
 2/11 - et magasin for Skjold Menighet  
med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti
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Påskefest 

2011
Årets store Påskefest varer fra 
10. april til 1. mai. Under denne 
«paraplyen» samles mylderet av 
høytidsrelaterte kirkelige og 
kulturelle arrangementer i
Bergen. Side 6-7

Kontaktinformasjon side 13 • Kalender side 16

Fasteaksjonen
Kirkens Nødhjelps Faste-
aksjon 2011 går av stabe-
len 10.-12. april. I år setter
aksjonen fokus på økono-
misk rettferdighet. Sam-
men kan vi kjempe for en
fremtid uten fattigdom. 

Side 8-9

40 års godt arbeid
Helselaget ble stiftet i
1970. Ettersom kommu-
nen stadig overtok flere
pleieoppgaver, skiftet for-
eningen navn til Kirkela-
get. Og ennå er det mange
oppgaver å fylle.

Side 4

Agenthelg!
42 ivrige tårnagenter sat-
te sitt muntre preg på kir-
ken i januar. Side 4
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Påsken er fri. Fri fra det daglige. Om
ikke hele påsken, så får de fleste av
oss noen ekstra fridager i den stille
uke. 

REFLEKSJON AV BJØRN MOE

Vi er da ikke så langt borte fra selve kjernen i
påskens mysterium. For det er «fri» påsken
dypest sett handler om.

Kristus dør langfredag. Kristus dør fordi
Guds natur krever det. Noen må rette opp
menneskeslektens feiltrinn og urettferdige
handlinger. Gud hellighet forteller at slik må
det være.  

Kristus Jesus forsoner oss med vår Skaper.
Men vi utfordres også i forholdet til oss selv.

For er livet mitt nytt i møte med Gud, så er det
sannelig også nytt i møte med meg selv. «Den
som er i Kristus er en helt ny skapning», skri-
ver Paulus. Og selv om ikke så mange leser
Paulus i dag så har han rett.

Påskens dager setter oss mennesker fri. Fri
fra det som gir oss skyldfølelse og skam. Fri fra
det som tynger oss og trykker oss ned.

Er det ikke det kirken alltid har prøvd på, vil
noen si: Å trykke oss ned og pumpe oss fulle
av skyldfølelse. Mulig det kan oppfattes slik,
men i møte med Gud selv, så trør vi alle feil,
selv den beste blant oss. Selv med de beste in-
tensjoner.  Og de feilene skal du slippe å bli
minnet på. Du skal slippe at det uopprettelige
ødelegger livet ditt. Og det er nok av dem som
gjerne vil minne deg på dine feil, som vil løfte
opp dine mistak og få dem til å skinne og
funkle foran deg, bare for å hold deg nede.
Noen av oss er riktig flinke til den slags, mot
oss selv. Gud vil det ikke slik. Gud vil at mistak
skal glemmes og gjemmes. Ikke bare sånn
uten vider, men ved sin Sønn, som det heter i
skriften.

Påsken invitere oss til nytt felleskap med
Gud, og til omstart i eget liv.

For den som ikke bare vil ha litt fri, men vil
være fri, så er påsken et fantastisk høytid.

Kristus har kjøpt oss til
frihet, i tiden, og
gjennom sin opp-
standelse, til frihet,
fra evighet og til

evighet. God påske!

Påske  og fri

Lørdag 29. januar strømmet
hele 42 agentspirer til
kirken for å være med på
den nye storsatsingen i
trosopplæringen:
Tårnagenthelg!

TEKST OG FOTO: EVA CAMILLA VETAAS.

De fikk agenthatt, lupe og agentkort
rundt halsen.  I velkomstlabyrinten fikk
de sette fingeravtrykket på lerret og finne
agentnavn, de fikk lese bibelvers med lupe
og fikk agentenergi. 8- åringene hadde
oppdrag der de skulle lete etter bibelskat-
ter, og så var det agentpizza og quiz.

Så ble det agentgrupper med hvert sine
spesialoppdrag; å lage gudstjenesten til
dagen etter. Vi hadde en matgruppe som
bakte, og pyntet muffins til kirkekaffen,
og noen som pyntet hjerter med oppdrag
på til hele menigheten, hjerter som de
festet under kirkebankene. Det var dra-
magruppe som dramatiserte og laget ku-
lisser til søndagens tekst: Jesus stiller stor-
men. Vi hadde også en malegruppe som
laget flotte bilder inspirert av søndagens
tekst.

Søndagen kom agentene om morge-
nen og  vi øvet til gudstjenesten. 

Gudstjenesten må sies å være veldig
flott! Vi hadde inngangsprosesjon med
agenter som bar alterlysestakene, alter-
bibelen og blomster. De var også med å
ønske velkommen til gudstjenesten.

Dramatiseringen av søndagens tekst
involverte hele menigheten med båt fo-
ran alteret, og alle var med å lage stor-
men. Agentene var virkelig flinke!

Menighetspedagogen hadde preken og
forklarte hvor vi kan finne skatter (Bibe-
len for eksempel), hva det er en tårnagent
egentlig gjør (utfører oppdrag for Guds
rike), hvem som er med gjennom alvor
og latter (Gud, Jesus og Den hellige Ånd),
og til sist fikk menigheten et oppdrag:

Spre Guds kjærlighet i uken som kom-

Tegn nr 2, 2011. 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 ang. fellesstoff til
bladet (side 5-12). All annen kontakt: Se side 13.
Redaktør: Magne Fonn Hafskor
tlf. 55 39 04 40 - eyecu@online.no
Produksjon: Dragefjellet - post@dragefjellet.no 
tlf. 55 23 25 47 - Filer over 5 mb: jan.hm@frisurf.no
Trykk: Bodoni

Annonser, fellessider (side 5-12): 
Knut Sundt Rosenlund - 906 96 474 - costly@online.no 
Annonser, lokalsider: Kontakt lokalredaksjonen.

Stoffdeadline neste nummer: Mandag 16. mai
Utgivelsesdag neste nummer: Tirsdag 31. mai

Møtekalende, utgivelselplan og supplerende info:
Slå opp facebook-gruppen «Informasjon menighets-
blader Fana prosti», www.facebook.no

Agentspirene 

BISKOP HALVOR NORDHAUG 

I Jes. 58, 6-10 står det blant
anna at vi i fasta skal løysa
dei som med urett er
bundne, dela vårt brød

med dei som svelt og la
heimlause koma i hus. Fat-
tigdomen i verda er enkelt
synleg for oss i at nokon
svelt, andre gjer det ikkje,
men dei underliggjande

årsakene til økonomisk
urettferd er kompliserte.

Bibelens bodskap om
faste utfordrar oss til å om-
setja tankar og ord til fak-
tisk handling, og gjennom

Fastetid er aksjonstid
Det er ikkje rettferdig at over 1 milliard menneske i verda framleis
lever i ekstrem fattigdom. Saman kan vi kjempe for ei framtid utan
fattigdom. Det handlar om rettferd!
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e er på sporet! 

mer, til noen som ikke hører eller ikke venter
lyden av klokker eller tårnagenter.

Forbønnen var vandring i kirkerommet. Et
sted kunne man legge fra seg det som tynger i
livet ved å legge ned en stein ved korset, ett an-
net sted fikk man  en perle som et symbol
Guds rike og Guds skatter. En kunne tenne lys
for et barn man tenker på eller man fikk det
«hemmelige tegnet»- fiskesymbolet i hånden

ved døpefonten. For å løfte
frem noe.

Til sist leste fire åtteåringer
opp bønner som de hadde
laget. Mange var imponert
over de flinke barna, og de
flotte frivillige som stilte opp.

Vi hadde med oss «engle-
vakter»- foreldre som var

med for å hjelpe til og det var frivillige ung-
dommer som var med som ledere under
både lørdag og søndag.

Etter gudstjenesten var det kirkekaffe med
kaker og muffins som agentene hadde bakt.
Det var fullt hus på kirkekaffen. Dette vil vi
gjenta til neste år, vi gleder oss allerede ...!

Stas var det selvsagt at det også kom en
journalist fra Fanaposten som laget en flott
reportasje om helgen. ●

Påsken i kirken
Vi presenterer en fyldig prekenliste

på siste side. En liste som går helt

frem til sommeren. Vi vil blant alle

disse nevne noen få:

• Påskens gudstjenester hører all-

tid med. De anbefales. Dette er sel-

ve høytiden for hele kristenheten,

selv om vi i Norge nok har latt julen

få den plassen.

• Søndag etter påske inviterer Sør-

åshøgda barnekor til stor påske-

fest- gudstjeneste. Sang, salmer

og påskespill, med mange glade

barn.  Bli med! Kom og hør!

• 22. mai kommer det også i år

jazzband og Skjold og Sjømanns-

kirken og konfirmanter som var i

London og Berlin på Sjømannskir-

kene inviterer til «glad-gudstje-

neste». 

• Kristi himmelfartsdag kommer

sent i år. 2. juli. Da er det samling på

Smøråsfjellet, på Teaterplassen på

Nøttvedt. Ta med sitteunderlag og

noe til kirkekaffe.  NB: Begrenset

parkeringsmulighet!.

Velkommen til gudstjenester i

Skjold. Og så er det også kirkekaf-

fe, omtrent hver søndag. ●

Bønnesamling
Nytt denne våren er det at diakon 

Margit Djuve Edland inviterer til 

BØNNESAMLING i Skjold kirke 

hver mandag kl. 18.00. 

I den forbindelse skriver diakon Margit: 

«Då blir det anledning til å be saman

med kvarandre for det me er opptatt av,

her i menigheten, - òg kunne lyfte blik-

ket og takke Gud saman for det me fak-

tisk har.  

Det kan òg vera dagar ein kjenner at ein

sjølv treng forbønn, nokon som «bærer

oss frem til Jesus». Der skal det òg vera

moglegheit til å få, på den måten ein sjølv

ynskjer det. Vidare kan det å vera stille

saman hjelpe oss til å lytte til Gud og kva

han tenkjer om alt.» ●

vårt engasjement og bidrag til
Kirkens Nødhjelps fasteak-
sjon kan vi verkeleggjere
Guds ord. Den norske kyrkja
har hatt kampen for økono-
misk rettferd på dagsorden i
mange år, og vi er utfordra av
det internasjonale kyrkjefel-
lesskapet til å arbeide med
global rettferd.

Gjennom fasteaksjonen
2011 blir vi oppmoda til å

støtte kampen for økonomisk
rettferd og for ei framtid utan
fattigdom. Fastetida er vår ak-
sjonstid i Den norske kyrkja.  

Eg oppmodar difor alle til å
støtte Kirkens Nødhjelps fas-
teaksjon ved å ta godt imot
bøsseberarane, vere med som
bøsseberar sjølv og til å sig-
nere kampanjen som er retta
mot dei som har makt og an-
svar. ●

Støtt fasteaksjonen, oppfordrer biskop Halvor Nordhaug.
FOTO: BJØRGVIN BISPEDØMME

Glade og flinke småagenter fylte Skjold kirke i januar.  Noen 

hadde i tillegg de riktige brillene og da økte nok oppklarings-

prosenten.
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De har holdt på noen år, det
gamle helselaget. I 1970 startet
de og støttet hjemmesykepleien
med bil og hjertebrett og mye
annet nødvendig utstyr. 

TEKST OG FOTO: BJØRN MOE

Mange stilte også opp og var med å pleie
syke i hjemmene. Etter hvert overtok kom-
munen drift og økonomisk ansvar og da
kirken kom i 1998 skiftet Helselaget navn til
Kirkelaget. 

Mye har de bidratt med økonomisk i dis-
se årene og de er fremdels organisert
gjennom ulike lokale grupper som kom-
mer sammen, hygger seg og gir penger og
av sin tid. Per i år er det fire lag som er i drift;
Krohnåsen, Apelthun, Sæterveien og Stein-
sviken. 

Basaren i Skjold kirke om våren er et av
høydepunktene, der alle samles rundt gode

kaker og mange, mange flotte gevinster. I år
ble Kirkelagets basar holdt onsdag 23.
mars. En liten hemmelighet: Her er det ikke

bare god og lett stemning, her er det også
lett å vinne. Vi sees også neste år. Og takk for
støtten til vår lokale kirke. ●

Basar og kirke

Også de litt yngre fikk med seg noen gevinster; fra venstre; Therese, Signe og Eileen.

De har stått på en stund og her forberedes andre trekning. Fra venstre Ragnhild Mathisen, Gerd Dale og Berit Ådland. Over 20.000 kroner
kom det inn denne marsdagen. Takk til alle som støttet basar og kirkelag!
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REFLEKSJON AV 

PROST PER BARSNES

Ytrebygda er eit kyrkjeleg og
politisk pionerprosjekt! Kyr-

kjehuset som i desse dagar vert reist er re-
sultat av eit konstruktivt og godt samspel
mellom frivillig innnsats gjennom Ytre-
bygda kyrkjelag, Fana sokneråd, Bergen
kirkelige fellesråd og ikkje minst Bergen
bystyre, som har ei viktig rolle å spele når
det gjeld folkekyrkja sin lokale økonomi. 

Ynskjet om å bygge kyrkje i Ytrebygda er
gamalt. Ytrebygda kyrkjelag vart stifta i
1966, og har sidan då arbeidd for å få bygge
kyrkje. Likevel er det rett å seie at Ytrebygda
nærkirke i dag har vorte eit pionerprosjekt.
For slik prosjektet no er profilert, represen-
terer det ei nytenking i byen. Ei nærkyrkje er
ikkje ei vanleg soknekyrkje, men ho kan
byggjast på og bli det, om utviklinga gjer det
aktuelt. 

Veksande lokalmiljø måtte tidlegare ven-
ta nærare ein mannsalder før dei fekk seg
kyrkje. Bygginga av ei nærkyrkje kan der-
imot skje rimeleg raskt. Dette blir ein viktig
reidskap når nye nærmiljø skal utviklast.
For kyrkja er sjølv ein aktiv miljøskapar, og

vil vere ein god samarbeidspartnar for alle
positive krefter i å bygge gode lokalsam-
funn, der ulike sider ved menneskelivet blir
teke på alvor og gitt rom. 

Nærkyrkja er ei arbeidskyrkje som er
open ikkje berre på søndag, men også på
alle vekedagar mellom søndag og søndag.
Arbeidskyrkjene er av dei mest brukte for-
samlingshusa i byen! Bystyret har sett at
nærkyrkjer fyller mange funksjonar i eit lo-
kalsamfunn og i menneska sitt liv, og at det
såleis er ei god investering. I tillegg er det
slett ikkje verst at ein kan bygge to nærkyr-
kjer for det same som det ei soknekyrkje
kostar!

Nytenkinga  i dette byggeprosjektet kjem
til å bli ein vegopnar for at nye kyrkjer ras-
kare blir bygde i kyrkjelause utviklingsom-
råde, som ein viktig del av ei miljømedviten
byutvikling. Brukarane er ikkje minst born
og unge, men alle aldersgrupper har stor
glede av arbeidskyrkjene.

Vårt neste kyrkjeprosjekt i Fana prosti er
Sædalen nærkirke. For i Sædalen har det på
kort tid vakse fram nærast ein ny bydel. Det
er ei inspirerande glede at bystyret allereie
har løyvd pengar til førebuande planarbeid.
Bravo! ●

Kyrkjeleg og politisk pionerprosjekt

TEKST: LARS HAARR

Foredragsholder er Kjetil Aano, nylig avgått
generalsekretær i Det norske misjonssel-
skap. Han er nå prost i Tungenes prosti.

Kirkens misjonsansvar
På møtet vil Aano innlede til debatt om
hvordan dagens kirke skal forvalte sitt mi-
sjonsansvar. Hvordan skal en engasjere
mennesker for denne oppgaven? Er det in-
tolerant og avlegs å ta fram Jesu ord: «Jeg er
veien, sannheten og livet»? Det norske mi-
sjonsselskaps formål er i ord og handling å
vitne om Guds nåde i Jesus Kristus, og å bi-
dra til den verdensvide kirkes vekst og Guds
rikes utbredelse blant alle folkeslag. I Norge
er det frivillige organisasjoner innenfor kir-
ken som har tatt på seg disse oppgavene.
Eldst av disse organisasjonene er Det norske

misjonsselskap, som ble stiftet i 1842. Den
første misjonsforeningen i Fana ble stiftet i
1840-årene. I senere tid har flere menighe-
ter fått egne misjonsprosjekt. 

Nye utfordringer
Tidligere kunne regionale misjonsstevner
samle flere tusen deltagere. Søndagsskolens
dag kunne da være en nesten like stor utfor-
dring som 17. mai for bergenspolitiet, på
grunn av folkemengden. Så begynte tallet
på misjonsforeninger å skrumpe inn. Re-
kruttering ble et problem, og færre misjo-
nærer ble sendt ut. Inntektene gikk ned, og
eiendomssalg, oppsigelser og omorganise-
ring måtte til. Samtidig forandret det nor-
ske samfunnet seg, og kravet om nøytralitet
i livssynsspørsmål ble stadig sterkere. Dette
er også en del av de utfordringene Det nor-
ske misjonsforbund møter i dag. ●

Fana menighetssenter, torsdag 28. april 
kl. 19.00. Enkel servering og misjonsoffer.

Hvor går misjonen?
Fana prosti og Bergen fellesforening for Det norske misjonsselskap
inviterer til åpent møte om misjonsansvar og misjonens framtid. 

HOLDER FOREDRAG: Kjetil Aano har vært
misjonær på Madagaskar i syv år. Fra 2000
fram til i år var han generalsekretær i mi-
sjonsselskapet. Nå er han prost i Tungenes
prosti. FOTO: KIRKENS INFORMASJONSTJENESTE

Fana prosti utvides 
Menighetene Sælen og Fyllingsda-

len menigheter innlemmes nå i Fana

prosti. Kontoret i Fana utvides der-

med med to nye medarbeidere, sam-

tidig som bispedømmet er i ferd med

å behandle sak om nedlegging av

Laksevåg prosti. Vedtaket deres vil

sannsynligvis foreligge til somme-

ren. Menighetsbladet kommer tilba-

ke til saken i vår neste utgave. ●

Presentasjon av 
trosopplæringen
Vi har satt oss som mål å presentere

trosopplæringen i alle de syv menig-

hetene i Fana prosti. Tanken er at

dette skal være både til inspirasjon

og informasjon for hverandre. Sist

møtte vi Fana menighet, og denne

gangen var det Søreide som stod for

tur. Grunnet plassproblemer må

denne presentasjonen stå over til

neste utgave. Stafetten vil deretter

gå videre til (i følgende rekkefølge)

Birkeland, Skjold, Bønes, Slettebak-

ken og Storetveit. ●

Kulturkalender: 
Se Påskefest-oversikten side 6-7

Ytrebygda nærkirke er under bygging. Torsdag 14. april kl. 13.00 legg
biskopen i Bjørgvin, Halvor Nordhaug, ned grunnsteinen. 
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SØNDAG 10. APRIL

18.00 Laksevåg kirke
Hele menigheten synger. Nybø
Brass, Korguttene på Laksevåg,
Laksevåg kirkes barnehage, 
Laksevåg kirkes barnekor. Heidi
Lambach, sang, Erlend Os, 
piano/orgel, Rolf Aardal, konf.

18.00 Solheim kirke
Jentekoret Kalliope. Åsne Kvam-
me, dirigent og mezzosopran.
Mariko Takei, piano. Verker av
bl.a. Fauré og Dvorák. Markering
av nytt piano i Solheim kirke.

19.00 Sandvikskirken
Fauré: Requiem, samt verker av
Duruflé og Franck. Katarina P.
Paulsen, sopran, Olav Veierød,
baryton. Sandviken kantori, Bjørn
Lien, dir., Per Inge Hove, orgel.

19.00 Skjold kirke
«Smak av himmel – spor av jord».
Salmer i ulik drakt. Arne P. Peder-
sen og Martin M. Herfjord, sang,
Andreas Andersen, klaver, Matias
Askvik, kontrabass, Stig Wernø
Holter, orgel. Koret Cantus, Anne
Berit Hodne, dirigent.

19.00 Åsane kirke
Mozart: Kroningsmesse, Händel:
Utdrag fra Messias. Fana Kyrkje-
kor, Jostein Aarvik, dirigent. Slet-
tebakken Motettkor, Olav Øgaard,
dirigent Prima Vista, Korskolen
Åsane kirke, Jan Røshol, dir.. Fana

kammerorkester, Olav Stordal, dir.
Bill. kr. 200 v/inng., kr. 150 i
forhåndssalg.

20.00 Johanneskirken
Premiere på operaoratoriet «The-
odora» av Händel. Kristy Swift, 
sopran, Ryan Belongie, kontra-
tenor, Friedeman Kunder, bass,
Stanley Jackson, tenor, Tone K.
Thorsen, alt, Geir Molvik, tenor.
Iscenesettelse: Ted Huffmann, lys:
Jens Lange, cembalo/continuo:
Luca Tieppo. Bergen operakor og
Opera Bergens ork. Anne Randine
Øverby, mus. leder. Bill. kr. 390/290.

TIRSDAG 12. APRIL

20.00 Johanneskirken 
Händel: «Theodora». Se 10. april.

FREDAG 15. APRIL

20.00 Åsane kirke
Gloriamesse, Tore Aas og Oslo
Gospel Choir. Cantus Sororum,
Concord, G-nøklene, Ignis, Jubi-
late, Magnificat/Jubal, Prima Vis-
ta, VOKA. Geir H. Waaler, sang,
Bjørnar Hovlid, piano, Tore H. Sæ-
vik, gitar, Svein I. Storsæther,
slagverk. Lenamaria Gravdal,
Ragnhild Sæle, Eli Eidsnes, dir.

22.00 Åsane kirke
Musikkafé. Musical highlights m/
div. solister. Jan Røshol, prosjekt-
leder.

LØRDAG 16. APRIL

12.00 Korskirken
Orgelres. Kristen Øgaard, orgel.

12.00 St. Markus kirke
Orgelmeditasjon. Verker av Bach +
tre jubilanter: Liszt (1811-1886), J.
Alain (1911-1940) og A. Guilmant
(1837-1911). Mariko Takei, orgel.

17. APRIL, PALMESØNDAG

11.00 Slettebakken kirke 
Åpning av den 7. påskeutstillingen
etter gudstjenesten. Utstillingen
er åpen til pinse og er tilgjengelig i
forbindelse med gudstjenester og
andre arr. Billedkunstner Per 
Helge Hansen bor og arbeider på
Askøy, og maler bilder i spen-
ningsfeltet tradisjon/modernitet
og figurasjon/abstraksjon. Han
har også laget forsiden til årets
Påskefest-program. Mer informa-
sjon: www.perhelgehansen.no 

19.00 Fana kirke 
Rebecca Lambrect, fløyte, Erlend
Os, orgel/flygel. Bill. kr. 100

19.30 Bønes kirke
Credo. Pasjonsmusikk av Carsten
Dyngeland. Thomas Nøkling,
saks., Barbro Husdal, sang, Jim
Lassen, fagott, Per Hanevold, 
fagott, Carsten Dyngeland, klaver.

19.30 Bergen domkirke
MacMillan: «Seven Last Words
From the Cross». Barber: Adagio
for Strings. Bergen domkor og
strykeorkester. Domkantor Kjetil
Almenning, dir. Bill. kr. 250/150.

20.00 Johanneskirken 
Händel: Theodora. Se 10. april.

TIRSDAG 19. APRIL

12.00 Johanneskirken
Orgelres. Asbjørn Myksvoll, orgel.

20.00 Storetveit kirke
Pasjonskonsert. Folketoner, jazz
og improvisasjoner til billedserie.
Chris André Lund, sang, Ingvill
Morlandstø, saksofoner, Stein
Inge Brækhus, perkusjon, Ruth
Bakke, orgel & keyboards. Bill. kr.
100/60 v/inngang.

ONSDAG 20. APRIL

12.00 Arna kyrkje
Orgelres. Musikk og tekster til
ettertanke. Karoline Leiros, orgel.

19.00 Storetveit kirke
Kveldstoner i den stille uke. Bar-
bro Husdal, sang, Carsten Dynge-
land, orgel/klaver.

21. APRIL, SKJÆRTORSDAG

18.30 Søreide kirke
Korsvandring i ord, musikk og bil-
de. Utøvere fra Søreide menighet. 

19.00 Fana kirke
Pasjonskonsert. Anne-Margrethe
Eikaas, sopran, Jostein Aarvik, org.

19.30 Bønes kirke
Skjærtorsdagsmeditasjon. Barbro
Husdal, sang, Carsten Dyngeland,
orgel/klaver.

22. APRIL, LANGFREDAG

11.00 Fridalen kirke 
Pasjonsgudstjeneste. Pergolesi:
Stabat Mater. Solister, stryke-
kvartett og orgel. Knut Christian
Jansson, dirigent.

19.00 Bergen domkirke
J. S. Bach: Matteuspasjonen. Ba-
rokksolistene, Bergen barokk og
Kor vest. Berit Norbakken Solset,

AV KIRKEVERGE KJELL BERTEL NYLAND OG 

LEDER AV PÅSKEFEST-KOMITEEN TORFINN WANG 

Bergen kommune har også i år støttet pro-
grammet med 150.000 kroner, og det gjør at
mange av produksjonene har kunnet søke
om støtte. Det er et utrolig stort arbeid som
legges ned i disse produksjonene hver for
seg. Ildsjeler, profesjonelle og amatører ar-
beider side om side, i nær kontakt med den
lokale menighet. Hva er det med påsken
som inspirerer alle kunstnerne til denne sto-
re satsingen? 

Dramatisk fortelling
Påskens innhold er et drama som innehol-
der en fortettet fortelling. Vi møter Jesus
som først blir hyllet av folket på vei inn til Je-
rusalem. Det er fortellingen om nært venn-
skap, svik, om innstiftelsen av nattverden,
Jesu lidelse, død, og oppstandelse, fra den
dypeste fortvilelse til håpet og gleden. I møte
med denne fortellingen blir hele vårt regis-
ter av følelser aktivert. Det er mange som
ikke helt klarer å forholde seg til dette bud-
skapet, mange som synes at det blir for nært
og krevende. Her kommer kunsten inn og
redder oss. Kunsten gir liv og vinger  til fø-
lelsene, og peker på sider ved fortellingene
som gjør at vi kan kjenne oss igjen.

Å komme sammen
Det greske ordet for kirke, «ekklesia», betyr å
komme sammen. Bjørgvin bispedømme har

Klart for Påskef
Påskefest varer i år fra 10.
april til 1. mai, og er et forsøk
på å samle, koordinere og
gjøre kjent det som skjer i
kirkene i Bergen i perioden.

KLAR FOR PÅSKEFEST: «Kunsten gir liv
og vinger til følelsene, og peker på sider
ved fortellingene som gjør at vi kan kjen-
ne oss igjen» skriver Kjell Bertel Nyland
(bildet) og Torfinn Wang.

FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR
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sopran, Marianne Beate Ki-
elland, mezzosopran, Mika-
el Stenbäck, tenor, Johan-
nes Weisser, baryton, Adam
Riis, evangelist. Domkantor
Kjetil Almenning, dirigent.
Bill. kr. 250/150.

23. APRIL, PÅSKEAFTEN

12.00 Bergen domkirke
Orgelresitasjon. Verker av
bl.a. Frank Martin og J. S.
Bach. Karstein Askeland,
orgel.

18.00 Johanneskirken
Orgelmeditasjon. Verker av
Bach + tre jubilanter: Franz
Liszt (1811-1886), Jehan
Alain (1911-1940) og Ale-
xandre Guilmant (1837-
1911). Mariko Takei, orgel.

23.00 Sandvikskirken 
Påskenattmesse.

23.00 Sælen kirke 
Påskenattsmesse.

23.00 Bergen domkirke 
Påskenattsmesse.

24. APRIL, 1. PÅSKEDAG

19.00 Storetveit kirke
Klassiske perler, Jan Erik
Endresen, tenor, Ines Mai-
dre, orgel. Verker av Dvorak,
Haydn, Händel, Adams,
Stradella, Puccini m.fl. Bill.
kr. 150/100.

19.30 Slettebakken kirke
Marias påske - en fortelling
om å miste sin beste venn.
Av og med Hilde Trætteberg
Serkland. Espen Rotevatn,

piano. Bill. kr. 80. Fremføres
også som en del av påske-
dagsgudstjenesten i Nykir-
ken klokken 11.00.

25. APRIL, 2. PÅSKEDAG

19.30 Bergen domkirke 
«Kven kan seia ut den 
glede». Sankta Sunniva
kammerkor i samarbeid
med et ensemble bestå-
ende av saksofon, cello,
slagverk og harpe fremfø-
rer bearbeidelser av religi-
øse folketoner. Tore Kloster, 
dirigent. Bill. kr. 150/80.

19.30 Slettebakken kirke
E. Hovland: Oppstandelses- 
messe. Slettebakken 
motettkor. Jorunn M. John-
sen og Gunn F. Unneland, 

blåsere. Kristen Øgaard, 
orgel, Olav Øgaard, dirigent.

20.00 Åsane kirke 
Lovsangsgudstjeneste. 
Prima Vista og Con Spirito.
Harald Myklebust, sang, 
Lenamaria Gravdal, orgel.

ONSDAG 27. APRIL

11.30 Korskirken
Kirkemusikalsk halvtime.
Kristen Øgaard, orgel.

SØNDAG 1. MAI

19.00 Fridalen kirke
A. Lotti: Missa Sancti
Christophori. J. S. Bach:
Christ lag in Todes Banden
(kantate, BWV4). Collegium
Vocale Bergen og musikere.
Dir.: Knut Christian Jansson.

som visjon at vi «saman skal ære og tilbe Den
treeinige Gud». Utøvere og publikum som
«kommer sammen» forenes i denne visjo-
nen. I en konsert, forestilling eller utstilling i
kirken er vi alle deltagere i verket. Vi lytter, vi
tar det innover oss, vi tolker, vi kjenner etter,
og i møte med kirkens visuelle språk får vi
respondere med takknemlighet og aktiv til-
bedelse. Vi tar det vel nesten for gitt at alle
stiller opp på det som skjer i sin lokale kirke,
men skulle det ikke også være rom for å
krysse grenser og ta ut på en liten oppdagel-
sesferd i de andre bergenskirkene? 

Bredt tilbud
Den lokale gudstjenesten dan-
ner pulsen i kirkens påskepro-
gram. Men vi ønsker ikke å skil-
le så mye på hva som er gudstje-
neste og hva som er kulturpro-

gram. Da gleder vi oss heller over at det er
mye å velge mellom, og derfor mye å få med
seg. Brosjyren for Påskefest 2011 blir lagt ut
i alle kirker i Bergen, senest 1. april. Vi anbe-
faler også alle å gå inn på nettstedet
www.paskefest.no. Der står alt dere trenger
å vite. Sjekk også for eventuelle endringer
og oppdateringer. Med dette vil vi ønske
alle en god påske, rik på gode opplevelser! ●

PÅSKEFEST-UTSTILLER: Bildet som 
pryder forsiden av programheftet er 
av årets Påskefestutstiller, Per Helge
Hansen. Bildene hans blir utstilt i Slette-
bakken kirke fra palmesøndag  til pinse. 

e fest 2011
TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Fremtiden til Kystradioen har vært usikker i
snart to år, men nå fremtiden sikret. De er nå
men er nå tilbake på luften på samme fre-
kvens som Radio Sotra (FM 100,3/103,3/
107,5 / 88,6 MHz).

– Vi er tildelt en såkalt nisjekonsesjon, for-
klarer Johnn Ravnkilde Hardang, kjent
radiopastor og styreleder i Kystradioen.

– Denne gir oss i utgangspunktet rett til
sendetid på kveld og helg. Men gjennom en
avtale med Radio Sotra, som har allmenn-
konsesjonen på nettet, har vi nå fått mulig-
heten til å sende på dagtid i Fjell, Sund og Øy-
garden. Det er vi veldig glad for.

Helt siden Kystradioen mistet allmenn-
konsesjonen i juni 2009 og P7 Kristen Riks-
radio overtok eieransvaret har det vært ar-
beidet med å finne gode løsninger for videre
drift. 

Kraftig sendernett
– Vi har greid å holde liv i Kystradioen hele

perioden, men det kjennes godt å ha funnet
en permanent og stabil løsning, sier Har-
dang.

– Alle hverdager fra kl. 09-11 finner du oss
nå på Radio Sotra. Dette er et kraftig sender-
nett som når langt ut, og det vil være godt
mulig å ta oss inn også utenfor Sotra. I tillegg
vil vi fortsatt sende på kveldstid i Bergen på
den gamle frekvensen. 

Kystradioen er kjent som en lokal allmenn-
radio på kristen grunn. Den profilen vil også
være med i fortsettelsen. 

TILBAKE I ETEREN: – Vi satser på lokalt ma-
gasinstoff, gjester, reportasjer, riksnyheter
og mye norsk musikk, sier Bjørn Inge Sag-
stad. Kystradioens gamle flaggskip på sønda-
gene er også med videre, men med en lavere
nyhetsprofil enn før. FOTO: PRIVAT

Nytt liv i Kystradioen
– Det er godt å være tilbake. Dette
er stort, sier Bjørn Inge Sagstad,
daglig leder i Kystradioen. 
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Yohana er i sin egen verden
mens han trasker ved siden av
moren sin. Det er tidlig om
morgenen, og han er trøtt. De
skal gå langt for å hente grønn-
saker til boden på torget. 

Skaper forandring
– Jeg hjelper mamma med job-
ben morgen og kveld. Det er en
glede. Hun gir meg skolepenger
slik at jeg kan få utdannelse, for-
teller Yohana. 

Han bor sammen med moren
sin og tre søsken i landsbyen
Chunya i Tanzania. For to år si-
den ble moren med i en VICO-
BA-gruppe gjennom Kirkens
Nødhjelp.

– Da ble livet bedre. Nå har vi
råd til mat, klær og skole, fortel-
ler den unge gutten. 

VICOBA (Village Communi-
ty Banks) er spare- og lånegrup-
per der medlemmene sparer
små beløp hver måned. Pengene
samles i en pott, og medlem-
mene får anledning til å ta opp
små lån for å investere i inn-
tektsgivende arbeid og en bedre
framtid.

– Vi startet arbeidet med VI-
COBA i 2006. I dag er det over
1000 registrerte VICOBA-
grupper, forteller Godfrey Wa-
lalaze, Kirkens nødhjelps pro-
gramrådgiver i Tanzania. 

Hjelp til selvhjelp
Det er medlemmene selv som
eier «banken». Renter på lånene
som tas opp kommer alle eierne
til gode. Slik går overskuddet fra

prosjektet tilbake til lokalsam-
funnene. Kirkens nødhjelp støt-
ter VICOBA-gruppene med
opplæring, i tillegg til bankbok-
ser og annet materiell. 

– Jeg blir stadig imponert av
mennesker som tidligere ikke
har hatt ressurser til å gjøre noe

ut av livet sitt, men som nå reiser
seg på VICOBA-møtene og for-
teller den ene suksesshistorien
etter den andre: Om at de kan
holde barna i skolen, om at de
har skapt seg et levebrød og at
de tjener penger, forteller Wala-
laze. 

Viktige menigheter
I Tanzania er kirken et naturlig
sted å møtes for å ta tak i utfor-
dringer i hverdagslivet. Mange
som har blitt med i en VICOBA-
gruppe har hørt om arbeidet
gjennom sin lokale menighet,
og mange VICOBA-grupper

har også møtene sine i kirken,
selv om VICOBA er et prosjekt
på tvers av religioner.

– VICOBA gir mennesker
styrke til å tenke igjennom hva
de trenger og hvordan de kan få
tak i det. Ansvaret blir lagt i de-
res hender, men vi kan gi dem

kunnskap og støtte til å stå opp
for sitt eget liv. Vi opplever at
VICOBA-gruppene tenner håp,
sier Walalaze.

Salatblader og utdanning
Yohana og moren er framme
hos bonden der de skal hente
dagens grønnsaker. Den unge
gutten har drømmene klare for
framtiden:

– Siden moren min er med i
VICOBA, kan jeg studere hvis
jeg jobber hardt for det. Jeg har
lyst til å bli politi. Eller jobbe for
at landet skal bli mer rettferdig.
Demokrati er viktig. Jeg vil være

med å gjøre Tanzania til et godt
sted å leve for mange. 

I dag er det salatblader som
skal bæres tilbake til torget.
Flaks! Stort volum, men lett å
bære. Yohana smiler og myser
mot sola. Denne dagen skal bli
god. ●

HÅP FOR FREMTIDEN: 
– Jeg har lyst til å bli politi. 

Eller jobbe for at landet skal bli
mer rettferdig. Demokrati er

viktig. Jeg vil være med å gjøre
Tanzania til et godt sted å leve

for mange, sier Yohana. 

april 2011                        8

Yohana (14) fra Tanzania:  Nå er l

• Over én milliard mennesker lever i ekstrem fattigdom. I år 

setter derfor KNs fasteaksjon fokus på økonomisk rettferdighet.

Sammen kan vi kjempe for en fremtid uten fattigdom. 

• Menigheter landet rundt står for gjennomføringen av 

fasteaksjonen, som i år foregår i tidsrommet 10-12. april. 

• Ta kontakt med din menighet dersom du vil være med.

Da moren fikk VICOBA-lån til å starte en liten grønnsaksbod, fikk
fjortenåringen Yohana et helt nytt liv.

EGEN GRØNNSAKBOD: – Yohana liker å   stPÅ SKOLEBENKEN: Etter at moren fikk VICOBA-lån til oppstart av
egen virksomhet, har familien fått råd til mat, klær og skolegang.
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r livet bedre
AV MAGNE FONN HAFSKOR

Like utenfor inngangsdøren

til barnehagen stod det

nemlig en bil med motoren

på. Ingen satt inne i bilen, og

jeg lurte et øyeblikk på om

det var en av de ansatte som

hadde gått fra bilen sin slik i

et ubetenksomt øyeblikk. 

Så kom forklaringen. En

mann i 60-årene kom ut fra

en av de andre avdelingene,

sannsynligvis etter å ha le-

vert barnebarnet sitt. Han

satte seg i bilen, fortsatt

med motoren på - og ble sit-

tende. Selv stoppet jeg mo-

toren, og fulgte datteren

min inn. Da jeg kom ut igjen,

stod han der og forurenset

fortsatt. Så kom ektefellen

hans ut fra naboavdelingen.

Hun satte seg inn til ham, og

de kjørte av gårde sammen.

Det var litt kaldt, og en tynn

røyksky ble liggende igjen

som et grått teppe langs

bakken.

For 10-20 år siden var bi-

ler på tomgang et helt van-

lig syn. Folk kunne endatil

la bilen stå og gå i en halvti-

me utenfor boligen sin

mens de gjorde seg klare til

å reise på jobb. Hele bolig-

områder kunne slik stå

røyklagte morgen etter

morgen. I dag er det heller

blitt slik at vi reagerer når vi

ser at noen lar bilen bli stå-

ende på tomgang. Og vi fyl-

ler aldri bensin på tanken

uten et stikk av dårlig sam-

vittighet. 

Tilbake ved barnehagen

startet jeg motoren og

skrudde på radioen - akku-

rat tidsnok til nyhetene. Her

fikk jeg vite hvorfor Statoil

fortsatt mener at det er vik-

tig å utvinne oljesand i Ca-

nada - til tross for rapporter

om enorme CO2-utslipp og

store miljøødeleggelser

knyttet til denne spesielle

gruvedriften. I mitt stille

sinn tenkte jeg at det nå

snart burde være på tide

både for Statoil og oljena-

sjonen Norge å gå litt i seg

selv.

Oljepengene har sikret

oss en velstandsutvikling

som vi tidligere bare kunne

drømme om, og vi er i dag et

av verdens rikeste land i for-

hold til innbyggertallet.

Dette gir oss også et helt

spesielt ansvar. I stedet for å

investere i fortsatt utnyt-

telse av planetens min-

kende oljeressurser, burde

vi nå satset rikdommen vår

på utviklingen av renere og

grønnere energi. Vi kan

selvfølgelig sitte på gjerdet

og vente til alle jordens olje-

reserver er brukt opp. Pri-

sen for det kan fort bli høy. Vi

kan ikke kjøpe tilbake en

ødelagt atmosfære.

For selv om dommedags-

profetiene ennå ikke har

slått helt til, så vet vi at pla-

neten vår er i krise. Miljøgif-

ter hoper seg opp, arts-

mangfoldet trues og de sto-

re utslippene av spesielt

CO2 er i ferd med å endre

det globale klimaet. Vi som

bor i den rike del av verden

bidrar mest til endringene i

klimaet, men det er den fat-

tigste delen som rammes

hardest. Dette henger sam-

men med fordelingen av

jordens ressurser. 

En milliard mennesker le-

ver i ekstrem fattigdom, og

står dermed også dårlig

rustet i møte med tørkeka-

tastrofer, oversvømmelser

og orkaner. Kirkens nød-

hjelp forsøker å rette opp

noe av denne skjevheten

gjennom sin årlige fasteak-

sjon, som i år nettopp hand-

ler om økonomisk urettfer-

dighet. Ta derfor godt i mot

bøssebærerne når de ban-

ker på din dør! 

Og Statoil? 

De bør gi så det svir. ●

Skråblikk:

Statoil på tomgang
En morgen, da jeg leverte datteren min i barnehagen,

fikk jeg se et sjeldent syn.

• Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid over 

hele verden. 

• Du kan støtte aksjonen direkte ved å benytte kontonummer 

1594.22.87493, ringe til givertelefon 820 44 088 (200 kroner) eller 

sende KN100 på tekstmelding til 2090 (100 kroner).

• Mer informasjon: www.kirkensnodhjelp.no

å   stå i grønnsaksboden for sin mor.
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Si «Severin Suveren», og du hører straks en
kjent melodi inne i hodet. Den heter Daydre-
am, og ble opprinnelig skrevet og spilt inn av
det belgiske progbandet Wallace Collection i
1969. 

Kvinnedagssang
Den franske lounge-musikeren Frank Pour-
cel gjorde straks etter sin egen fløyelsversjon,
og det er denne norske tv-seere har fått et
gjenhør med hver eneste påske siden 1972.
Melodien til den dagdrømmende sangen er
nesten hundre år eldre, og kommer fra åp-
ningen av Tsjaikovskij sin berømte musikk til
(den kinoaktuelle!) balletten Svanesjøen.
Soullegenden Isaac Hayes lånte også dette va-
kre strykertemaet til sin sang «Ike’s Rap 2»
(1971), en låt som må ha vært svært populær
i Bristol - siden både Tricky og Portishead
samplet den på sine debutplater: Portishead
på den ukronede kvinnedagssangen Glory
Box, Tricky på den noe smalere «Hell is
Round the Corner». 

Påskedrømmer
Verdt å nevne er også det tyske ensemblet
Gunter Kallmann Choir, som spilte inn Day-
dream i 1970. Denne versjonen er kanskje
den beste, både i originaltapning og i den bri-
tiske elektronikaduoen I Monster sin tøffe re-
mix. The Beta Band, rapperen Guru (som
døde ved påsketider i fjor) og Lupe Fiasco
har alle samplet Gunter Kallmann til egne
dagdrømsanger. Sistnevnte inviterte
souldiva Jill Scott med på laget. Daydrea-
min’ heter låten, og minner litt om Aret-
ha Franklin sin single med samme navn
- som for øvrig gikk rett til toppen av den
amerikanske hitlisten påsken 1972. 

Påskebudskap
Annet er heller ikke å vente av en sang som
åpner med den uimotståelige tekstlinjen
«Day dreamin’ and I’m thinkin’ of you». Det
bringer oss tilbake til triphopens Mekka, Bri-
stol. Der sang Shara Nelson de samme forel-
skede ordene på Massive Attack sitt debutal-
bum, Blue Lines - akkompagnert av en heftig
dansebeat løftet fra Wally Badarou (ex-Level

42) sin hit Mambo. Også Massive Attack kalte
låten sin for Daydreaming, og med det skulle
vårt musikalske påskebudskap være noen-
lunde klart: Intet er nytt under påskesolen.
Alt går i sirkel, og påsken er i seg selv en feiring
av naturens gjenoppvåkning, Jesu oppstan-
delse og nytt liv for alle. 

Judasevangeliet
Også måten fortellingene om Jesus opp-
rinnelig ble samlet og satt sammen på har
med gjentagelser, variasjoner og gjenbruk å
gjøre. Tidlig på 200-tallet fantes det i omløp
rundt femti ulike evangelier. Et viktig skille
gikk mellom de som mente at Jesus var ut-
sendt fra Jehovah, skaperen av verden og lo-
ven, og de som mente Jesus var sendt fra en
høyere gud som ennå ikke hadde åpenbart
seg. De siste ble kalt gnostikere, etter det gres-
ke ordet for dyp innsikt eller kunnskap
innenfra. Det omdiskuterte Judasevangeliet,
som kom til rette ved påsketider i 2006
etter å ha vært tapt siden 300-
tallet, tilhører denne tra-
disjonen. Judas blir
her omtalt som

10 april 2011                        

Kontaktinformasjon,

Fana prosti
Prostikontoret utfører sentralbordtje-
neste for menighetene, kirkebokføring,
samt administrasjon av dåp, vigsel og
gravferder.

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

Prost Per Barsnes
55 59 32 55 • per.barsnes@bkf.no

Prostileder Edvin Stenhjem Bratli 
55 59 71 81 • edvin.bratli@bkf.no

Personal og økonomikonsulent 
Liv Bente Nilsen
55 59 32 57 • liv.bente.nilsen@bkf.no

Prostisekretær Kari Rydland 
• 55 59 71 82 • kari.rydland@bkf.no

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

Noen ganger 
trenger man 

å snakke 

om vanskelig
e ting. Du k

an være 

den som lytt
er når andre

 

virkelig tre
nger det. 

Kirkens SOS 
søker flere 

frivillige m
edarbeidere.

 

Kontakt oss 
på 55 32 58 

45/ 

941 83 654, 
bjorgvin@kir

kens-

sos.no eller
 www.kirkens

-sos.no

FRIVILLIG MEDARBEIDER?

Alt går Kultur-
tipset:
Hva har den uheldige Severin Suveren til felles med Jesu      
til å tenke på påsken. Og begge handler på en måte om       
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den eneste av disiplene som forstår Jesus, og forræ-
deriet beskrives som en handling gjort etter en hem-
melig avtale: «Du vil overgå dem alle, for du vil ofre
mannen som kler meg» sier Jesus til Judas. 

Thomasevangeliet
Kirkefedrene betraktet de  gnostiske tekstene som
vranglære, og gjorde det de kunne for å avgrense hva
som kunne regnes som sann kristendom. Mange av
tekstene gikk derfor tapt, og er i dag kun kjent
gjennom bruddstykker. Mye har likevel overlevd
gjennom de fire kjente evangeliene. Evangeliet etter
Markus er det eldste av disse, og både Lukas og Mat-
teus har høyst sannsynlig brukt det som kilde. En an-
nen kilde er den antatt tapte samlingen med Jesus-si-
tater, ofte kalt Q eller Quelle («kilde»). Deler av Q har
overlevd i Thomasevangeliet, som kanskje innehol-
der de aller eldste bevarte Jesus-ordene. Denne tek-

sten kom til rette igjen i 1945 i en forseglet krukke
funnet like ved den egyptiske byen Nag Hammadi. 

Humoristisk Jesus
I Thomasevangeliet møter vi en litt annen Jesus, selv
om mye er likt. «Flisen i din brors øye ser du, men bjel-
ken i ditt eget ser du ikke», sier Jesus i vers 26. Også lig-
nelsen om sennepsfrøet møter du igjen hos Thomas,
nesten identisk med versjonene i de tre synoptiske
evangeliene. I vers 34 møter vi endatil en humoristisk
Jesus: «Når en blind leder en blind, faller de begge i grøf-
ten», sier han der. Det er et godt råd, og kunne gjerne
stått som avslutning på dette kulturtipset. Men i tråd
med tittelen velger jeg å avslutte med et annet Jesus-
ord fra Thomasevangeliet. Det står i vers 18, og lyder
slik: «Har dere da oppdaget begynnelsen, siden dere sø-
ker slutten? For der hvor begynnelsen er, skal også slut-
ten være. Salig er den som tar sin plass i begynnelsen,
han vil kjenne slutten og ikke smake døden.»  ●

Nå kan du si Severin Suveren, 
og la påsken begynne!

r i sirkel 
THOMAS: Den vakre bokserien 
«Verdens hellige skrifter» har 

med en nyoversettelse av 
Thomas-evangeliet i boken 

«Apokryfe skrifter» 
(Bokklubbene, 2001). 

Ti tips for påsken

2011
Kjøp en restplass og

opplev den ortodokse
påsken i Hellas

Finn frem sykkelen og 
ta en rolig tur på gamle

trakter

Studér påskefest-
kalenderen og velg et 

arrangement

Lag verdens beste 
påskelam og inviter 

venner du ikke har sett 
på flere år

Senk skuldrene, opplev
påskefjellet. Husk 

appelsiner og
rødt klister

Les Thomas-evangeliet 

Senk skuldrene, og 
dra på palefiske, 

pust inn våren

Bli frivillig med-
hjelper under en 

påskegudstjeneste 

Slå av TVen, finn 
en bok eller 

gjenoppdag radioen

Studér påskefest- 
kalenderen og velg enda

et arrangement

     lidelseshistorie? Ikke mye, bort sett fra at begge deler får oss 
      gjentagelser og variasjoner over et tema.
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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. 
Eva Camilla Vetaas .......... 932 93 831
................eva.camilla.vetaas@bkf.no
Ta kontakt for påmelding.

Mandager kl 11.00-12.30

21.45

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

Astrid Teigen  55 13 44 34/450 25 103

Karl Henrik Berge ....... 480 439 98

Kantor Stig Wernø Holter

Dir. Anne Berit Hodnø ... 905 33 1156 Leder Synnøve Flotve, 55 91 21 13  
414 50 485 - seflotve@online.no

 

Diakon
Margit Djuve Edland
Telefon arb ..................... 55 59 71 15

Kateket Laila Haugland Storstrand
tlf arb............................ 55 59 71 11
tlf mobil ........................ 91 73 83 65
 

Menighetrådsleder
Mette Helen Baarøy  
Telefon .......................... 977 83 053

AV BJØRN MOE. FOTO: FOTOGRUPPEN

Vi er glade for at så mange slutter opp om
både konfirmasjonstiden og stiller som le-
dere. Og uten unge som kommer sammen
på høsten og planlegger, skriver manus og
hanker inn andre unge ledere så er arran-
gementet umulig.  

Over 60 ledere og 120 konfirmanter del-
tok. Det var Ung Messe på søndag, med
MILK-ere i spissen, og så, søndag kveld var
det et flott multimediashow. Her stod bud-
skapet om Kristus i sentrum. Vi takker for
en flott langhelg. 

Takk også til alle foreldre / foresatte som
stilte opp! ●

Valg til høsten: 
Også på nytt
menighetsråd
Det er tid for nytt menighetsråds-
valg 14. september 2011. Det
nåværende rådet har bare sittet i
to år, slik at valgene heretter kan
sammenfalle med valgene i
kommunene. 

Håpet er at valgoppslutningen om me-

nighetsrådsvalgene skal kunne økes

gjennom dette. I den forbindelse søker vi

kandidater for ny 4-årsperiode, fra høs-

ten 2011. Arbeidet for menighetsrådet

skal dekke alle aldersgrupper og mange

områder. Vi trenger derfor kandidater

med ulike egenskaper.  

Er du interessert i å bidra eller har du

forslag til andre kandidater,  ta kontakt

med menighetskonsulent Marita Børve, 

e-post: skjold.menighet@bkf.no eller

tlf. 55 59 71 12  så fort som mulig og 

innen 20.04.11.

For tiende gang: 

SKJOLDSTOCK!
Skjoldstock ble i år arrangert for 10ende gang. Et lite jubileum altså. 

De unge arbeidet i grupper og forberedte hver sin del til søndagens forestilling. Her et
glimt fra en engasjert gjeng i kirkekjelleren på lørdag.  
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TEKST OG FOTO: BJØRN MOE

Det var tanker om tiden som hadde gått,
det var trosvitnesbyrd, det var om hva
som hadde lagt seg til rette og refleksjo-
ner over det som hadde blitt og hva som
ikke hadde blitt. Dog mest dette ene;
takknemlighet. Og avsenderen var en
dame i Sæterveien. En dame på 91 år;
Rollaug Vedvik.

Jeg lot brevet ligge en ukes tid, tok så
kontakt og inviterte meg selv på besøk i
Sæterveien 15.

Til Skjold i 1962
- Hit kom du og Arnfinn, din nå avdøde
mann i 1962?

Ja, vi var heldige og fikk kjøpt dette
huset, men vi lurte lenge på hvordan vi
skulle få det til. Ting la seg til rette, og her
har vi bodd siden.

- Og dere har hørt til Skjold menighet
like lenge. 

- Både og. Skjold var jo en del av Birke-
land prestegjeld den gangen, selv om en
hadde begynt med faste gudstjenester i
gymnastikksalen på Skjold skole. Det
var ikke alltid så enkelt den første tiden
nå vi en søndag formiddag kom ned Sæ-
terveien og så kunne velge; skulle vi gå til
Birkeland kirke, det var jo et kirkebygg
med alt som hørte til, også orgel. Eller
skulle vi være med under gudstjenesten i
gymnastikksalen på Skjold skole. Vi
valgte det siste, men det var ikke lett i be-
gynnelsen. Og pianoet var gammelt.

- Det kom du til å bli bedre kjent med?
- Jeg hadde lært å spille «heime», på

husorgelet vårt. Og så ble det slik at jeg
begynte ganske snart å spille til gudstje-
nestene på Skjold. I mange år var det
uten godtgjørelse, men etter hvert fikk
jeg litt for det. Og jeg hold på frem til
1972 da Anne-Randine Øverby overtok
som deltidsansatt organist i Skjold sokn
som var blitt utskilt fra Birkeland. 

Mer enn å spille
-Men innen musikken har du gjort mer
enn å spille på Skjold?

- Det var sang jeg drev mest med. Jeg
er utdannet diakonisse fra Haraldsplass
og her spilte jeg til gudstjenester i
mange år, også mens jeg spilte på
Skjold. Om kveldene at jeg sang for pa-
sientene. Gikk fra rom til rom. En av pa-
sientene tilbød seg å betale sangtimer
for meg og i mange år hadde jeg sangti-
mer hos Jenny Jahren.

- Jeg var mezzosopran og jeg reiste
mye og sang på Fiskarheimar og Mi-
sjonshus.. Og var lenge med i KFUM / K
koret til Helge Birkeland. Vi hadde gode
opptredener og fikk reise litt. En god
tid.

Kirkekoret
- Kirkekoret på Skjold har du vært med
i gjennom mange år nå. 

- Jeg var med med på å starte kirkeko-
ret, var formann i mange år og er med
ennå. Vi øvde i mange år i menighetshu-

Skjold- Sogndal-
Solgården
Det er ikke mer enn 9 år siden sogne-

prest Jermod Hausberg og  hans Inger

forlot Skjold menighet. Siden 2002 har

de bod i Sogndal hvor Jermod har vært

prost i Indre Sogn prosti og Inger har

arbeidet som sykepleier.

Nå kaller sydligere egne for de to.

Søndag 20. mars var det avskjedguds-

tjeneste og utsendelsesgudstjeneste

for dem inne i Stedje kyrkje i Sogndal.

Tjenestested for Inger og Jermod er

Costa Blanca, Sjømannskirken i Albir/

Villajoyosa. (Solgården). Vi ønsker dem

lykke til i deres nye virke. ● FOTO: B. MOE

«Smak av himmel,
spor av ord» - 
vårkonsert i kirken
CANTUS, med dirigent Anne Berit Hod-

ne inviterer til konsert i Skjold kirke

søndag 10. april kl. 19.00. Det blir sal-

mer i ulike arrangement, fra Grieg til

Gustavson. Solister: Martin Myrild

Herfjord og Arne Pareli Pedersen.

Kantor Stig Wernø Holter vil ha en egen

orgelavdeling. Diktlesning ved Martin

Elholm.

Hjertelig velkommen til kirkekonsert.

Det er fri entré, men med mulighet til å

gi en gave ved utgangen. Vi håper på en

fullsatt kirke der vi gjennom musikken

kan hilse våren velkommen. ●

Et lite skriv på vel en A-4
side hadde blitt lagt på min
skrivepult en dag.
Håndskriften var fast og
pen. Og overskriften var:
«Kjære Skjold menighet».

Et takknemlig tilb
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set, det som nå er prestebo-
lig. Der hadde vi mange
gode år.

- Dere har vært en viktig
del av menighetslivet i
Skjold, også økonomisk.

Vi var flinke til å hygge
oss, og reiste mye på tur,
men vi hadde en visjon
om kirke på Skjold, og vi
samlet inn, og la til side og
sparte til kirken stod fer-
dig. 400.000.- tror jeg vi
bidrog med slik at orgelet
fikk noen ekstra stemmer.
Blant annet.

Takknemlig
- Og når du ser på alt du har opplevd så sier
du at du er takknemlig?

- Det har selvsagt vært bryninger og vei-
valg. Og det har nok vært litt tyngre dager
når jeg de siste 10 årene har vært alene i hu-
set etter Arnfinn gikk bort. Men når jeg ser
på Skjold menighet så er jeg fylt av glede
over den velsignelsen jeg får være en del av.
Her er store ungdomsflokker som kommer
til kirken, masse barn som fyller kirken i
kveldstimene i ukedagene. 

-For du vet det de unge er fremtiden. Og
med Jesus i våre hjerter så er fremtiden lys.
Jeg er gammel, men SÅ takknemlig for at jeg
har fått lov å ha Jesus i mitt hjerte helt fra jeg
var ung. Han har aldri slept meg, og jeg er
blitt rikelig velsignet. 

- Jeg tror også at Skjold menighet har blitt
rikt velsignet. Vi har mye å være takknemli-
ge for.

Sier Rollaug Vedvik, 91 år gammel. ●

Kirkekoret 
søker nye 
medlemmer
Vil du være med og
synge. Vi øver onsdager
mellom kl.14.30. og
16.00. Ta kontakt med
Grete Jacobsen – 
tlf. 55 13 19 78 eller 
Ingebjørg Hougsnæs –
tlf. 551 0 27 47 

Hun kan se tilbake på et
langt liv, Rollaug Vedvik.
Og hun synes hun er blitt
rikt velsignet.

lbakeblikk

Til gudstjeneste i 
Westminster Abbey
Konfirmantbesøket i London har mange høydepunkt. For noen var det guds-
tjeneste (evensong) i Westminster Abbey med påfølgende omvisning, der vi
blant annet fikk se sarkofagene til to søstre: Dronningene Elisabeth og Maria.

Omviser var dean ved  Westminster Abbey, Johan Hall. (Helt til venstre; deretter
følger mot høyre) Sigurd Danielsen, Daniel Søreide, Fredrik Aarli Nerheim og 
Elias Severinsen Sandnes.  FOTO ARNE BREKKE  
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16.01. Iris Høvik Larsen
16.01. Tobias Asmyr Nesøy
23.01. Magnus Glesnes Ferning
23.01. Nathalie Emmeline 

Torsvik Myrdal
23.01. Jonah Nicolai 

Martinussen Nesbø
30.01. William Couillault Nilsen
30.01. Viktor Olsen Furebotten
30.01. Magnus Hennø Haugen
06.02. Olivia Therese Heldal 

Haukeland
06.02. Johannes Oliver Heldal 

Haukeland
06.02. Adrian Gundersen Wold
13.02. Elise Kristine Fasmer
13.02. Leander Linløkken 

Kvalheim
13.02. Ida Olsen-Aanerud
13.02. Karoline Drews 

Matthiessen
20.02. Ellinor Johanne Lie 

Elholm
20.02. Markus Ruiz Selberg
20.02. Håkon Almeland 

Pedersen
27.02. Lucas Valklev 

Christiansen
27.02. Celin Sundfjord 

Odnæssveen
27.02. Nora-Emilie 

Grønvold Nordvik
27.02. Emilie Valklev 

Christiansen
27.02. Lars-Andreas 

Elvenes Jenssen

06.03. Sondre Rødsten Bærheim
06.03. Mille Marina Alfheim 

Torsvik
06.03. Mari Lund Rasmussen
06.03. Sigrid Hagen Fanebust
06.03. Trym Sævareide
13.03. Oliver Alsterberg
13.03. Lilly Marie Michelsen
13.03. Hedda Nesvoll Krogh
13.03. Andreas Fosse Selseng

07.01. Knud-Børge Nielsen
07.01. Ruth Sæterdahl
11.01. Anna Elgaaen
19.01. Aud Brakstad
21.01. Birgit Helland
27.01. Karen Helene Sudmann 

Aasen
28.01. Anita Skogstrand
02.02. Einar Bjarne Bergesen
03.02. Inger-Margrete Junker 

Fjærestad
04.02. Gerda Sofie Hansen
08.02. Asta Karina Hundven
01.03. Carl Anton Schjelderup
04.03. Margot Henriksen

Søndag 10. april kl. 11.00,
4. søndag i faste
Joh. 11, 45-53. Sogneprest Arne
Brekke. Kirkekoret. Dåp, natt-
verd, kirkekaffe.

Søndag 17. april kl. 11.00,
Palmesøndag. Familiegudstje-
neste. Johs 12, 1-13. Vikarprest
Per Fimreite. Dåp, kirkekaffe.

Skjærtorsdag 21. april kl.11.00
Nattverdsgudstjeneste.  Matt
26,17-29. Kapellan Bjørn Moe, 

Langfredag 22. april kl.11.00.
Langfredagsgudstjeneste.  Matt
26,30-27,50. Sokneprest Arne
Brekke.

Søndag 24. april kl.11.00,
Påskedag 
Høytidsgudstjeneste. Mat 28,1-
8.  Sokneprest Arne Brekke. Kir-
kekoret. Dåp. Nattv. Kirkekaffe.

2. Påskedag, 13. april. kl.19.30
Oppstandelsesmesse i Slette-
bakken kirke.

Søndag 1. mai kl.11.00, 
1. søndag. e. påske.  
Familiegudstjeneste/påskefest-
gudstjeneste med Søråshøgda
barnekor. Joh. 20,19-31.  Kapel-
lan Bjørn Moe. Dåp. Kirkekaffe.
Offer til Søråshøgda Barnekor.

Søndag 8. mai kl.11.00,
2. søndag. e. påske.  
Høymesse. Joh. 10,11-16.
Sokneprest Arne Brekke.
Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.

Søndag 15. mai kl 11.00,
3. søndag e. påske
Høymesse, Joh. 16,16-22. Ka-
pellan Bjørn Moe. Dåp, nattverd,
kirkekaffe. 
Kirkekoret.

Grunnlovsdag 17. mai 
kl 10.00

Gudstjeneste. Lukas
1, 50-53. Kapellan

Bjørn Moe

Søndag 22. mai kl 11.00,
4. søndag e. påske
Jazzgudstjeneste i samarbeid
Sjømannskirken. Joh. 16,5-15
Sogneprest Arne Brekke
Nattverd, kirkekaffe.

Søndag 29. mai kl 11.00
5. søndag e. påske
Høymesse. Efeserne 2, 14-21. 2
Ved kapellan Bjørn Moe. Dåp,
nattverd, kirkekaffe. 

Torsdag 2. juni kl 12.00,
Kristi himmelfartsdag
Friluftsgudstjeneste på Smør-
åsfjellet/Nøttvedt. Luk 24,46-53
Ved sogneprest Arne Brekke og
gutte-speiderne. Ta med sit-
teunderlag og noe å spise.
Natursti. NB. Det er begrenset
parkeringsplass øverst oppe.

Søndag 5. juni kl 11.00.
6. søndag e. påske
Høymesse. Johannes 15,26-16,
4a. Sokneprest Arne Brekke.
Nattverd, kirkekaffe.

Søndag 13. juni  kl 11.00,
Pinsedag
Høytidsgudstjeneste. Apostlgj.
2, 1-11. Kapellan Bjørn Moe . 
Nattverd, kirkekaffe.

Søndag 19.  juni  kl 11.00,
Treenighetssøndag
Ingen gudstjeneste i Skjold 
kirke.  Se Birkeland eller Fana.

Søndag 26. juni kl 1100,
2. søndag e. pinse
Høymesse. Lukas 16,19-31.     
Sogneprest Arne Brekke.  
Nattverd, kirkekaffe.

Ta vel imot 
bøssebærerene!
Tirsdag 12 april banker konfir-
mantene og medhjelpere ban-
ker på din dør for å samle inn
penger til Kirkens Nødhjelp.
Konfirmantene vil på denne må-
ten være med å hjelpe sin neste.
Det er årets fasteaksjon og du
får mulighet til å gi din/deres
gave til dem som hjelper andre.
Les mer om denne aksjonen på
kirkensnødhjelp.no/aksjonen.

Ta vel imot de som banker 
på din dør!

døde

             gudstjenesterdøpte

Returadresse:
Skjold menighet
Skjoldlia 55
5236 Rådal B

FU
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Menighetskalender
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