
 2/10 - et magasin for Skjold Menighet  

Kultur i en påsketid
Menighetene i Fana har

også denne påsken et

rikt kulturtilbud, blant

annet en stor Skjold-

konsert med musikk av

Dvorak (bildet). Side 5

Møteplassen
Det er en stor hjelp for

barn og unge som direkte

eller indirekte blir ram-

met av kreft å treffe an-

dre i samme situasjon.  

Vi har besøkt «Møte-

plassen». Side 7-8

Hjelp til klimaofre
Klimakrisen rammer

først og fremst de som

har lite fra før. Under Kir-

kens Nødhjelps fastak-

sjon kan du være  på å

bøte litt på urettferdighe-

ten. Side 7-8 og 15 Kontaktinformasjon side 13 • Kalender side 16

God
påske!

Skjoldstock var «best games ever», både med hensyn til inn-
hold og fremføringer. Anna Hjortland (bildet) var både sanger og
skuespiller og er her avbildet i sin rolle, der hun dras mellom det
onde og det gode i livet. En god innledning til fastetiden. Side 13
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2 mars 2010                       

Den tikket inn fra media, denne

meldingen også (Via radio, tror jeg.);

vi er lykkeligst som 74 åringer. Iføl-

ge en britisk undersøkelse. 

Og vi er mest ulykkelige som 40 åringer.
Min første tanke var at nå gleder jeg meg
til å bli 74 år. Det er omtrent forventet le-
vealder for min generasjon. I hvert fall
for menn. Kvinner kan se frem til et par
år ekstra.

Og som med alt annet i livet, så blan-
det gammel info seg med ny, også for en
som skal forberede en gudstjeneste.

Evangelieforetelleren Johannes, Je-
sus sin yngste disippel, skrev også to
brev som har fått plass i Det nye testa-
mentet. Et kort annet brev og et litt leng-
re første brev. I dette første skriver han
litt om kjærligheten og det å elske.

I vers 17 i det 4. kapittel skriver Johan-
nes slik; «Kjærlighetens mål med oss er
at vi skal ha frimodighet på dommens
dag.» Dommens dag er i vår kristne
sammenheng den dag da Gud kaller alle
mennesker frem for seg og vi skal gjøre
regnskap for våre liv. En dag der både
det mørke og det lyse skal frem. Livet
slik det ble, skal da åpenbares, mitt liv,
mine dager og år skal møte Gud selv. El-
ler sagt enkelt: Jeg møter Gud.

«… vi skal ha frimodighet på dommens
dag», skriver Johannes. Frimodighet,
og det i møte med Gud selv. Intet mindre.

Og begrunnelsen hans er enkel. Også
der er Kristus. Også når regnskap skal
avlegges er Jesus Kristus der. Ikke ved
din side, ikke over deg ikke under deg,
men som en del av deg. 

For det er Johannes sitt budskap, at
den som vil ha noe med Kristus å gjøre,
den blir ett med Gud Sønn. Intet mindre!

Visst skal vi glede oss over alt det godt
i våre liv, og at vi noen ganger er mer lyk-
kelige enn andre ganger. Men en eller
annen gang etter 74 år så er det også en
ny og større lykke å hente; Gud vil møte
meg og la påskens soning bli til nåde for
meg. GGod påske!

Lykke

Noen hadde nok shoppet litt
mye, andre var meget nøkterne i
omgangen med pund og pin-
koder. Noen veide inn kofferter
med overvekt og lastet med
suvenirer, andre hadde
tilsvarende lite med seg. 

Jo da, mye var ulikt, men felles var den gode
opplevelsen da Skjoldkonfirmantene retur-
nerte til Flesland etter 4 dagers tur i London.

Innsjekkingen torsdag 11. februar ble
foretatt etter at trønderne hadde vært på
Flesland og laget nye rutiner, så køene var
lange, men alle kom med de flyene de skulle.
Utenfor Gatwick Airport ventet to busser
som tok oss gjennom østlige deler av Lon-
don og like sør for Themsen til den nor-
ske Sjømannskirken. Her ble vi vel tatt
imot og kveldsmaten ventet.

Kirkerommet og lesesal ble ryd-
det og var soveplass og hjem
frem til søndag. 

Opplevelsene stod i kø.
«Pariserhjulet» London
Eye var første program-
post, så var det sight-
seeing og shopping
og om aftenen
kveldsgudstjeneste
i Westminster Abbey
og omvisning etter
gudstjenesten.

Lørdag var musikalen
«les Miserable» hovedgjøre-
mål, en flott forestilling om hvor-
dan ulykker, fattigdom og svik kan
balanseres når tilgivelse, kjærlighet og
nåde for plass i menneskers liv.

Og Skjolds konfirmanter var ikke alene, til
sammen 73 konfirmanter fra Sælen, Arna,
Åsane og Biskopshavn var også med på tu-
ren foruten vel 20 ledere. Espen Ingebrigt-
sen, områdeleder i Sjømannskirken og kir-
kens medhjelpere stod for et flott opplegg. ●

REFLEKSJON AV BJØRN MOE Glade Lond

Tegn nr 2, 2010. Bladet utgis av menighetsrådet i sam-
arbeid 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 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 felles-
stoff til bladet (side 5-12). All annen kontakt: Se side 13
Redaktør: Jan Hanchen Michelsen
tlf. 55 23 25 47 - 906 87 317 - post@dragefjellet.no
Journalist: Magne Fonn Hafskor
tlf. 55 39 04 40 - eyecu@online.no

Annonser, lokalsider: Kontakt lokalredaksjon.
Annonser, fellessider (side 5-12): 

Knut Sundt Rosenlund -  906 96 474 - costly@online.no 
Grafisk produksjon: Dragefjellet produksjon
tlf. 55 23 25 47 - 906 87 317 -  post@dragefjellet.no 
Filer over 5 mb sendes: jan.hm@frisurf.no
Trykk: Grafisk Trykk, Straume 

Stoffdeadline neste nummer: Torsdag 25. mai
Utgivelsesdag neste nummer: Tirsdag 8. juni
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-konfirmanterdon

Formiddagstreff våren 2010
Skjold kirke kl 12.-14. Pris kr. 40.-

• 18. mars: Johs. Lyngset: «Lyset skinner over
jord». En gladmelding i hverdagen. • 15. april:
Prof. Jan Mangerud: Varmt og godt i Fana før 
siste istid. •  29. april: Vårprogram. •  27.mai: 
Betasuppe (kr. 100.-) og fint program. • 10. juni:
Dagstur. Opplysninger kommer senere.

London-prosjektet: Sjømannskirken, Region vest startet i 2009 et opplegg med konfirmanttur 
til London for tre bergensmenigheter. Der møtte bergenserne «utenlandskonfirmanter» fra sjømannkirker i Europa. 
I år var Skjold deltagere på en egen tur bare med bergenskonfirmanter. Det gav mersmak, og til neste år har de fleste 
menighetene i Fana prosti meldt sin interesse for opplegget til regionsleder Espen Ingebrigtsen (bildet). London har
vært reisemål så langt, men det arbeides med å få den svensk/norske Sjømannskirken i Berlin inn på kartet. 

Konfirmanter og ledere hadde flotte og travle dager i London.  Bare å vandre i Londons
gater blir en historietime eller to. Big Ben, klokken over den britiske parlamentsbyg-
ningen var selvsagt et yndet fotomotiv. Også gudstjenesten i Westminster Abbey der
Dean John Hall (lite bilde i midten) tok seg tid til å snakke med konfirmantene og gi oss
en 40 minutters omvisning var en av godbitene deltagerne fikk med seg. Og alle smilte,
nesten hele tiden. Også de med hatt.

!
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AV BJØRN MOE

Cantus gledet oss med sang, gjestepredi-

kant Mr. Lin Nka fra Kamerun kunne mer

enn å tale, han spilte både trommer og gitar

og gledet forsamlingen med sang. Tolk ved

talen var Bjørg Hartvedt, og vi takker for of-

feret til menighetens misjonsprosjekt. ●

Cantus og gjestepredikant Lin Nka bidro til

misjonsgudstjenesten. FOTO GRETHE HANSEN.

Gudstjenester
å merke seg
Vi anbefaler lesning av gudstje-
nestelisten på siste side, men vil
her trekke frem tre av dem:

■ Søråshøgda barnekor er 25 år i år. 
Det har allerede blitt feiret med tilstel-

ning i Ytrebygda kulturhus. Vi slutter oss
til gratulantene. De skal som tradisjonen
er også være med på påskefestgudstje-
nesten første søndag etter påske, den 11.
april i Skjold kirke.

■ Sjømannskirken arrangerer jazzguds-
tjeneste sammen med Skjold menighet.
Søndag 18. april tar vi sats og «jazzer» opp
gudstjenesten. Denne gangen har vi besøk
av Alverflaten Jazzband og regionsekre-
tær Espen Ingebrigtsen blir også med
både under gudstjenesten og kirkekaffen.

Etter kirkekaffen er det kretsårsmøte for
Bjørgvin krets av sjømannskirken. 

■ Vi har avholdt gudstjenester noen år nå,
på Smøråsen. De siste årene på teater-
plassen like før Bjørnevann. Også i år
trekker vi oppover på fjellet når det er
Kristi himmelfartsdag. Torsdag 13. mai.
Kl. 12.00. Som vanlig ta med litt niste og
kaffe så blir det godt felleskap også etter
gudstjenesten. Arrangår er også som før,
Smøråsfjellets venner sammen med kir-
ken og Smørås skolekorps spiller. ●

Flott misjons-
gudstjeneste
Misjonsutvalget hadde trommet sammen mange gode krefter til andre
søndag i februar da det var misjonsgudstjeneste i Skjold kirke.
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Kyrkje for 
folket
Kyrkjelege aktivitetar spelar ei
viktig rolle i arbeidet for gode
nærmiljø. Fleire av kyrkjelydane i
byen har difor sett fokus på
bygging av nærkyrkjer. 

KOMMENTAR AV PROST PER BARSNES

Nærkyrkjetenkinga er inspirert av Van-
drekyrkjemodellen i København, og til-
passa norske forhold. I Danmark riv dei
vandrekyrkja når den nye permanente og
større kyrkja er innflyttingsklar, og set ho
eventuelt opp att ein annan stad. Difor
blir den kalla vandrekyrkje. Samtidig med
at vandrekyrkja blir oppført, blir det inn-
gått forpliktande kontrakt om når den
permanente kyrkja skal stå ferdig. Ved

bygging av nærkyrkjer under norske for-
hold, investerer vi derimot med ein gong i
eit permanent fyrste byggetrinn, og så
byggjer vi på seinare. Korleis påbygget skal
vere utforma, om det kjem, er både av es-
tetiske og praktiske omsyn planlagt aller-
eie når fyrste byggetrinn blir bygt. 

Jamfør bygginga av kyrkja på Bønes.
Denne modellen gir nye buområde si eiga

kyrkje etter relativt kort ventetid, slik at
folk slepp å vente i 15-20 år frå eit busta-
domrdåe er etablert til dei får si eiga kyrkje. 

25. februar inviterte prostane i Fana prosti
og Arna og Åsane prosti toppolitikarane i
byen, Bjørgvin Bispedøme og Bergen kyr-
kjelege fellesråd til seminar om nærkyr-
kjearbeid i Bergen kommune. Det vart
sett fokus på kyrkja si rolle i arbeidet for
gode og førebyggande bumiljø, der byg-
ging av nærkyrkjer i viktige utviklingsom-
råde stod sentralt. 

Ytrebygda nærkyrkje er fullfinansiert, og
oppføringa blir påbegynt med det første.
Bystyret har allereie sett av budsjettmidlar
til planlegging av nærkyrkje i Sædalen-
området. For oss i Fana prosti har det vore
ei sann glede å vere pionerar i lanseringa
av nærkyrkjemodellen, og det er med eks-
tra stor glede vi erfarer at byens politikarar
har fatta interesse for denne måten å ar-
beide på. Det gir arbeidsglede og pågangs-
mot! ●

– Jeg er stolt og ydmyk
over arbeidet som er lagt
ned med Påskefest 2010,
sier kirkeverge Kjell
Bertel Nyland.

TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Det har han god grunn til å
være. På programmet står
kunstutstillinger, orgelkonser-
ter, kammermusikk, jazz og
store korverker fra komponis-
tene Dvorak, Hovland, Pärt,

Haydn, Pergolesi, Bach og
Buxtehude. 

Gode opplevelser
Påskefest 2010 avsluttes søn-
dag 11. april med egne familie-
gudstjenester. 

– Dette er et sterkt program,
både når det gjelder bredde,
innhold og utstrekning i tid,
sier Nyland. 

- Påskekrim, dvd-filmer og
Facebook kan være vel og bra,
men vil aldri kunne måle seg
mot de opplevelsene en god

konsert, forestilling og en ut-
stilling kan gi. 

Vel møtt til påskefest i kir-
kene i Bergen, 27. mars – 11.
april. Se også Kulturkalende-
ren på side 5. ●

Les mer på  www.paskefest.no

GJENOPPSTANDELSE: Den

tyske maleren Mathias Grüne-

wald (ca. 1470-1528) så for seg

denne scenen, der de romerske

soldatene som voktet graven

faller maktesløse til jorden når

Jesus står opp fra de døde.

Påskefest for små og store

Se også nettstedet
www.paskefest.no og 
menighetenes websider
for ytterligere informasjon.

Slettebakken kirke, 
palmesøndag 28. mars 
kl. 11. Åpning av kunstut-
stillingen «Om skjørhet og
livskraft - overganger og
forvandling». 

Slettebakken kirke, pal-
mesøndag 28. mars kl. 19.
Påskedrama: «Marias 
påske». Inngang kr 50,-.

Bønes kirke, palmesøndag
28. mars kl. 19.30. «Credo»
av C. Dyngeland. Pasjons-
beretningen i ord og toner. 

Storetveit kirke, tirsdag 30.
mars kl. 20. Folketoner og
jazz. Bill. Kr. 100/60 v/inng. 

Storetveit kirke, onsdag 31.
mars kl. 19. Kveldstoner i
Den stille uke. 

Søreide kirke, Skjærtors-
dag 1. april kl. 18.30.
Pasjonskonsert i forkant av
gudstjenesten.

Fana kirke, Skjærtorsdag
1. april kl. 19.00. Pasjons-
konsert.

Bønes kirke, Påskeaften,
3. april kl. 19. Musikalske
refleksjoner v. Carsten
Dyngeland, klaver. 

Storetveit kirke, Påskedag
4. april kl. 19. Klass. perler.
Bill. kr 150/100 v/inng. 

Slettebakken kirke, 2. på-
skedag, 5. april kl. 19:30.
«Oppstandelsesmesse» av
Egil Hovland.

Skjold kirke, søndag 11.
april kl. 19:00. Dvoraks
«Messe i D-dur». Se også
side 7. Bill. kr 125,- v/inng. 

Birkeland, søndag 25.april
kl.19.30. Konsert med Tu-
rid Bakke Braut og Birke-
land kantori.

Skjold kirke tirsdag 27.
april kl 20.00: Konsert med

Bergen Politiorkester og
Cantus.

Fana menighetshus tors.
29.april kl 19.30. Kultur-
kveld: «Jeg velger meg
april». Bj. Bjørnson 200 år

Fana kyrkje søndag 9.mai
kl 1900. Konsert med Turid
Bakke Braut.

Søreide kirke tirsdag
25.mai kl.19.00: Festspill i
Søreide! En musikalsk vår-
fest for alle generasjoner!
Fri entre - kollekt. 

Kultur-
kalender

Prost Per Barsnes
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– Vi mennesker trenger
å ha noen dimensjoner
som går ut over det
hverdagslige, sier
kirkeverge Kjell Bertel
Nyland til menighets-
bladet.

TEKST OG FOTO: 

MAGNE FONN HAFSKOR

«Troen gav fangene styrke, hjalp
dem å tilpasse seg og bedret
sjansene for å overleve» skriver
den østerrikske nevrologen og
psykiateren Victor Frankl i
boken «Kjempende livs-
tro», som er basert

på hans egne erfaringer som
jødisk fange i konsentrasjons-
leiren Auschwitz under andre
verdenskrig.  

Kjempende livstro
Viktor Frankl overlevde selv,
men både konen og foreldrene
hans ble drept i dødsleirene.
Likevel forteller han åpent om
hva håpet og gudstroen betyr
for et menneske. 

– Denne boken gjorde et
sterkt inntrykk på meg, sier
Nyland. 

– Vi trenger et perspektiv, en
«kjempende livstro». Det kjen-
ner jeg på hver eneste dag. Jeg
har en tynn og sårbar hud, og
det er viktig for meg å kunne
tro at det er finnes noe mer enn
det jeg ser med mine blotte
øyne. Mitt indre blikk holder
fast på en Gud som omgir meg
på alle sider. I mitt hjertes en-
fold ber jeg om at livets utfor-
dringer ikke blir større enn at
jeg kan klare det, sammen med
Gud. 

Søndagsnevrose
– Er mennesket alene uten
Gud?

– Ja, det mener jeg. Frankl
lanserte begrepet søndags-

nevrose, som handler om
den tomheten mange

kjenner på når ar-
beidsuken er slutt. 

For meg er det

Påskehilsen fra kirkevergen:

Gud i hverdag
Fakta: 
Kirkevergen
■ Kjell Bertel Nyland tiltrådte
som ny kirkeverge 1. septem-
ber. Han har arbeidet i Sjø-
mannskirken i over 30 år, de
siste 17 årene som general-
sekretær. Høsten 2008 var
han en av de nominerte kandi-
datene til valget av ny biskop i
Bjørgvin.

■ Da Nyland fylte 60 år 20.
mars i fjor, ble han spurt av
Vårt Land om hvordan det var
å være nominert men ikke ut-
nevnt til biskop i Bjørgvin.
«Jeg tenkte enfoldig med min
Gud, at når en dør lukker seg,
åpner det seg en annen»,
svarte han. En uke senere ble
han ansatt som ny kirkeverge
i Bergen.

■ Kirkevergen er daglig leder
for Bergen kirkelige fellesråd
(BKF), som er en paraplyorga-
nisasjon for de fire prostiene
og 25 menighetene i Bergen.
BKF har arbeidsgiveransvar
for 406 ansatte i menighetene
(alle ansatte bortsett fra pres-
tene), barnehagene og bygg-,
anlegg- og kirkegårdsseksjo-
nen. BKF har forvaltningsan-
svar for alle kirkene og kirke-
gårdene i byen, og driver syv
barnehager – blant andre i
Skjold menighet og Søreide
menighet.

■ BKF har flere Fana-pro-
sjekter i tiden fremover:
• Ytrebygda nærkirke: (For-
håpentligvis) byggestart i lø-
pet av våren. Skal stå ferdig i
løpet av 2011.
• Sædalen: Har sett på tomt,
Bergen kommune har lovet
kr. 250.000,- til forprosjekt.
• Fana: Rehabiliteringen fort-
setter.
• Slettebakken: Nytt kjøkken,
kirkebenker og oppgradering
til universell utforming. Alt
skal være klart til 40-årsjubi-
leet til høsten.
• Storetveit: Trenger nytt tak. 
• Birkeland kirke: Stort behov
for nytt menighetshus. Øvst-
tun kirkegård må utvides. 

Mer informasjon:
www.bkf.no

PÅSKENS BUD-

SKAP: – Jeg tror

at påskeunderet

har funnet sted,

sier Kjell Bertel

Nyland. – Net-

topp derfor er det

mulig å regne

med Gud i min

hverdag i dag.
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avgjørende å kunne regne med en
Gud som også har gitt meg og kir-
ken sitt oppdrag, sier han, og viser
til Jesu siste ord til disiplene
(Matt. 28:20): «Og se, jeg er med
dere alle dager inntil verdens
ende».

– Disse ordene griper meg, og
jeg prøver å ta dem bokstavelig.
Når mennesket klarer å regne med
gudsnærværet, blir det mulig å
leve i en samtale med Gud i det
hverdagslige. Da blir det også let-
tere å være i livet, og å møte dets
mange utfordringer.

Påskeunderet
Dette betrakter han som en vek-
selvirkning, slik det er nedfelt i
Den norske kirke sin visjon: «I
Kristus, nær livet».

– Den viktigste og mest varige
ballasten jeg trenger for å møte
hverdagen finner jeg i min tro, og i
den enkle samtalen jeg har med
Gud i mitt hjerte.

Dette bringer ham over på ut-
gangspunktet for intervjuet, som
var å snakke om påsken og på-
skens budskap.

– Ingen ting av dette hadde vært
mulig uten det som skjedde første
påskedag. Jeg tror at påskeunderet
har funnet sted. Nettopp derfor er
det mulig å regne med Gud i min
hverdag i dag. ●
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TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Dvoraks store korverk, «Sta-
bat Mater» ble skrevet i tiden
etter at hans nyfødte datter
Josefa døde i september
1875, og var hans måte å
komme seg gjennom sorgen
på. Musikalsk går det rett
inn i påskefeiringens dypes-
te budskap.

Mistet tre barn
Verket ble lenge liggende
ufullført, men høsten 1877
ble Dvoraks lille familie
igjen rammet av tragedier.
Først døde den elleve måne-
der gamle datteren Ruzena,
etter at hun ved en ulykke
hadde kommet over og
drukket en fosforholdig
oppløsning. Mindre enn en
måned senere døde den tre
år gamle sønnen Otokar av
kopper. Knust av sorgen
fullførte Dvorak det påbe-
gynte Stabat Mater i løpet av
de påfølgende to månedene,
og det gripende korverket
fikk deretter sin urpremiere i
Praha på lillejulaften i 1880. 

Her står moren
Teksten til «Stabat Mater»
(«her står moren») ble opp-
rinnelig skrevet på 1300-tal-
let av fransiskaner-munken
Jacopone da Todi, og tar ut-

gangspunkt i Jesu trøstende
ord til sin mor ved korset:
«Ved Jesu kors sto hans mor,
morens søster, Maria som var
gift med Klopas, og Maria
Magdalena. Da Jesus så sin
mor og ved siden av henne di-
sippelen han elsket, sa han til
sin mor: «Kvinne, dette er din
sønn.» Deretter sa han til di-
sippelen: «Dette er din mor.»
Fra da av tok disippelen hen-
ne hjem til seg.» (JOH. 19:25-27).

Bønn om frelse
Smerten er nesten ikke til å
holde ut når Dvorak lar en
vokalkvartett bære frem de
klagende ordene i 2. sats:
«Vidit suum dulcem Natum /
Moriendo desoltum/Dum
emisit spiritum» (hun så sin
sønn kjempe/Gi opp ånden/
og døende forlate henne),
ikke minst når vi kjenner
foranledningen til at kom-
ponisten valgte å sette toner
til den gamle latinske tek-
sten. Ordene tar etter hvert
form av en bønn til Maria
om evig frelse, og Dvoraks
musikk blir gradvis lysere. 

Gledestårer
Femtesatsen er nærmest gle-
desstrålende, der koret syng-
er en jublende melodi til en
tekst som bønnfaller Maria
om å få del i Frelserens smer-

te. Kontrasten er likevel aller
størst midtveis i verkets siste
sats, der komponisten et øye-
blikk lar koret slippe til helt
på egenhånd med en hymne-
lignende englesang: «Quan-
do corpus morietur / Fac, ut
animae donetur / Paradisi
Gloria» (når kroppen min
dør / la da min sjel fylles med /
Paradisets herlighet) - før
Dvorak slipper hele orkeste-
ret inn igjen for fullkommen
samklang med koret i verkets
avsluttende ord, «Amen». Da
triller gledestårene. ●

Kor é vi og Fana kyrkjekor
fremfører Dvoraks «Messe i
D-dur» i Skjold kirke, søn-
dag 11. april. 100 korsang-
ere og solistkvartett. Tone
Kvam Thorsen, dirigent. Jo-
stein Aarvik, orgel. Billetter
125,- kr ved inngangen. 

Mer informasjon:
www.paskefest.no

Kulturtipset: Musikk som trøster 

agen

ANBEFALT INNSPILLING: «En

mesterlig fremførelse» skrev det

britiske musikk-tidsskriftet Gra-

mophone i sin anmeldelse av den

tsjekkiske dirigenten Rafael Kube-

liks tolkning ved utgivelsen i 1978,

og fremhevet spesielt de fire sang-

solistene Edith Mathis (sopran),

Anna Reynolds (alt), Wieslaw Och-

man (tenor) og John Shirley-Quirk

(bass). Innspillingen ble nyutgitt av

Deutsche Grammophon i 1996, og

er fortsatt tilgjengelig. Korverkets

latinske originaltekst (med overset-

telser) er dessverre ikke inkludert i

cd-heftet, men finnes lett tilgjenge-

lig på nettsteder som wikipedia.org,

wikisource.org og shrinesf.org.

I løpet av en toårsperiode mistet den tsjekkiske
komponisten Antonin Dvorak (1841-1904) alle
sine tre første barn. 

Antonin Dvorak.
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TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Annenhver tirsdagskveld samles vel 15 barn
for to timer med aktiviteter, lek og samtale i
Strandgaten 62, der Kreftforeningen har sitt
kontor. Alle har det til felles at de har foreldre,
besteforeldre, søsken eller andre nære som
har kreft, har hatt kreft eller er døde av kreft. 

Vanskelige spørsmål
Tanken er at Treffpunkt både skal være et fri-
sted for barna og et sted der de kan treffe an-
dre som forstår hvordan de har det. 

– Vi har vært på tur med utrykningsbåt på
Byfjorden, grillet i Nordnesparken og vært
med luftambulansen. Men det viktigste er
det som skjer i lokalene her, forteller Selle-
vold.

Både fagpersoner og frivillige bidrar på
disse kveldene, der barna blir møtt der de er.
For de sitter gjerne inne med mange spørs-
mål og få de kan snakke med om det som er
vanskelig. Da er det godt å komme til et sted

der de kan diskutere og få råd om hva de skal
gjøre når de ikke får sove, hvem man kan
snakke med om vanskelige ting - og når det
er lov å le og ha det moro.

Å gjøre en forskjell
– Det er viktig å være glad. Det har en lov til å
være, men for mange av disse barna er ikke
det alltid så lett.

– Og da er det godt å høre noen si det?
– Ja, men ikke bare det. Her treffer de også

noen som de kan ha det kjekt sammen med.
Noen som forstår hvordan det er uten at de
trenger å snakke så mye om det.

– Har du noen personlige erfaringer med
kreftsykdom?

Hun blir stille en liten stund.
– Det har nok alle, medgir hun.– Men mitt

utgangspunkt er håpet om å kunne gjøre en
forskjell for de som er rammet. 

Udekket behov
Sellevold er sykepleier, og har tidligere arbei-

det i 14 år på Førde sentralsykehus. Hun har
vært ansatt i Kreftforeningen siden 1997, og
var med og startet opp Treffpunkt i 2006.

– Mange foreldre etterlyste et tilbud for
barn som pårørende, og vi forstod at det her
var et stort og udekket behov for et slikt til-
bud, sier hun.

Ryktet har siden spredd seg både gjennom
helsepersonell og mellom medlemmene i
Kreftforeningen. 

– Barna gir oss tilbakemeldinger på at det-
te betyr noe for dem, at det hjelper dem til å
mestre den situasjonen de er i. Så vårt frem-

Snakker
med
pappa
– Pappa var veldig snill,
sier Maren Elise Zahl
Nævdal (10). Hun var fem
år da faren døde.

Hun stiller til intervju sammen

med Vilde Aasgård Garen (10) fra

Morvik og hennes storesøster,

Cathrine Aasgård Garen (13). 

– Moren vår har nettopp be-

gynt med ny cellegiftbehandling,

forteller Cathrine. – Jeg tror at

det kommer til å gå fint. 

– Det er trist at mamma ikke

har så mye hår, sier Vilde. – Men

jeg tenker ikke så mye på at hun

er syk. Hun er bare snill og god.

Søstrene er glade for å være på

Treffpunkt.

– Her har vi det gøy, sier Vilde.

– Og så slipper vi å snakke så

mye om at mamma er syk, sier

Cathrine. Maren er enig.

– Jeg er enebarn. Etter at jeg

begynte her, er jeg ikke lenger

like lei meg som før. Jeg trenger

ikke å si noe om hvordan det er.

De andre barna her forstår.

Faren hennes døde av kreft for

fire år siden. Hun var da fem og

et halvt år gammel, og husker

godt glade dager på stranden

med begge foreldrene sine.

– Jeg gråter noen ganger når

jeg tenker på det. Han var veldig

snill.

– Skjønte du noe da han døde?

– Ikke i begynnelsen, men da

mamma sa at han var i himme-

len, begynte jeg å gråte.

Hennes største ønske er å få

se faren igjen. Men hun ville også

blitt glad dersom hun fikk seg en

lillesøster eller lillebror.

– Det hadde vært fint.

Mens vi snakker, kommer

hennes mor for å hente henne.

Maren lyser opp.

– Pappa har bursdag i dag, så vi

skal på graven, smiler hun.

– Er det fint å besøke ham der?

– Ja. Jeg liker å snakke med

ham.

– Skal du fortelle at du er blitt

intervjuet av menighetsbladet?

– Det skal jeg nok.

– Hva sier han da?

– Jeg tror han kommer til å le

godt. ●

Barn skal bli sett
Treffpunkt i Kreftforeningen:

FOREBYGGENDE 

ARBEID: – Barn 

tåler mye. Det de

tåler lite av, er å bli

holdt utenfor,

sier Tone 

Gjelsvik

Sellevold. 

– Treffpunkt er en møteplass for barn og tenåringer med nære
som har kreft, har hatt kreft eller er døde av kreft, sier rådgiver
Tone Gjelsvik Sellevold (51) i Kreftforeningen seksjon vest.

SAVNER PAPPA: – Min største

drøm er å få se pappa igjen, sier

Maren Elise Zahl Nævdal (til ven-

stre). – Jeg ønsker at mamma

skal bli slik som hun var før, sier

Vilde Aasgård Garen (til høyre). I

midten: Cathrine Aasgård Garen.
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ste ønske er at alle i målgruppen skal få vite
om at det finnes et slikt tilbud. 

Sunt med sinne
På Treffpunkt får barna muligheten til å nor-
malisere tanker og følelser. Mange er en-
somme i situasjonene, og tenker at det er bare

de som har det slik. Da kan det bety mye at
noen andre forteller dem at det er helt nor-
malt å ha konsentrasjonsvansker, glemme
avtaler eller å bli sint.

– Det går også fint an å bli sint på syke forel-
dre, sier Sellevold. – Slike reaksjoner er ikke
stygge, men faktisk helt normale og sunne. 

– Hva sier barna selv?
– De er flinke til å gi hverandre råd og tips. 
Når noen har det vondt, kan en av de andre

si at det blir bedre, selv om det er vondt nå. 
Andre kan være redde for å glemme den de

har mistet.
– Men det gjør de aldri. ●

Lillebroren til Martin heter Da-
niel, og var bare syv år da faren
døde. Men også han har klare
minner fra den vonde tiden.

– Han hjalp meg med matte-

leksen, husker Daniel. – Nå
trenger jeg ikke hjelp lenger. 

31.536.000 sekunder
- Matte er yndlingsfaget mitt,

slik det også var for pappa. En
gang fant han ut hvor mange
sekunder det er i ett år. Da var jeg
imponert.

Martin sine beste minner om
faren handler om å være med
ham i båten.

Minner i båten
– Han elsket båten, og vi var på
sjøen hele sommeren. Det var
fint.

– Gjør dere noe spesielt for å
minnes pappa?

– Vi pleier å klatre opp i båten
hans, som nå ligger foran gara-
sjen. Den har ikke vært på sjøen
siden han døde. ●

TREFFPUNKT: – Dette blir som et friminutt, der vi får være et sted der de andre skjønner hvordan vi har det, sier (fra venstre) Skjalg Eide Hodne-

land (11), Daniel Instebø Jamne (10), Simon Myhre Johansen (8), Maren Elise Zahl Nævdal (10) og Vilde Aasgård Garen (10).

MINNES PAPPA: – Vi pleier å kla-

tre opp i båten hans. Den har ikke

vært på sjøen siden han døde, sier

Martin Instebø Jamne (13) og Da-

niel Instebø Jamne (10).

Neste
Treffpunkt

blir tirsdag 23.
mars kl. 17.30-
19.30, deretter

tirsdag 20. april til
samme tid.

Dersom du ønsker
å bli med, kan du
ta kontakt med
Kreftforeningen

på telefon
07877.

I båten med far
– Pappa døde av kreft for to år siden, sier Martin Instebø
Jamne. – Da var jeg 11 år gammel.
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– Vannet kom så fort, og jeg ble
veldig redd, forteller Trinh, som
sammen med foreldre og fire søsken
måtte flykte da flommen kom.

TEKST: KIRKENS NØDHJELP / MAGNE FONN HAFSKOR

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010 setter sø-
kelyset på fattige mennesker i møte med flom,
tørke og ekstremvær. Den vietnamesiske fa-
milien Tran har opplevd dette på kroppen.

En høstnatt i 2007 ble familien Tran vekket
av at vannet bare steg og steg inne i huset.
Mamma Tran Thi Thu Thuy, pappa Tran Viet
Dung og deres fem barn måtte flykte fra i hui
og hast. Faren tenkte bare på én ting: Å redde
barna. Han kom seg ut i vannmassene og førte
familien i sikkerhet til et høyereliggende om-
råde. Alle overlevde, men hjemmet ble ødelagt
og de mistet mange eiendeler. I to måneder,
mens de ventet på at vannet skulle synke, måt-
te de bo i et skur av plast og bambus. Mat, rent
vann og barnas helse var daglige bekymringer. 

To år, to flommer
– Det var en vanskelig tid, forteller Thuy. 
– Barna var små, og jeg var svært bekymret. Vi
hadde ikke mat, og jeg måtte låne ris av nabo-
en. I to måneder spiste vi ikke annet enn ris
med krydder.

Mellom oktober og november i 2007 ble
Thua Thien Hue provinsen rammet av fire
flommer. Nesten 30.000 mennesker ble eva-
kuert fra hjemmene sine, 83.400 hus ble over-
svømt, 31 mennesker ble hardt skadet og 22
mennesker døde. I september 2009 ble Viet-
nam igjen rammet av storflom i kjølvannet av
tyfonen Ketsana. Men denne gangen slapp fa-
milien Tran å flykte fra huset sitt. Som én av
mange familier i nærområdet har familien
Tran fått støtte av Kirkens Nødhjelp til å byg-
ge nytt og flomsikkert hus i mur og betong.

Trygg hems 
I stuen er det nå en hems i taket. Her kan fa-
milien lagre matvarer, og når vannet stiger, er
veien til trygghet kort. Datteren Kim på fem
klatrer opp stigen i raske byks og demonstre-
rer hva hun skal gjøre når det kommer en ny

flom. Der oppe kan familien sitte til hjelpen
kommer. For familien må trolig forberede seg
på flere og hyppigere flommer. 

Konsekvensene av klimaendringer har ført
miljø- og klimaspørsmål høyt opp på den

politiske agendaen i Vietnam. Regjeringen
betegner selv landet som ett av de mest sår-
bare når det gjelder klimaendringer.

– Vi bor i et lavtliggende område og er vant
til mye vann i regntiden. En vanlig flom hever
kanskje vannstanden med 30-40 cm. I 2007
kom én meter med vann som ble liggende i to
måneder. Det er uvanlig, bekrefter Dung.

Ta godt imot bøssebærerne fra Fana prosti
når de banker på din dør på aksjonsdagen 23.
mars! Du kan også støtte aksjonen gjennom
givertelefon: 820 44 088 (200 kroner) eller via
kontonummer 1594.22.87493. ●

Flommen tok alt

SÅ HØYT STOD FLOMMEN: Kateteket Bjørn Losvik sammen med Tran Viet Dung og Tran Thi

Thu Thuy. Under: Tran Thi Thun Kim (5) vet hva hun skal gjøre neste gang flommen kommer. 

FOTO: KIRKENS NØDHJELP

Fasteaksjonen 2010
• Tirsdag 23. mars går konfirmanter,
unge og voksne fra Fana prosti rundt med
innsamlingsbøsser til årets fasteaksjon i
regi av Kirkens Nødhjelp. 

• Pengene fra årets fasteaksjon går til å
gjøre fattige og sårbare bedre rustet til å
møte mer ekstremt vær, som for eksem-
pel flom og tørke. 

• I flomutsatte områder i Vietnam inne-

bærer dette blant annet at familier kan få
støtte til å bygge flomsikre hus. 

• I Kenya, som ofte rammes av tørke, støt-
ter  Kirkens Nødhjelp prosjekter som sam-
ler og lagrer regnvann til tørre perioder.

felles 2-10.qxp:felles.qxp  09-03-10  16:35  Side 10



11                    mars 2010

Trosopplærings-

kalender:
■ Fana kyrkje lørdag 13. mars kl.
11–12: Undretur i kirkerommet
for 4-åringer m/foreldre.

■ Fana kyrkje søndag 14. mars:
Familiegudstjeneste med utdeling
av kirkebok til 4-åringer.

■ Slettebakken kirke fredag 9.
april kl.16.30-19.30: samling for
10 -åringer med film, foto og dra-
ma: «Vi lager gudstjeneste», 

■ Slettebakken kirke, søndag 11.
april kl.11.00: Gudstjeneste av og
med menighetens 10 åringer.

■ Fana kyrkje, søndag 11. april:
Dåpsskolen i Fana kyrkje avsluttes
for vårsemesteret.

■ Søreide kirke, søndag 11. april.
Avslutning for juniorkonfirman-
tene i gudstjenesten.

■Søreide kirke, søndag  2. mai:
Utdeling av CD til 2-åringer.  

Kontaktinformasjon,

Fana prosti
Prostikontoret utfører sentral-
bordtjeneste for menighetene,
samt kirkebokføring administra-
sjon av dåp, vigsel og gravferder.

Fanaveien 320, 5244 Fana
E-post: fanaprosti@bkf.no

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

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

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

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

Servicesekretær 
Inger Helene Jæger
Telefon: 55 59 71 83 
inger.helene.jaeger@bkf.no

TEKST: KIRKENS NØDHJELP / MAGNE FONN HAFSKOR

Pengene som samles inn til Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon gir organisasjonen fleksibilitet og
mulighet til å handle raskt når det kreves, slik at
Kirkens Nødhjelp kan rykke ut også neste gang
behovet for nødhjelp er akutt.

Rent vann
KNs partner på Haiti, Viva Rio, var i gang med
nødhjelp fra dag én. Mange må ty til ikke-be-
handlet vann, noe som lett kan medføre vann-
bårne sykdommer som for eksempel bloddiarè -
en sykdom som for små barn kan være dødelig. 

– Det var derfor en stor lettelse å få teltene og
vannrensesystemene på plass, sier Manfred Arlt,
leder for KNs katastrofeteam på Haiti. 

– Når alle Kirkens Nødhjelps vannrensean-
legg er i gang, kan vi sikre vann til opp mot 30
000 mennesker. 

Teltleir på gaten
Befolkningen i Port-au-Prince trenger all den
hjelp de kan få. I den fattige bydelen Bel Air i
Port-au-Prince har flere tusen mennesker sam-
let seg i en teltleir på gaten, blant annet under so-
lide familietelt. Noen telt vil også fungere som
en etterlengtet sykestue i flyktningleiren som
drives av Viva Rio. Generalsekretær Atle Som-

merfeldt besøkte området rett etter katastrofen:
– Befolkningen på Haiti er rammet av en nær-

mest ufattelig katastrofe, og vil trenge omfat-
tende hjelp i mange år fremover, sier han.

Nødhjelp og bistand 
Kirkens Nødhjelp har jobbet på Haiti i over 20
år, og vi vil fortsette med langsiktig bistand og
støtte gjennom sine partnerorganisasjoner også
etter den første katastrofetiden. Fasteaksjonen
er derfor viktig. Slike midler, som ikke er bundet
til prosjekt eller land, gir mulighet til å reagere
raskt når katastrofer inntreffer. Midlene fra
årets aksjon vil derfor også kunne hjelpe både
når neste katastrofe rammer ett eller annet sted i
verden, og til det langsiktige hjelpearbeidet som
det nå er behov for i Haiti. ●

• FNs klimapanel (IPCC - Intergovernmental
Panel on Climate Change) regner med at 
havnivået vil stige med mellom 9 og 88 
centimeter frem til 2100. Dette vil skape 
store utfordringer for mennesker som bor i 
spesielt sårbare områder. 

• Du kan også støtte årets aksjon gjennom
givertelefon: 820 44 088 (200 kroner) eller via
kontonummer 1594 22 87493.

• Mer informasjon:
www.kirkensnodhjelp.no/fasteaksjonen 

KN på Haiti: Hjelpen når frem
Rask respons ved katastrofer er avgjørende for å redde liv. Kirkens Nødhjelp var kort
tid etter jordskjelvkatastrofen i gang med å sette opp vannrenseutstyr og dele ut telt. 

TELTLEIR: Flere tusen mennesker har samlet seg i området der partnerorganisasjonen Viva Rio hol-

der til, og der Kirkens nødhjelp distribuerer vann. BEGGE FOTO: ARNE GRIEG RIISNÆS / KIRKENS NØDHJELP

SORG: Atle Sommerfeldt deltar på en sørgemar-

kering i en baptistmenighet i Port-au-Prince. 
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Bok & Media Vestbok

Tlf 55 13 15 00
www.dbeg.no

Begravelsesbyråkjeden Jølstad

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

Begravelsesbyrået for 
 og 

Åpent: Man-tirs-ons-fre 8 - 16 • Tors 8 - 20 • Lør 11 - 15
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Babysang i Skjold kirke
Torsdager kl 10 og 11. 
Guro Rotevatn Buder 55 59 71 16
guro.rotevatn.buder@bkf.no
Ta kontakt for påmelding.

Mandager kl 11.00-12.30

21.45

 hilde.hammer@hotmail.com-95044391
 kathrinemeitzner@gmail.com-97775035

Astrid Teigene 55 13 44 34/450 25 103

Kjersti Hatlestad ..........936 40 642

En engasjert 
leder i Skjold

TEKST OG FOTO B: MOE

Et menighetsråd som skal sitte bare i to år,
frem til kommunevalget i 2011. Marit ble
sent i fjor valgt til leder for rådet for det nes-
te året. 

Vi var litt nysgjerrige på hennes kirkelige
bakgrunn:

- Jeg kommer fra Skjold, i Ryfylke og vok-
ste opp med kirke og bedehus. De to var
som hånd i hanske. Far var svært engasjert
blant annet i bygging av bedehuset lokalt,
men satt også som leder av menighetsrådet.
Og fordelen med bedehuskulturen er at da
får du også med deg misjonstanken og blir
engasjert omkring i misjon. At vi ikke er oss
elv nok.

-Du har bodd noen år i Skjold her i Fana
og kjenner jo menigheten og landskapet.
Hva er det fine med Skjold menighet eller
Skjold kirke som noen liker å si?

- Skjold er en flott menighet som på

mange måter har
noen for alle al-
dersgrupper. Her er
et godt tilbud for de
minste, og for de litt
større barna. Et engasje-
rende konfirmantarbeid og
så er det et bredt tilbud til de
voksne og de godt voksne. Og varier-
te gudstjenester.

Eksempler på det siste er den fine mi-
sjonsgudstjenesten nå i februar og de tre te-
magudstjenestene i januar.

- Det er også noen hull, kanskje i første
rekke til de at vi ikke dekker alle aldre i ung-
domstiden og de unge voksne/ studentene. 

Men trosopplæringsarbeidet vil kanskje
bøte på litt av dette. Eller kan i hvert fall vise
oss hvor vi må sett inn kreftene..

- Og utfordringene i Skjold?
- Jo, det ligger litt i det jeg nevnte at alle al-

dersgrupper må få et tilbud etter hvert. Og
at vi som menighet, som kristne tør å være 

tydelige
på hvem vi er

og hva vi tror på. At vi
tilhører fellesskapet av troende på Skjold
skal vi være stolte over. Og vi skal tørre å
vise at «trua er ei glad tru».

Samtidig så skal vi møte alle der de er, i
ulike aldre og i den sitasjonen de er i, både i
glede, som ved barnedåp og når de tunge
dagene er der, når en av våre blir tatt fra oss.

Vi takker for en liten prat, og skjønner at
Marit Breivik kunne ha snakket om disse
sakene mye bredere og lengre enn det vi
kan gi henne spalteplass til her. Og det
lover godt for menighetsrådets videre ar-
beid. ●

Marit Breivik, hadde sittet i Skjold menighets-
råd i fire år, da hun på nytt ble valgt inn i rådet i
fjor høst. 
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Trosopplæringsutvalg i gang på Skjold
Trosopplæringsutvalget er i gang med sitt arbeid, nemlig å lage en samlet plan for
trosopplæring i Skjold menighet. Vi bringer her et bilde av utvalget da de var samlet til
møte i slutten av februar.

Fra v. Eva Try, Eva Camilla Vetaas, Trude-Christina Halvorsen og mentor 

Torfinn Wang. Kateket Gro Eman var ikke til stede da bildet ble tatt. 

Men det meste var i gode hender,
planlagt siden i høst. Tema denne
gang; WWJD, som i år ble utlagt
som: Walk with Jesus Daily.

Torsdag og fredag ettermiddag
og kveld krydde det av aktive kon-
firmanter og ledere og hele lørdag
og søndag gikk med til å forberede
Ung Messe på formiddagen og
Skjoldstockshowet på kvelden.

Vi sier; «Best games ever» hver
gang, og i år mer enn noen gang.
Skal noen trekkes frem så må det
være følgende: 

1. God planlegging og 
organisering. 

2. Ekstremt flotte og flinke 
konfirmanter. 

3. En samling ledere fra både 
Skjold og nabomenigheter som
kan sine saker og skaper et flott
miljø, og til dere unge.

4. Dere behersker data og  film/
video på en fremragende måte.
Dette vil vi se mer av neste år.

Gratulerer med en fantastisk helg.
(Og mandag så kirken helt vanlig

ut, også oppryddingen var 
fantastisk.)  ●

8ganger 
Skjold-
stock

Denne gangen kom vår årlige konfirmantfestival
litt tidlig - fordi påsken er tidlig. 
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15                    mars 2010

AV EVA CAMILLA VETAAS

Etter gudstjenesten den 24. mai inviterte
gjengen fra trosopplæringsutvalget til gratis
info middag. Vi fikk sponset deilig gryterett
fra Toro, og meget god omtale i Fanapostens
gratisavis som går ut til alle husstander i
Fana. Utvalget sto gjorde en kjempejobb!

Anine Mildestvedt fra bispedømmekon-
toret informerte og inspirerte oss til å tenke
hva vi alle kan bidra med innen trosopplæ-

ringen.  Marit Solheim fra misjonsutvalget
og Johan Fredrik Kroepelien fra menighets-
rådet var oppfordret til å fortelle litt om sine
tanker for trosopplæringen. Det var veldig
kjekt å høre på, og de ga begge gode innspill.

Kateketen Gro Eman og menighetspeda-
gog Eva Camilla Vetaas styrte debatten der
alle kunne uttale seg. Vi fikk frem klare tanker
fra menigheten om at skolen fortsatt spiller
en viktig og riktig rolle. Andre innspill bar
fram viktigheten at trosopplæringen innehar

erfaringsbiten man får under gudstjenesten.
Kanskje vi oftere bør ha barnas gudstjeneste?
Gudstjenesten er en viktig samlende faktor i
menigheten, kanskje den aller viktigste. 

I tillegg til dette var det flere som meldte
interesse for å være med å bidra aktivt, og det
er svært gledelig! Det er ikke på noen måte for
sent å melde sin interesse, komme med inn-
spill, eller annet. Ta kontakt med menighets-
pedagog Eva Camilla telefon 55 59 71 17 eller
e-post: eva.camilla.vetaas@bkf.no ●

Velkommen
til afrikansk 
basar 21.mars!
Sommeren 2010 kommer til å bli
helt spesiell; da drar nemlig vi
(Kathrine, Marianne og Iril)i og 
50 andre norske ungdommer på
verdensleir til Kenya i Afrika; 
World Scout Moot 2010. 

Leiren arrangeres av speidere fra Kenyas ho-
vedstad Nairobi, og disse utgjør en del av det
verdensomspennende speidernettverket.

Speiderbevegelsen er verdens største frivilli-
ge barne- og ungdomsorganisasjon, med
over 28 millioner medlemmer i 160 land ver-
den over. I sommer samles 3000 av disse for å
bo, lære og oppleve aktiviteter sammen på
det som vil bli verdens første World Scout
Moot på det afrikanske kontinentet! 

Målet for leiren er å utvikle samarbeid og
forståelse på tvers av grenser og kulturer.
Programmet er bygget opp ved tett samar-
beid mellom ungdommer fra ulike land, og
de daglige aktivitetene vil gjennomgående
være praktiske bidrag som kommer lokalbe-
folkningen i Kenya til gode. 

Vi som drar fra Norge vil også besøke for-
skjellige prosjekter, deriblandt OGSY (Old Is
Gold Slum Youth) som gjennom idrett job-
ber for utvikling blandt ungdommer i Mat-
hareslummen i Nairobi. 

I forbindelse med turen arrangerer vi
(Marianne, Iril og Kathrine) basar for alle
venner, bekjente og kaffetørste kirkegjen-
gere søndag 21. mars klokken 13.00 i Menig-
hetssalen. Det blir åresalg med flotte gevin-
ster, og selvsagt både kaffe, kaker og saft.! Vi
gleder oss til å se akkurat deg, og håper du vil
være med å støtte prosjektet! ●

For mer informasjon om turen, 
se http://kenyamoot.wordpress.com/ 

Velkommen til afrikansk basar! 
Vi kommer, kommer du? 
Kabibu! 

MARIANNE FASMER MORLAND, 

IRIL NAUSTDAL OG KATHRINE MEITZNER

Møt Bergen Politiorkester 
Bergen Politiorkester og dirigent Åge
Torsvik, holder «avskjedskonsert» i
Skjold kirke tirsdag 27. april kl 20.00.

Orkesteret er invitert av 17.mai komitéen i
New York til å medvirke ved 17.mai feiring-
en. De skal delta i 17.mai-paraden 16. mai,
og 17. mai spiller de på Sjømannskirken.
35 musikanter skal dra av gårde, og de har
jobbet mot denne turen i 1 1/2 år. Pro-
grammet både i New York og på konserten
vil i hovedsak bestå av norsk musikk.
Med seg i Skjold kirke har politifolkene
Cantus og konferansier er  Arne Brekke.
Kollekt ●

Inviterte til 
gratis middag
Trosopplæringsutvalget i Skjold kirke inviterte 24. januar
til gratis infomiddag. Mange kom, og vi fikk gode innspill
vi tar med oss videre.

FOTO BJØRN MOE
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Returadresse:
Skjold menighet
Skjoldlia 55
5236 Rådal B

FU
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Menighetskalender

17.01. Andreas Nese Rydland
17.01. Maja Karstad
17.01. Frida Brøyn Gullaksen
31.01. Victoria Mikkelsen Mohn
07.02. Annemiriam Stänicke 

Vangsnes
07.02. Sebastian Øien Byrknes
07.02. Leo Reiso Lekven
14.02. Emma Nathalie Olsen
14.02. Mildrid Teigen Røed
14.02. Sara Liu Olsen
14.02. Ingrid Remøy Evjen

15.01. Anne Louise De Lange
16.01. Anne-Grethe O. Eriksen
16.01. Arne De Fine Thorup
04.02. Helga Elholm

Søndag 21. mars, kl 11.00:

Festgudstjeneste. Maria Bud-
skapsdag. Salme 113. Kapellan
Bjørn Moe m/flere. Dåp, nattverd,
kirkekaffe. Søndagsskole.

Søndag 28. mars, kl 11.00:

Gudstjeneste. Palmesøndag 
(NB. Sommertid!) Johannes
12,12-24 . Sogneprest Arne 
Brekke. Dåp, nattverd, 
søndagsskole, kirkekaffe.

Skjærtorsdag 1. april, kl 11.00: 

Nattverdsgudstjeneste. Joh
13,1-15 Sokneprest Arne 
Brekke. Dåp, nattverd,

Langfredag 2. april, kl 11.00: 

Langfredagsgudstjeneste. 
Mark 14,26-15,37. Kap. Bjørn
Moe 

Søn. 4. april,  Påskedag. kl 11.00: 

Høytidsgudstjeneste. Joh 20,1-
10. Kap. Bjørn Moe. Dåp. Nattverd. 

Søndag 11. april,

1. søndag etter påske. kl 11.00:

Familiegudstjeneste Joh 21,1-14:
Sokneprest Arne Brekke: Sørås-
høgda barnekor. Dåp

Søndag 18. april, 

2. søndag etter påske. kl 11.00:

Jazzgudstj. i samarb. med Sjø-
mannskirken. Joh 21,15-19. Kap.
Bjørn Moe. Alverflaten Jazzband.
Regionleder Espen Ingebrigtsen.
Dåp. Kirkekaffe. Søndagsskole.

Søndag 25. april,

3. søndag etter påske. kl 11.00: 

Gudstjeneste. Joh 14,1-11. Sok-
neprest Arne Brekke. Dåp, natt-
verd, kirkekaffe. Søndagsskole.

Søndag 2. april,

4. søndag etter påske. kl 11.00: 

Gudstjeneste. Jes 1,18-20. Kapel-
lan Bjørn Moe. Dåp, nattverd, kir-
kekaffe. Søndagsskole.

Søndag 9. mai, 

5. søndag etter påske. kl 11.00: 

Gudstjeneste. Matt 6,6-13: Sok-
neprest Arne Brekke. Dåp, natt-
verd, kirkekaffe. Søndagsskole.

13.mai, Kr. Himmelfartsdag.

Sportsgudstj. Apg 1,1-11.Smør-
åsfjellet 12.00. Spr. Arne Brekke.
Kirkekaffe. (Ta med og del.) 

16. mai

Ingen gudstjeneste i Skjold 
kirke.

17. mai, kl. 10.00. 

NB! Grunnlovsdag.

Familiegudstjeneste. Joh 12,35-
36. Sokneprest Arne Brekke 

23.mai, kl. 11.00: Pinsedag. 

Høytidsgudstjeneste. Joh 14,
15-21. Kapellan Bjørn Moe
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

24. mai, 2. Pinsedag.

Ingen gudstjeneste i Skjold 
kirke. Kveldsgudstjeneste 
kl. 19.00 i Søreide kirke.

Søndag 30.mai. 

Treenighetssøndag. Kl. 11.00:

Familiegudstjeneste. Matt 28,16-
20. Spr.  Arne Brekke. 
Barnehagen deltar,  Dåp. 
Kurvfest.

6. juni, 2. søndag e. pinse.

Gudstjeneste. Luk 12,13-21
Kapellan Bjørn Moe
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe

Radiogudstjenester
NRK har inngått samarbeid
med Skjold om overføring av
fire radiogudstjenester. 

Den første gikk på luften søndag
28. mars og ligger på nrk.no hvis
man vil lytte til den. Cantus del-
tok, prest Arne Brekke og Guro R.
Buder var organist foruten en
rekke frivillige både som dirigent,
musikere og tekstlesere. En flott
gudstjeneste som det altså enda
er mulig å få med seg.

Den neste gudstjenesten 
som overføres er 6. juni.

gudstjenester

døde

døpte

Vi minner om 
givertjenesten
En del av utgiftene til
driften av Skjold kirke
og Skjold menighet må
vi dekke selv. 

Å knytte seg opp til menig-
hetens givertjeneste er en
måte hjelpe på. Ta kontakt
med kirkekontoret så får du
vite mer. 

Kirkens tall 
for 2009
Året 2009 er historie. Noen
tall fra statistikken:

2009 2008

Døpte: 113 116
Konfirmerte 103 126
Vigde 14 8
Gravferder 65 72
Fremmøte: 9414 12751
GT søn/helligd. 53 58

GT i kirken 87 95
På institusjon 36 30
GT m/nattverd 39 45
Nattverdgjester 3389 4499

4- årsbok (ant. )  85 78
Kons./musikk-
andakter 11 10
Kollekt           286 173 326 485
Av dette til 
eget arb.  96 803 107 483
Givertjen. 22 350 22 000
Messer/
basarer 187 000 115 599

Menighetens årsrapport
som fremlegges før årsmø-
tet vil gi et mer utfyllende
bilde. Årsmøtet er etter
gudstjenesten den 21. mars.
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