristne kulturarven
vår, sier daglig leder i dåpsklub-
ben Cecilie Holdø. Hun sender
ut medlemstilbud tre ganger i
året.

I forrige nummer hadde
prost Per Barsnes ein
kronikk med overskrifta:
«Stortinget har svikta
statskyrkja» der han gjer
greie for utviklinga frå før
1969, då skolen hadde
ansvaret for kyrkja si
dåpsopplæring, og fram
til i dag, då faget i skolen
kanskje går frå å vere
KRL til å bli heitande RLE
(Religion-Livssyn-Etikk).

SYNSPUNKT

AV GYRI SKRE 

Konklusjonen hans er svært vik-
tig. Han hevdar at når innslaget av
kristendom i dette faget blir svek-
ka i skolen, så blir det endå større
behov for eit eige undervisnings-
opplegg for dåpsopplæringa. 

Det er altså over ein mannsal-
der sidan ansvaret for dåpsopp-
læringa blei overført frå skolen til
kyrkja. Derfor synest eg det er på
tide å spørje seg om kyrkja har
«sove i timen». Har kyrkja teke
det for gitt at skolen likevel skulle
vidareføre opplæringa etter ga-
malt mønster, noko som i stor
grad også har skjedd? Derfor stil-
te dei kanskje heller ikkje krav
om at staten måtte overføre øko-

nomiske midlar, slik at kyrkja
kunne overta denne undervis-
ninga.

Men i løpet av desse åra har
samfunnet endra seg, og vi har
fått eit fleirkulturelt oppvekst-
miljø, slik at skolen må ta større
omsyn til dette når det skal un-
dervisast i KRL-faget. Og då er
det at eg etterlyser ein reaksjon
frå kyrkja: Vakna opp! Carpe
diem! Still krav til staten medan
vi enno har ei statskyrkje!

I 2003 blei det vedteke ein «Re-
form for trusopplæringa i Den
norske kyrkja». Det er fem år si-
dan. I desse åra har det pågått
prosjekt rundt om i landet, der

ulike kyrkjelydar har prøvd ut
modellar for trusopplæring. Eit
slikt er «T-dagane i Fjell»
(www.t-dagane.no). Vel og bra,
men prosjektperioden kan ikkje
halde fram stort lenger.

Eg meiner altså at kyrkja akku-
rat no bør «kjenne sin besøkel-
sestid». Alle døypte må få dåps-
opplæring frå kyrkja, og det vil
bety ei stor utfordring både øko-
nomisk og personalmessig. Og så
spør eg: Kven har ansvaret? Kva
nivå skal fange dette opp? Er det
opp til kvar kyrkjelyd, eller skal vi
vente på instruks frå biskopane? 

Det nyttar ikkje lenger å støtte
seg på «K-en» i KRL-faget. No må

BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD 
Kirkevergen i Bergen

GJENBRUK/RYDDING AV ELDRE GRAVFELT
■ Arna kirkegård: Felt B00 og D00 skal taes i bruk på nytt. ■ Øvsttun kirkegård: Felt H00, E00 og G00 skal taes i bruk på nytt. 
Feltene skal brukes til enkle kistegraver.

Etter §§ 8 og 9 i lokale vedtekter samt Gravferdslovens kap. 3 kan graver festes utover fredningstiden mot betaling av fastsatt avgift. Avgiften
må betales innen 31.05.08, Gravutstyr på graver som ikke er festet, vil bli tatt bort dersom pårørende ikke henter det innen 31.05.08. Gravut-
styr på gjenfestede graver settes på lager mens graving av de omkringliggende gravene pågår. Dette gravutstyret vil bli satt opp igjen så snart
som mulig etter ny gravlegging på feltet. Gravkarmer, innramminger o.l. tillates ikke satt opp igjen.

For ytterligere informasjon, kontakt Bergen kirkelige fellesråd • Tlf: 55 59 32 00 kl. 09.00-12.00 og 12.45 -15.00/kirkegard@bkf.no

Opplæring i kristendom er ein føresetnad for dåp:

Har man sovet i timen?

Dåpsklubben «T

Populær fa
POPULÆR GAVE: Medlemskapet i
dåpsklubben gir barnet kunnskap,

trygghet, lek og forundring. Foto: IKO.

Siden oppstarten i 1999 har
dåpsklubben «Tripp Trapp»
formidlet bibelfortellinger
og sangskatter til tusenvis
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– Vi er en stasjon for trekkfugler, der kjærlighetsbudskapet
serveres i en enkel språkdrakt og i en opplevelse av stor omsorg i
alle ledd, sier daglig leder Torill Hansen Kongsbakk (53), snart seks
år etter at den diakonale stiftelsen Sesam kjøpte «Det gule huset»
fra Bergen kommune for en krone. I dag er det et hus med et
mangfoldig tilbud for alle typer mennesker.  >> Les mer på side 8-9

Bli med 
til Det gule 
huset

kyrkja ta ansvar og sjå at trus-
opplæring er noko meir og ve-
sensforskjellig frå informasjon
om ein religion og kunnskap
om ei religiøs historisk utvik-
ling i vårt land. Korleis vil kyr-
kja løyse dette? ●

Tre pakker
Klubben er et tilbud til barn i
alderen 0 til 12 år, og medlem-
skapet er en populær fadder-
gave. Som medlem i klubben
får giveren tre ganger i året et
tilbud om en innholdsrik pak-
ke til barnet – med alt fra tøy-
leker og krabbeteppe til fortel-
lingsbøker, CD-plater og fil-
mer. 

– Mange sier at pakkene våre
gjør det enklere å snakke med
barnet om Gud og det å tro,
sier Holdø. 

Dåpsklubben er en del av
satsingen til IKO – Kirkelig
pedagogisk senter – en selv-
stendig institusjon som ble
etablert i 1945, med særlig
vekt på kristendomsfaget i
skolen . ●

Mer informasjon:
www.iko.no

Artikkelforfatter Gyri Skre er
pensjonert rektor og mangeårig
lokalpolitiker (V). Hun er også
redaktør for God Helg, menig-
hetsbladet for Fana menighet. 

«Tripp Trapp»:

addergave
av småbarn, og har i dag
rundt 7.000 medlemmer.
Nå ønsker de å nå enda
flere.

KORREKTIV: – Vi er et korrektiv til et hvert sted 

eller struktur som forgriper seg på menneskets 

verd – også kirken, sier Torill Hansen Kongsbakk. 
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TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

– En trekkfugl er en fugl som i perioder rei-
ser til et annet sted fordi den ikke finner fø-
den sin der den er, fortsetter Toril Hansen
Kongsbakk. 

– Vi har alle behov for hovednæringsstof-
fene, som vi får gjennom kjærlighetsbud-
skapet om at vi er skapt i Guds bilde. Noen
føler at de ikke finner denne maten ved å
bruke et tradisjonelt kirkelig tilbud. Andre
har forstått det slik at det som stod på meny-
en ikke stemte overens med det de serverte. 

Ut til folket
Stiftelsen Sesam ble etablert på Lagunen i
1989 som et formalisert samarbeid mellom
Bjørgvin bispedømmeråd og Lagunen AS. 

– Lagunen hadde den gang Frederick
Schaefer som direktør, forteller hun. 

– Han var nyskapende, og opptatt av det
sosiale ansvar et slikt kjøpesenter har. Tan-
ken vår den gangen var å etablere et samar-
beid der kirken kunne være med sin om-
sorgstenkning der folket var. Kristusper-
spektivet i dette arbeidet var et ønske om å
være noe for folk i deres hverdag – slik at de
fikk hjelp til å leve det livet de levde. En del
mennesker som kom til oss opplevde at den
strukturen kirken representerer, kunne
skygge for det budskapet om kjærlighet som
de forventet at kirken skulle komme med.
Mange hadde med seg en opplevelse av at de
levde feile liv – og dermed en følelse av
skamfullhet og oppgitthet.

Kjærlighetsarena
– Har du et eksempel på dette?

Hun blir stille, fester blikket på bordplaten
foran seg mens hun stryker hån-

den frem og tilbake noen gang-
er. Det ser faktisk ut som om

hun blar i noen gamle bil-
der. Så løfter hun
blikket, og ser
rett på meg.

– Jeg har møtt en del mennesker på min
vei som har fått Guds administrerende her
på jorden i halsen – men aldri Jesu budskap.
En av dem var alenemoren som hadde båret
frem barnet sitt på tross av at familien og
barnefaren hadde sviktet. Da hun ønsket å
døpe barnet, kjente hun seg alene og skam-
full da presten sa at hun levde et feil liv siden
hun ikke var gift. Møtet med kirken ga henne
ikke mot til å stå i den livssituasjonen hun var
i, men virket heller til å ta det fra henne. 

– Heldigvis har mange en forventning om
at møtet med kirken skal være et møte med
en kjærlighetsarena, sier hun. 

– Det er den Kristus de tror på. Jesus møt-
te hvert menneske med respekt, slik at de
kunne stå med rett rygg selv om de i noen
sine øyne levde feile liv. 

Dobbelt skuffet
– Er dere et korrektiv til kirken?

– Vi er et korrektiv til et hvert sted eller
struktur som forgriper seg på menneskets
verd – også kirken, sier hun.

– Det er ikke noe poeng for meg å rette kri-
tikk mot kirken, men det er en erfaring etter
mange møter med mennesker som følte seg
dobbelt skuffet fordi de hadde et behov for å
bli møtt med kjærlighet. 

Kongsbakk mener budskapet om at du
har et liv som er verdt å leve er så sterkt at det
må ropes ut også utenfor kirkens rom – og
gjerne i en annen språkdrakt enn den kirke-
lige.

– Fordi menneskene er forskjellige og be-
hovene mangfoldige, så må kirkens uttrykk
også være mangfoldig og ropes ut på mange
arenaer, sier hun. 

– Vårt formål er å virkeliggjøre kirkens di-
akonale oppdrag i Fana bydel ved å gi om-
sorg, bygge fellesskap og skape trivsel for
alle interesserte. 

Mot til livet
Sesam har brukere fra veldig mange nasjo-
ner, og mange nyinnflyttede benytter seg av
tilbudene deres for å bli kjent med og finne
seg til rette i bydelen. 

– Fana helsestasjon henviser mange små-

-En stasjon for «tre

SYMBOL: På 
kontoret har Torill
en skulptur av en

engel med røde
boksehansker, la-

get av Elisabeth Hel-
vin. – Den kan gjerne stå

som et symbol for vårt ar-
beid, sier hun.

«TREKKFUGLER»: – Jeg trives veldig godt 
her, men skulle ønske det var flere sjakk-

spillere blant de besøkende, sier Terje 
Skarsten (71). Fra venstre: Arvid Tennebø

(47), James Dowry (84), Aslaug Dowry (93),
Odd Nilsen (skjult) og Terje Skarsten (71).

SESAMISTER: – Det
gule huset er et sted for

medmennesker, sier
(fra venstre) frivillig
medarbeider Dagny

Flaten (78), miljøarbei-
der/kokk Svanhild Ol-

sen-Lie (54), leder i
barnehagen Gro Merete

Strømsøy Trana (34),
sosionomstudent Hilde
Navdal (22), sosionom-

student Trude Thunes
(35), daglig leder Torill

Hansen Kongsbakk
(53), barnehageassis-

tent Marianne Soltvedt
(43) og frivillig medar-
beider Siren Jannicke

Lyngtu (57).
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barnsforeldre hit når de etterlyser tilbud
i bydelen, sier Kongsbakk, som synes det
har vært fantastisk å få være med og ska-
pe et diakonalt tilbud i bydelen der folk
kan bli minnet på at det å tro handler om
farger, livslyst og det å få mot til livet.
Selv vokste hun opp med en psykisk syk
far, noe som har lært henne både om
hvor sårbart mennesket er og hvor viktig
det er å møte denne sårbarheten med
kjærlighet. Noen ganger med ord, noen
ganger med musikk, noen ganger med
et håndtrykk – men alltid med ærlighet
og edle hensikter. 

– Det er en todelt dimensjon, der ev-
nen til å tro på sin egen verdi henger
sammen med ansvaret til å bruke det til
å bety noe for andre, avslutter Toril
Hansen Kongsbakk. ●

rekkfugler»
BYENS BILLIGSTE BARNEHAGE: Sesams
åpne familiebarnehage er et annerledes peda-
gogisk tilbud der kravet er at de voksne er til
stede sammen med barnet sitt. Leder Gro Me-
rete Strømsøy Trana (34) utfolder seg i lek
sammen med Stephen, Andrew og Elisabeth. 

Ukentlige tilbud 
til 1000 fanabuer 
– Totalt gir vi hver uke et tilbud til over 1.000
mennesker i bydelen, forteller Torill Hansen
Kongsbakk om stiftelsen Sesam, som i til-
legg til «Det gule huset» også driver Nesttun
eldresenter i Hardangerveien 4.

– Ni ansatte og 120 frivillige arbeider alle etter
vårt formål om å gi omsorg, bygge fellesskap
og fremme trivsel i bydelen. Vi satser også
mye på sang og musikk, sier Kongsbakk, og
nevner babysang og kurs i småbarnsang som
eksempler på dette.

Stiftelsen driver også åpen familiebarneha-
ge, et annerledes pedagogisk tilbud der kravet
er at de voksne er til stede sammen med bar-
net. Ingen må søke om plass i barnehagen, det
er bare å komme. Til en pris av 30 kroner da-
gen må det også være byens billigste barne-
hagealternativ, og utkonkurreres bare i popu-
laritet av husets månedlige familiemiddag,
der inntil 50 mennesker møtes månedens før-
ste torsdag for hyggelig sosialt samvær over
et gratis måltid god hjemmelaget mat. 

«Det gule huset» på Wollert Konows plass 1
ble bygget av daværende Fana kommune i
1895, og brukt som skolehus frem til 1926. Et-
ter det var det lærerbolig like frem til år 2000, i
tillegg til at det huset ulike offentlige kontorer
i perioden 1970-2000. Da Sesam kjøpte huset i
2002, stod det til nedfalls etter lengre tids
manglende vedlikehold. Den diakonale stif-
telsen har gjennomført en omfattende dug-
nadsinnsats etter overtagelsen, og bygget hu-
ser nå både dagsenter for mennesker med
psykisk sykdom, frivillighetssentral og barne-
hage – i tillegg til å være åsted for en rekke ak-
tiviteter og kurs for mennesker i alle aldre.
Her kan vi nevne både spennende foredrag og
konserter, sykurs for jenter, sjakkurs, bake-
gruppe, fredagstreff for eldre og turgruppe. 

– I slutten av april starter vi opp et spen-
nende malekurs, legger Kongsbakk til, og
oppfordrer interesserte til å melde seg på
allerede nå.

Mer informasjon: www.sesamist.no ●
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Det ble dermed et litt annerledes avskjedsin-
tervju en trapp opp fra gaten i Kafe Magdale-
na, lokalene til Kirkens Bymisjon. Litt hevet
over byens larm, men likevel preget av byens
ikke så veldig lyse sider.

Ensomhet
– Det er nok litt annerledes her, enn på kirke-
kaffen i Søreide, sier Kolbjørn. 

– Serveringen er ikke så forskjellig, men
menneskene som kommer er nok det. Her er
ikke mange barn. Her er ikke mye snakk om
familieaktiviteter. Men det handler mye om
ensomhet. Om brutte relasjoner og ting som
har gått i stykker. Det er utfordrende å jobbe
med mennesker på denne måten. Det er en
langt friere jobb enn å være menighetsprest,
selv om jeg nå har mer regulert arbeidstid. Vi
er ikke bundet opp av kirkelige handlinger og
faste aktiviteter. Avtaleboken min er IKKE
full, og skal ikke være det. Vi skal ha tid til
dem vi møter.

Kulturforskjell
– Men jeg liker det slik. Her er åpenhet om

det som er gått galt. Og jeg synes det er befri-
ende å jobbe med mennesker som ikke fore-
stiller seg. Her kommer man med innsiden
ut. Det er ofte illeluktende og fælt, men det er
ekte. Her er kanskje hovedforskjellen til van-
lig menighetsliv.

– Hva er det menighetene gjør galt da?
– Nei, misforstå meg ikke. Det er en utopi å

tro at man kan skape fellesskap i menighe-
tene der det er like stor plass til alle. Bymisjo-
nen og menighetene har forskjellige oppga-
ver: Ingen av oss kan gjøre alt for alle til en-
hver tid. Systemet eller kulturen i menighe-
tene er ikke lukket – ikke på noen måte. Men
det er likevel ikke så lett å komme dit når livet
ikke er helt på stell. Det mangler heller ikke
på vilje i menighetene. Men vi må innse at vi
har en kulturforskjell. 

Paradoks
– Nå er det også mange ulike mennesker som
bruker Bymisjonen. Og dette er en veldig ut-
fordring for egne fordommer å oppdage! Det
er jo en floskel at vi alle har vårt å stri med.
Men det er faktisk sant.

– Bymisjonen har et godt rykte?
– Ja, på mange måter er det lett å jobbe her.

Vi har mye goodwill, får mange og store ga-
ver til organisasjonen, og har kort vei fra ide
til gjennomføring. Vi får også stort sett mid-
ler til det vi ønsker å gjøre. Og folk står nær-
mest i kø for å gjøre en frivillig innsats. Dette
er en stor kontrast til Den norske Kirke! Der
er goodwillen mindre, og systemet er til tider
meget tungrodd. Vi var absolutt ikke verst
stilt med dette på Søreide, selv om vi levde
med stor ressursknapphet. Men det er et
stort paradoks at det er slik.

Savner Søreide
– Hva savner du fra Søreide?

– Jeg savner selvsagt enkeltmennesker. Og
så savner jeg de store opplevelsene, gudstje-
nestene og de andre flotte arrangementene.
Jeg trodde vel ikke jeg skulle savne travle de-
sember med skolegudstjenester og masse ar-
beid. Men det gjør jeg. Jeg savner også det jeg
likte aller best i Søreide – det menighetsbyg-
gende arbeidet. Fellesskapsfølelsen, det å se
at arbeidet blomstret. Det å kunne tenke vi-
sjonært om menigheten og folkekirken. Jeg
føler meg privilegert som fikk seks år i Sørei-
de. Det er en flott menighet med fantastiske
og positive mennesker. Jeg tror også vi fikk til
mye. Men det var mye arbeid! Flott at dere nå
har tre prester. Jeg skulle på en måte ønske at
jeg kunne ha opplevd det. ●

GATEPLAN: – Jeg var nødt til å få mer ordnete
arbeidsforhold, sier Kolbjørn Gunnarson, som
trives i den spennende jobben som gateprest.
– Slik livet ble for meg og min familie, med et
meget alvorlig sykt barn, kunne jeg ikke fort-
sette med så mye ubundet arbeidstid. 

april 200810

Snitter • Tapas • Koldtbord • Forretter • Hovedretter •  Desserter • Kaker • Overtidsmat • Lunsj 

Tid for å samles?         Ring oss! 55 52 72 50 

Utleielokaler • Kronstad Hovedgård • Fana Roklubb • Rambergstunet • Akvariet i Bergen 

Gatepresten
Kolbjørn Gunnarson har vært gateprest i snart et år. Nå har
han også formelt sagt opp stillingen som kapellan i Søreide.
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«Vi» vil si noen av årets diakonikonfir-
manter sammen med kateket og diakon,
og vi snakker om hva vi har vært med på.
Kvelden startet kl. 18 ved den blå steinen
på Torgallmenningen, hvor vi treftes og
gikk sammen bort til Kafé Magdalena i
Kong Oscars gate. Vi skulle besøke Bymi-
sjonen. Stemningen var god, men òg litt
spent.

Heldagsdrift
På Kafé Magdalena var vi tydeligvis ven-
tet til kvelds. Siste fredag i måneden er det
nemlig kvelds der kl 18.30, og så er det
kveldsmesse i Korskirken kl. 20.00. Vi
skulle ha med oss begge deler. 

– Ingen er bare det du ser, sier Thor
Brekkeflat, bymisjonsprest og den som
tar imot oss. 

Han gir oss en god innføring i det vikti-
ge arbeidet Bymisjonen driver, og får flere
spørsmål fra interesserte konfirmanter.
Det handler om unge i faresonen, famili-
earbeid, rusmisbrukere og prostituerte,
der Kafé Magdalena er en viktig del av ar-
beidet.

– Nå jobbes det med utvidelse til hel-
dagsdrift av kaféen, forteller han.

Kveldsmat og fredagsmesse
Denne kvelden er det samlet rundt 30
personer til fellesskap og kveldsmat i ka-

féen, og deilig suppe står på menyen. Vi
koser oss og føler oss velkomne, før vi
sammen med brukerne avslutter kvelden
med fredagsmesse i Korskirken. 

Bønn for kjærligheten
Dette er en enkel gudstjeneste med sang,
andakt og nattverd. Helt i begynnelsen er
det tid for bønn og lystenning ved lysglo-
ben. Den som vil, kan gå frem og tenne et
lys – og gjerne si noe om hva han eller hun
tenner et lys for. Det er det flere som gjør,
og det er sterkt å sitte der og høre hva de
forskjellige vil be for: én for det å sette seg
et mål og klare å gjennomføre det, én for
det å gjøre noe sammen, én for kjærlighe-
ten.

Gjorde inntrykk
Fra konfirmantene kommer det spon-
tane reaksjoner. 

«Her var det mange som turde å være
seg selv», sier en, «være ekte menneske
med liv vi bare ser på fra utsiden og tenker
nedsettende om». «Dette er en kirke uten
fasade», sier en annen, «alt som sies kom-
mer rett fra hjertet». «Dette kommer jeg
til å huske», sier en tredje stille. 

Ingen av oss går uberørt fra fredags-
messen. Etter gudstjenesten er det én av
de tilstedeværende som setter seg rett
bort til pianoet og bare spiller. Aldeles
nydelig. Ingen er bare det du ser. ●

SOMMERLEIR PÅ WALLEMTUNET: Vet du hva du skal gjøre i sommer? Ikke det, nei. Men da kan du begynne å planlegge nå. Herved er
du invitert til årets sommerleirer på Wallemtunet. Vi samler barn mellom 7 og 15 år fra hele fylket til mye lek og moro. Fjellturer, fotball,
sporløp og spennende kubbespillkamper er bare noen av aktivitetene. Å reise på leir er spennende. Man treffer gamle og nye venner, finner
på mye moro sammen, og opplever mye sosialt og åndelig gjennom ulik samvær og bibeltimer. Vi vet at sommerleirene for mange er et av
årets store høydepunkter. Leirstedet vårt ligger i flotte naturomgivelser på Kvamskogen. I år blir det lagt opp til tre leirer. 
Tidspunktet for disse blir: • Leir 1: 20. - 24.juni, 12-15 år • Leir 2: 24. – 27.juni. 9-12 år • Leir 3: 27. – 29.juni, 7-10 år

Det kan være lurt å melde seg på tidlig. Kontakt Bergens Søndagsskolekrets på tlf. 55 53 01 20 - e-post til kretskontoret@bssk.no

BRØD OG SUPPE: Kveldsmat på Kafé Magdalena. Fra ven-
stre: Robert S. Stragiotti, Bodil Bredholt og Erik Vågslid.

Det er kvart
over ni fredag
kveld, og
praten går
livlig i det vi
går mot bilene
etter å ha vært
på fredags-
messe i
Korskirken. 

Møte med en kirke uten fasade
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Velkommen til

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no

Bok & Media Vestbok

Perspektiv på livet

Vi søker kvinner og menn over 20 år som har orden på livet, tid til å bry seg og 
lyst til å utvikle seg. Les mer på www.kirkens-sos.no eller ring 55 32 58 45

Som telefonvakt hos 
Kirkens SOS kan du bidra 
til at andre får det bedre, 
samtidig som du får 
perspektiv på livet.

Adresse: 
Fanaveien 320, 
5244 Fana
E-post: fana.prosti@bkf.no

Prost Per Barsnes
Tlf. 55 59 32 55 
E-post:
per.barsnes@bkf.no

Prostileder Edvin 
Stenhjem Bratli 
Tlf. 55 59 71 81 - E-post: 
edvin.bratli@bkf.no

Personal og økonomikonsu-
lent Liv Bente Nilsen
Tlf. 55 59 32 57 - E-post:
liv.bente.nilsen@bkf.no

Prostisekretær 
Kari Rydland
Tlf. 55 59 71 82 - 
E-post: kari.rydland@bkf.no

Servicesekretær 
Inger Helene Jæger
Tlf. 55 59 71 83 - E-post: 
inger.helene.jaeger@bkf.no

Fana prosti, oppgaver og kontaktinformasjon
Prostikontoret har personalansvaret for dem som jobber i kirkene i Fana. Kontoret
koordinerer fellesfunksjoner og samarbeidsprosjekter. Kontoret utfører sentral-
bordtjeneste for alle menighetene i Fana, utfører all kirkebokføring og administrerer
dåp, vigsel og gravferder.

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
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ANSATTE I MENIGHETEN

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

Menighetsk onsulent 
Marita Børve
telefon ..... ..................55 59 71 12
marita.borve@bkf.no
skjold.menighet@bkf.no

Soknepr est 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

Soknediak on 
Lene Gunnarson
telefon arb. ..................55 59 71 15

Kantor Guro Rotevatn Buder 
telefon arb. ................ 55 59 71 21
telefon prv. ................ 412 05 127

Styrer, Skjold menighetsbarnehage 
Lena Aa. Austevoll
telefon arb. ................ 55 59 71 21 
telefon prv. ................ 472 35 976 
lena.austevoll@bkf.no

Menighetsrådsleder
Torun S. Rotevatn
telefon prv. ................ 905 85 619

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 
Eli-Johanne Rønnekleiv 
telefon prv. ................ 906 53 562     

Extasis (Skjold Ten Sing):
Skjold kirke onsdager kl 19.00-21.30
Øyvind Bjørge ............... 958 79 314

Misjonsf oreningen:
Annenhver tirsdag i måneden kl 19.00
(Kontakt kirkekontoret)

KRIK – Kristen Idrettskontakt
Skjold skole, gymsalen - søndager
fra kl. 18.00 
Lars Olav Hammer tlf. 980 10 121
oluf90@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 søndagsskole:
Skjold kirke kl. 11.00
Eva Camilla Rønnestad ..    932 93 831 

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

Søråshøgda barnekor:
Skjold kirke, tors. fra kl. 17.30
Leder Eva Hille 55 13 84 48/991 07 165          
Kontakperson medlemsliste: 
Line Dahl Hjelle: .......... 55 10 46 98
Hjemmeside: www.sbkor.no/

Nordås KFUM-speider e
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 
10-kaffen 
Annenhver torsdag like uker, 
kl. 10-12
Arne Brekke: ................ 55 59 71 14

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

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

lene.gunnarson@bkf.no

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

Åpen barnehage (kirkekjeller)
Eva Camilla Rønnestad ... 932 93 831

Haakon Laastad (st.leder) 916 11 269guro.rotevatn.buder@bkf.no

13                   april 2007

April er vår. Hestehov i grøfte-
kanten, sitronsommerfugler, frosker
som kvekker og svarttrost som synger i
lyse vårkvelder. Blir du vårslapp eller
spretten som en fisk?

GRESSGUBBE
Har du en eller flere «upa-
rete» sokker?
De kan godt være tynn-
slitte. Legg to spiseskje-
er gressfrø framme i

tåen, fyll sokken med fuk-
tig jord. Trykk jorden godt

sammen, knyt stramt til med
en hyssing og sett gubben i vann.

Nå kan gubben bli langhåret og du kan
leke frisør!

Visste du….?
I mange kirker er det et bilde av korn som
vokser opp av jorden. Det skal minne oss
om Jesus. Han døde og ble lagt i graven,
slik som kornet blir lagt i jorden. Men Je-
sus vant over døden og ble levende igjen.

Ord og 
uttrykk:

Judas forrådte Jesus

og det har blant annet

gitt oss noen faste 

ord og uttrykk i norsk

dagligtale:

Tretti sølvpenger
Brukes som uttrykk for
den betalingen en forræ-
der tar for sitt svik. Judas var en av Jesu
disipler. Han gjorde en avtale med over-
prestene om å vise dem hvor de kunne
finne Jesus og ta ham til fange. For dette
skulle han få tretti sølvpenger. Etter Jesu
død angret Judas og kastet pengene inn i
templet. Fordi pengene var blodpenger,
kunne de ikke gå tilbake til tempelkas-
sen. De ble derfor brukt til å kjøpe et jord-
stykke der en kunne begrave fremmede.
Jordstykket fikk navnet Blodåkeren.
• Matt 26,14-16 • Matt 27,3-10

Blodpenger:
Om penger tjent under svik og blodsut-
gytelse. Henspiller på de tretti sølv-
pengene Judas fikk for å forråde Jesus.
I neste omgang angret Judas sin hand-
ling og gikk og hengte seg. 
• Matt 26,14-16

FRA BØKENE: BIBELORD I DAGLIGTALE OG APOST-

LENES HESTER, AV DAG KJÆR SMEMO, UTGITT PÅ

BIBELSELSKAPETS FORLAG.

barnesiden
ved Eva C. Rønnestad
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14 april 2008

Et av høydepunktene i Skjold kirke
denne våren blir konfirmasjons-
gudstjenesten 25. mai. Fem flotte
ungdommer skal i ilden. Vi snakker
om torsdagskonfirmantene våre. 

AV KATEKET IDAR KLØVNING

Organist, prest og kateket har sammen med
integreringskonsulenten fra bispekontoret
stått for opplegget. De har møtt opp trofast
nesten ukentlig siden januar og øvd på konfir-
masjonsgudstjenesten sin.

Ja, vi har i realiteten feiret gudstjeneste hver
uke – med konfirmantkappe, prosesjon, beve-
gelsessanger, konfirmasjonshandling, natt-
verd, dramatisering av bibelfortellinger, lys-
tenning og rytmeinstrumenter. 

Oppfatninger snudd på hodet
I møte med de fem føler vi oss utviklingshem-
met. Våre tradisjonelle oppfatninger blir plut-
selig snudd på hodet. I det de kommer inn
gjennom døren kaster Monica seg om halsen
på meg. 

-Hei, Idar!!
De viser oss og hverandre en omsorg som vi

selv sjelden tør leve ut. De oppmuntrer hver-
andre, hjelper hverandre og setter ivrig og
spontant ord på dyptgripende sannheter som
vi nesten ikke får med oss lenger. De har fokus
på verdier som vi nesten har glemt i vår mate-
rialistiske iver etter å hevde oss selv.

Samlingen er godt i gang. 
-Det går bra Christoffer, sier Maylynn rolig

når hun ser at Christoffer er redd for å brenne
seg på lyset han skal tenne. 

- Du er flink.
Vi står alle i ring rundt lysgloben når vi ber

en enkel bønn for hverandre: 
-Jesus, du er verdens lys – må du alltid skinne

for Christoffer.

Nattverd
Like etter er det nattverd og nå er det Aleksan-
der som oppmerksomt ser at kateketen og
presten sliter med å stokke hendene riktig i det
de skal dele ut brød og vin. 

- Jeg kan hjelpe dere, sier han lunt. Å motta
nattverd fra Aleksander ville vært noe av det
retteste jeg kunne gjøre, tenker jeg i mitt stille

Vi er i gang med å feire 10 år i
egen kirke. Søndag 30. april
gikk startskuddet.

TEKST OG FOTO: BJØRN MOE

Søråshøgda barnekor gjorde som de har
gjort i mange år nå; inviterte menigheten til
en feiende og flott gudstjeneste med på-
skenes budskap og påskesanger og påske-
salmer i sentrum. Og etterpå var det kirke-
kaffe og mulighet til å få et glimt av den flot-
te engleutstillingen. Bare den er verd et be-
søk. Preken og drama handlet om fiske-
fangst og disiplenes møte med Jesus etter
oppstandelsen.

Barnekoret har mange solister. Her ser vi to

av dem: Matilde Lie (til venstre) og Nora T.

Hinna (til høgre). 

Påskefestgudstjenesten
Et glimt fra dramatiseringen av Peters fiskefangst.

Igjen har vi gleden av å invitere til gudstje-
neste. I fjor var vi  velsignet med et flott vær.
Vi vet ikke hvordan det blir i år, men gudstje-
neste blir det uansett med menighet og
prest, musikk og salmesang. 

Smøråsfjelletsvenner har rustet opp den
flotte steingaren ved inngangen til skogen –

Friluftsgudstjeneste på S
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sinn der jeg står. Disse mine minste brødre og
søstre er ikke så små likevel. De er våre forbilder,
vi skulle streve etter å være som dem. Guds ansikt
trer tydelig fram for meg og tanken fyller meg
med stor glede. 

- Takk for i dag
I det vi skal skilles fra hverandre nok en gang er
det Hilde sin tur til å vise Guds himmel. Hun har
downs syndrom. Jeg ser inn i et av verdens fineste
smil idet hun tar hånden sin og forsiktig stryker
meg på kinnet:

- Takk for i dag, nesten kviskrer hun til meg. 
Vi unner alle å oppleve konfirmasjonsgudstje-

nesten 25. mai kl. 11. Velkommen til en annerle-
des gudstjeneste. 

Aleksander Bjørnset deltar hengivent med 
bevegelser til «Vær meg nær o Gud».

15                   april 2007

En litt annerledes
konfirmasjonsgudstjeneste

Dramatisering av en bi-
belfortelling hører med
til alle samlinger. Her
ser vi f.v. Alexander
Bjørnset, Maylynn
Haugland, Hilde Mjåt-
vedt og Monica Arnet-
vedt. T.h: En stolt Chri-
stoffer Sigvathsen i ak-
sjon med el-gitaren sin. 

godt synlig fra turveien vår. Skilt med
«Pilegrimsvei» er kommet opp. Fra
gammelt av gikk en del av kirkeveien fra
Kirkebirkeland til Fana kirke her.  Ta deg
en tur til Smøråsfjellet «dagen derpå.
Få deg en trim etter rømmegraut og fei-
ring av nasjonaldagen, hør et gudsord,

syng om kapp med korps og gjøken.
Lær noe nytt om kirkevei og pilegrim. 

Husk: Natursti! Kle deg godt og husk
termos. Vel møtt. 

Fra fjorårets gudstjeneste på 

Smøråsfjellet. FOTO: ARNE BREKKE

å Smøråsfjellet 18. mai kl 12.00
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03.02. Jacob Maroni 
Johannessen

03.02. Henrik Jørgensen 
Bergesen

10.02. Liva Kjerland 
Kristoffersen

10.02. Anna Eriksen
17.02. Thomas Krohn-Hansen
17.02. Camille Haugsbø 

Eidsheim
24.02. Ada Ness Totland
24.02. Mia Stensrud
24.02. Natalie Olset Kildedal
24.02. Andreas Follnes
02.03. Frida Aalvik Grønhaug
02.03. Henriette Andreassen 

Berg
09.03. Hallvard Nepstad Husa
09.03. Ida Emilie Rokkonæs 

Andreassen
09.03. Sondre Vedøy Nistad
09.03. Emil Haugland 

Gjernes
09.03. Tilla Semb
09.03. Isa Leonora Voldsund 

Troland
16.03. Symra Haaland 

Westrebø
16.03. Vetle Høgås Bjørndal 

Havn
16.03. Anna Flatøy Hegdahl
23.03. Thomine Johanne 

Tillung Anderson

30.03 Emil Haugland 
Gjernes

30.01. Bertha Kobbeltvedt
31.01. Jan Lauritz Saggau
01.02. Aslaug Bratland
05.02. Torleif Jordal
05.02. Laila Andrea 

Pedersen
08.02. Kåre Emil Mathiesen
28.02. Kåre Storli
29.02. Kirsten Schanche
04.03. Randi Konstanse 

Johnsen

Søndag 20. april kl 11.00 

4. søndag etter påske

Gudstjeneste i jazztoner. 
Joh 15,10-17.Dåp og nattverd. 
Sokneprest Arne Brekke. 
I samarbeid med Norsk kirke 
i utlandet. 

Søndag 27. april kl 11.00 

5. søndag etter påske

Matt 6,6-13; Gudstjeneste 
med dåp og nattverd. 
Sokneprest Arne Brekke. 
Menighetens årsmøte på 
kirkekaffen.

Torsdag 1. mai kl. 11.00

Kristi himmelfartsdag, 

Apg 1,1-11 . Kapellan Bjørn
Moe. Dåp og nattverd

Søndag 4. mai kl. 11.00

6. søndag etter påske

Joh 17,9-17; Kapellan Bjørn
Moe. Dåp og nattverd.

Søndag 11. mai kl. 11.00

Pinsedag

Joh 14,15-21; Høytidsguds-
tjeneste. Kapellan Bjørn Moe.
Dåp og nattverd

Lørdag 17. mai kl. 10.00 

Familiegudstjeneste.
Sogneprest Arne Brekke.

Søndag 18. mai kl. 12.00

Friluftsgudstjeneste på 
Smøråsfjellet. Se egen notis et
annet sted på denne siden.
Sogneprest Arne Brekke. 
Musikkorps og natursti.

Søndag 25. mai kl. 11.00 

2. søndag etter pinse 

Luk 12,13-21; Konfirmasjons-
gudstjeneste. Kateket Idar
Kløvning og sogneprest 
Arne Brekke. Kirkekaffe.

Søndag 1. juni kl. 11.00:

Familiegudstjeneste. 

Sogneprest Arne Brekke. Kor.
Arrangement med bl a grilling
på kirkebakken. 

Søndag 8. juni kl. 11.00

4. søndag etter pinse

Luk 15,11-32; Kapellan Bjørn
Moe. Dåp og nattverd.

Søndag 15. juni kl. 11.00: 

5. søndag etter pinse

Joh 8,2-11; Sokneprest Arne
Brekke. Dåp og nattverd.

Søndag 22. juni kl. 11.00; 

6. søndag etter pinse 

(Aposteldagen), 

Matt 16,13-20. Kapellan Bjørn
Moe. Dåp og nattverd.

Søndag 27. april:

Årsmøte

Menighetens årsmøte på kirke-
kaffen etter gudstjenesten.

kalender

gudstjenester

døde

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 

Menighetskalender

Familiedag/familiegudstjeneste 1 juni
Vi vil invitere til familiegudstjeneste/familiedag i Skjold 
kirke søndag 1 juni, klokken 11.00.

Vanse guttekor fra Lista kommer for å synge på gudstjenesten. 
Søndagsskolen vil stå for grilling, det vil bli salgsboder, siluettklipper 
Hjørdis Kaland kommer, det vil være konkurranser og mye moro!

Kanskje kommer det en brannbil fra Fana brannstasjon som barna kan sitte i, 
og kanskje politiet kommer også? 
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