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2/12 - et magasin for Skjold menighet
med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

Mysteriet i
Jerusalem
Han satte sine føtter på jorden,
og går her fremdeles

Påskefest 2012: Se side 2-3 og 5-7
Indisk i Skjold kirke
En gjestegudstjeneste ledet
av den indiske
biskopen Theodosius ble en
annerledes og
fin opplevelse.
Side 14-15

Kampen mot nazistene
I år er det 70 år
siden biskop
Eivind Berggrav
manet kirken til
åpen motstand
mot NS og okkupasjonsmakten.
Side 7-9

Fasteaksjonen 2012
25-27. mars
arrangeres årets
fasteaksjon.
Inntektene går
til Kirkens Nødhjelps globale
utviklingsarbeid. Side 12

Kontaktinformasjon side 13 • Kalender side 16
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Det gode liv
- på nett

Skjoldstock 2012
Skjoldstock er over. Og noen trekker et lettelsens sukk. For litt
arbeid er det jo. Men vi vil ikke være foruten, hverken opplevelsen eller konfirmantene.

Jeg fikk nylig en invitasjon til å
være med i et nettverk. Det kom
selvsagt på e-post. Altså over
nettet.

TEKST OG FOTO: BJØRN MOE

AV BJØRN MOE

Fra før er jeg passiv medlem av nettverk fra studiested og min aktivitet på Facebook begrenser seg til å svare ja
på samtlige venneforespørsler. Her blir ingen avvist. Og så vil posten ha meg til å bli med i den store epostkassen; jeg regner med at det her er kode
og/ eller passord.
Og jeg har regnet etter. Jeg har ni steder jeg skal
logge meg inn med passord. Da snakker vi privat.
eBay, inkludert. Der må jeg også huske brukernavnet mitt. Prestekontoret kommer bare til tre passord, pluss alarmen, men antall ulike dataprogrammer jeg her er innom i løpet av en måned er
ca. ti. Det kommer litt an på hvordan du teller.
Noen program bruker jeg så sjelden at det tar mer
tid å logge meg inn, enn å utføre det jeg skal i programmet. Hvis ikke passordet har gått ut på dato
da. For sikkerhetens skyld, visstnok. Da er det bare
å sende en epost, så kommer det et nytt passord.
Hvis du da ikke har byttet epostadresse siden sist
du var innom. Nytt passord skal helst inneholde
stor bokstav, gjerne et tall og et spesialtegn. Og ikke
være mer en 8 tegn. Det er visstnok ingen krav til at
du skal huske det. Spesialtegn er slike som @ eller £.
Og så det store spørsmålet i livet. Skal jeg få meg
smarttelefon? Altså en som ligner eller er en iPhone: Her surfer du lett på nettet. I tillegg til å høre
musikk, spille spill, betale regninger, fotografere,
filme, sende bilder til venner og familie etc. etc.
etc. Alt hva du ønsker. Selvsagt greit å ha alt på et
sted. Og bestillinger og kjøp: Konsertbilletter,
kino. Hotellbestillinger. Reiser. Ny data eller flatskjerm. Ja visst, mye er lettere, og kanskje billigere.
Men jeg holder allikevel litt igjen. Jeg prøver å
ikke leve mitt liv på nettet. Men jeg gjør det mer og
mer. Neste uke; kanskje en liten utenlandstur. Forsinket vinterferie. Senke skuldrene. Kanskje jeg
endelig får tid til å laste opp et profilbilde på Facebook. Hvis jeg husker passordet.

Eller våre gode, flinke og trofaste ungdomsledere. I tillegg til over 120 konfirmanter så stiller nær 50 ungdommer
opp bidrar fra torsdag kveld til sent på
søndag. Uten dere kan vi ikke arrangere
konfirmant - festival fire dager til ende.
Da har jeg ikke nevnt planlegging, planlegging og planlegging i måneder på forhånd. Nytt av året var at vi hadde fått

sponset all mat til konfirmanter og ledere. En stor takk til Coop Obs! Og så
skal vi ikke glemme dere som sender deres håpefulle til kirken. Vi takker for stor
velvillighet og godt utført foreldreinnsats. Kirkekaffen på søndag etter endt
Ung Messe var forbilledlig. Likeså renhold og kjøkkentjeneste og opprydning.
En takk også til vasketeamet i BKF.
Nedenfor følger et lite knippe av bilder
med inntrykk fra Skjoldstock 2012. ●

Med ønske om en god påske og et godt liv. ●
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Annonser, fellessider (side 5-12):
Knut Sundt Rosenlund - 906 96 474 - costly@online.no
Annonser, lokalsider: Kontakt lokalredaksjonen.
Stoffdeadline neste nummer:
Mandag 7. mai
Ø M E R KE
Utgivelsesdag neste nummer:
T
ILJ
M
Tirsdag 22. mai
Møtekalender/utgivelselplan:
Se facebook-gruppen «Informasjon
menighetsblader Fana prosti»
1
69
9

24

Tegn nr 2, 2012. Bladet utgis av menighetsrådet i samarbeid med BKF og de andre menighetene i Fana, og
sendes til alle hjem i menigheten. Vi tar med glede i
mot artikler av ulike slag og gjerne 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

Trykksak
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«Best games ever»
Som vanlig!
FRILUFTSGUDSTJENESTE
20.mai Kl:12.00 på Smøråsfjellet (Nøttveit - Teaterplassen) Sokneprest Arne Brekke
Ta med sitteunderlag, drikke og nistepakke Alle er hjertelig velkommen!
NB! Aldri dårlig vær – kun dårlige klær
Vi gjør oppmerksom på at parkerings muligheter er begrenset.
Arr: Skjold menighet og Smøråsfjellets Venner.

mars 2012
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Jazzgudstjeneste
Program for resten av vårsemesteret:
20. april: «Vårslepp» i Hordnesskogen.
1. juni: Tur til Herdla

Velkommen
til 2 årssamlingen
Nå er det deg som er to år som
skal bli invitert til en samling i
Skjold kirke.
På samlingen lørdag 5. mai Kl 11.30-13.30
skal vi synge, leke, spise litt, lage noe fint
som du kan ta med hjem. Deretter skal vi se
teaterforestillingen «Metamorfose»,
Vi håper du kan komme!
Meld deg på til:
tone.ekerhovd@bergen.kirken.no
Tlf: 55 59 71 17 innen 30. april.
Billettpris for «Metamorfose»
50 kr barn 100 kr voksne

Vi kommer tilbake med opplysninger om
oppmøtested og tidspunkt senere. Se
oppslag i kirken og på kirken hjemmeside; skjold-kirke.no

Minnefondtildeling
Sigmund Skages Minnefondkonsert
og tildeling av årets stipend: Fana
kyrkje, søndag 15. april kl 1800. Medvirkende: Fana Mannskor, Fana Musikklag og årets stipendiat, Johanne
Haugland. Billetter ved inngangen.

Påskegudstjeneste
med Søråshøgda
Vi anbefaler påskens gudstjenester, og
skulle du «være ute av byen» i selve påsken så er Påskefestgudstjenesten med
Søråshøgda barnekor vel verd å få med
seg. Her er det dramatisering, glade
barn, mye musikk og mange av påskens
kjente toner. Og selvsagt; kirkekaffe etter
gudstjenesten. Tid: Søndag etter påske;
15. april kl 11.00. Velkommen til kirken i
påsken og i påsketiden.

FAGKUNNSKAP OG
STORT UTVALG!

TORGALLMENNING 55 36 40 00
LAGUNEN 55 13 38 60
www.hgh.no

Søndag 29. 4. kl. 11 arrangerer Skjold og
Sjømannskirken jazzgudstjeneste. Utenlandskonfirmantene og Cantus blir med,
og det blir selvsagt mye god musikk med
swing. Velkommen.

Formiddagstreffet
Kl. 12-14 annenhver torsdag i storsalen.
• 29. mars. Kløver-Sundt –koret.
• 12. april. «Et møte med ekteparet
Bjørnson på Aulestad i Gausdal». Ved
Jakob E. Ågotnes.
• 26. april. Gode venner fra Lindås
kommer på besøk.
• 10. mai. Vårprogram med flere innslag.
• 26. mai. Fint program. Også betasuppe
med tilbehør.
• 7. juni. Formiddagstreffets sommertur.
1. mars var det liv og god sang på formiddagstreffet. Da var det besøk av «vår egen»
barnehage, Skjold menighets barnehage.

Liker du å glede?
Bli med på besøkstjenesten
Menighetene i Fana prosti inviterer til
seminar for deg som kan tenke deg å
bli besøksvenn. Ytrebygda kirke,
Blomsterdalen 14. april kl. 10 – 14
Program:
• Informasjon om besøkstjenesten i
menighetene i Fana
• Rammer for besøkstjenesten
• Grensesetting
• «Grepene» – hvordan samtale/få
tak i hvem personen er?
Enkel lunsj. Seminaret er gratis og
åpent for alle som kan tenke seg å bli
besøksvenn. Påmelding/spørsmål/
skyss: Diakon Linda Bårdsen,
55 30 81 17 - 483 02 448 linda.bardsen@bkf.no eller Målfrid
Litlere - malfrid.litlere@gmail.com
VELKOMMEN
- også om du ikke har meldt deg på
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Velkommen til Påskefest!
Det er nok en gang med stolthet og glede vi kan presentere Påskefestprogrammet i Bergen. Nå
gjenstår bare at alle som er i Bergen i påsken kjenner sin besøkelsestid og oppsøker de mange
kulturprogrammene i kirkene våre.
AV KIRKEVERGE KJELL BERTEL NYLAND

Bergen er en oversiktlig by. Mange arrangementer skjer i menighetene i bydelene,
men kanskje påsketiden også er tiden hvor
vi kan krysse litt grenser, og gå på oppdagelsesferd i andre kirker? Det er mange lokale menigheter som forbereder ekstra
innslag i påsketiden, både når det gjelder
tekstlesere, musikere og andre innslag.
Kirkeverge Kjell Bertel Nyland.
ARKIVFOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Den lokale gudstjenesten danner pulsen i
kirkens påskeprogram. Men påskens budskap møter oss enda sterkere når det blir et
samspill mellom konsertene og gudstjenestene. En ekstra takk går til Bergen kommune, som også i år er en viktig støttespiller og bidragsyter til Påskefest. Med dette
vil vi ønske alle en god påske, rik på gode
kulturopplevelser!
Hele programmet for Påskefest 2012
presenteres på side 6 og 7.
Mer informasjon: www.paskefest.no.

Saman om gudstenesta
Ny ordning for hovud-gudsteneste vart innført i Den norske kyrkja frå 1. søndag i adventstida 2011. Kyrkjelydane fekk med dette meir fridom til å prege det lokale gudstenestelivet.
Dette tyder meir variasjon.
REFLEKSJON AV PROST PER BARSNES

Ein kan velje mellom ei rekkje alternative
bøner, svar frå kyrkjelyden og ulike musikalske og visuelle uttrykk i gudstenesta. Ein
slik lokal fridom er allereie innarbeidd i
mange andre kyrkjesamfunn. Større rom
for lokale val betyr ikkje at det skal veljast
nytt for kvar gudsteneste. Gleda over det
kjende, og gjentakinga, er ein del av liturgiens løyndom.

Lokal grunnordning
Fram til 1. oktober i år vil det skje ei utprøving av ulike alternativ for å setje oss i
stand til å velge kva vi ynskjer å ha som vår
lokale ordning. Den ordninga vi vel bli
godkjend av biskopen innan første søndag
i advent 2012. I den nye ordninga skal kyrkjelyden i langt større grad prege profilen
på gudstenesta, og fleire skal involverast i
arbeidet med å førebu og gjennomføre
gudstenestene.
Det mest nyskapande er at soknerådet
skal utarbeide ei lokal grunnordning for
gudstenestelivet i soknet, i samarbeid med
prest, kyrkjemusikar, andre tilsette og frivillige i kyrkjelyden.

Gudsteneste for alle
Før den lokale grunnordninga vert fastsett,
skal soknemøtet få uttale seg. Alle røysteføre kan delta her. I den lokale grunnordninga er det kyrkjelyden som avgjer. Kyrkjelyden kan opprette eit gudstenesteutval
og la menneske med ulik alder, livssituasjon og funksjonsevne delta som medliturgar. Når fleire tek medansvar for gudstenesta, får ho eit meir lokalt preg. Visjonen
er ei gudsteneste for alle. Den nye ordninga
opnar også for større breidde i det musikalske uttrykket til gudstenesta. Kyrkjelyden
kan velge liturgisk musikk innanfor ulike
sjangrar - eller den musikken som har vore
i bruk sidan 1977. Ulike musikkstilar kan
nyttast i same gudsteneste, eller leggjast til
dei andre hovudgudstenester som soknerådet vedtek.
Estetikk, stille og rørsle
Den nye gudstenesteordninga legg større
vekt på det estetiske, som bilete, drama og
liturgisk dans. Prosesjonar, frambering av
brød og vin, bønevandring og liknande får
større plass. Det er òg lagt større vekt på
stille i gudstenesta - til ettertanke og bøn. I
to tusen år har kristne kome saman på søndagen, dagen for Jesu oppstode; i vårt eige

land i meir enn tusen år. Heile denne tida
har gudstenesta hatt ein felles grunnstruktur, med Orddelen og Nattverdsdelen som
hovudelement. Den nye gudstenesteordninga er prega av impulsar frå den verdsvide kyrkja. Samstundes er den djupt forankra i den norske allmennkulturen, gjennom
vekslinga mellom kvardag og helg, salmeskatten og gjennom dei verdiar den kristne
gudstenesta har formidla inn i det norske
samfunnet.

Saman for Guds andlet
Vi kan ha ulike grunnar for å gå til gudsteneste. Den djupaste grunnen ligg likevel
ikkje i oss sjølv, men i at Gud kallar oss saman. Her tener Gud oss med sine gåver, og
vi tener Gud i bøn og lovsong. Alt som skjer
i gudstenesta, er prega av at vi er saman for
Guds andlet. Desse fire orda seier noko
viktig om kva gudsteneste er. Dette vert tydeleg når gudstenesta vert avslutta med dei
urgamle orda: «Herren velsigne deg og vare
deg. Herren la sitt andlet lysa over deg og
vere deg nådig! Herren lyfte sitt åsyn på deg
og gjeve deg fred!» (4 Mos 6, 24-26). Med
denne velsigninga vert vi sende ut til kvardagens teneste for Gud, våre medmenneske og alt det skapte.
mars 2012
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Program Påskefest 2012
ONSDAG 28. MARS
«SOMMERFUGLENS PÅSKEDANS»:
Figurteater for barn fra 0-5 år. Fortellingen handler om sommerfugllarvene
Åmelise og Larveliten. Sommerfuglenes
oppstandelse/gjenfødelse kan brukes
som bilde på Jesu oppstandelse. Mer informasjon: www.kulturskolesekken.no.
Nykirken (i kapellet/Barnas katedral),
26.-30. mars kl. 10 og kl. 12. Inngang:
Gratis. Spilles til samme tid hver dag til
og med palmesøndag 1. april.
KVELDSTONE: Barbro Husdal, sang
og Carsten Dyngeland, orgel og klaver.
Storetveit kirke kl. 19.00.
REQUIEM AV BRAHMS: Opera Bergen, scenisk fremførelse med kor, solister
og orkester. Anne Randine Øverby, dirigent. Johanneskirken kl. 21.00.

SØNDAG 1. APRIL,
PALMESØNDAG
UTSTILLINGSÅPNING: «Andre landskap» i Slettebakken kirke. Billedkunstner Linda Øgaard viser malerier og tegninger fra prosjektet «Andre landskap»,
som har sitt utgangspunkt i farens sykdom og død, og hennes første møte med
Lofoten i mørketiden. Les mer på
www.logaard.no. Etter musikkgudstjenesten skjærtorsdag gir kunstneren en
omvisning.Utstillingen åpner etter gudstjenesten palmesøndag, og er tilgjengelig
i forbindelse med gudstjenester og andre
arrangementer i kirken i frem til pinse.
NORGESPREMIÉRE: Eriks Esenvalds:
Passion and Resurrection (første gang i
Norge). Nystedt: O Crux. Morales: Andreas Christi Famulus. Pärt: Fratres.
Bergen domkor. Bergen kammersolister. Ditte Højgaard Andersen, sopran.
Kjetil Almenning, dirigent. Bergen
domkirke kl. 19.30. Bill. kr. 250,-/150,MUSIKALSKE REFLEKSJONER: Carsten Dyngeland, flygel. Bønes kirke kl.
21.00.
REQUIEM AV BRAHMS: Opera Ber-
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gen, scenisk fremførelse med kor, solister
og orkester. Anne Randine Øverby, dirigent. Johanneskirken kl. 21.00.

TIRSDAG 3. APRIL
ORGELKONSERT 1: Orgelresitasjon
ved Tor Grønn. Kristi T. Søvik, liturg. Nykirken kl. 11.00.
ORGELKONSERT 2: Orgelres. ved Ottar E. Arnestad. Johanneskirken kl. 12.00.
PASJONSKONSERT: Folketoner og improvisasjoner. Chris André Lund, sang.
Øivind Stømer, saksofoner. Ruth Bakke,
orgel og keyboards. Storetveit kirke kl.
20.00. Bill. kr. 100,-/60,TIRSDAGSKONSERT «PETER»: Nyskrevet orgelmusikk og lesning av påskeberetningen. Carsten Dyngeland, orgel.
Bønes kirke kl. 21.00.

ONSDAG 4. APRIL
KVELDSTONER I EN ÅPEN KIRKE:
Ruth Bakke, orgelmeditasjoner. Storetveit kirke kl. 19.00.

TORSDAG 5. APRIL,
SKJÆRTORSDAG
ORGELKONSERT: Orgelres. ved Gerd
Vågsholm. Fyllingsdalen kirke kl. 17.30.
KONSERT: Loddefjord kirke kl. 18.00.
PASJONSMUSIKK: Rune Johnsen
Klevberg, orgel. Olsvik kirke kl. 18.30.
«SORGEN OG GLEDEN DE VANDRER TIL HOPE»: Meditativ kveldsstund med kjente salmer. Rikke W. Bergflødt, sang. Jon F. Blichfeldt, cello. Øyvind Kvamme, klaver. Eli-Johanne Rønnekleiv, orgel.Søreide kirke kl. 18.30.
MEDITASJONSMUSIKK: Barbro Husdal, sang. Carsten Dyngeland, orgel og
klaver. Bønes kirke kl. 19.00.
PASJONSKONSERT: Marius Dale

Romslo, sang. Jostein Aarvik, orgel. Fana
kirke kl. 19.00.
RESPONSORIER FOR SKJÆRTORSDAG: Musikk av Carlo Gesualdo di Venosa og Francis Poulenc. KorVest. Kjetil
Almenning, dirigent. Bergen domkirke
kl. 19.30. Bill. kr. 200,-/100,-

FREDAG 6. APRIL,
LANGFREDAG
STABAT MATER AV PERGOLESI:
Hilde V. Hagen, sopran. Åsne Kvamme,
mezzosopran. Strykekvartett. Kristin
Sævik Litlere, liturg. Knut Chr. Jansson,
orgel og klaver. Fridalen kirke kl. 11.00.
MARKUSPASJONEN AV BACH: Malcolm Brunos bearbeidelse av Bachs delvis tapte Markuspasjon. Barokksolistene. Ann Helen Moen, sopran. Clare
McCaldin, mezzosopran. Derek Chester, tenor. Håvard Stensvold, bass. Andrea Bræin Hovig, resitasjon. Aslak
Moe, regi. Bjarte Eike, leder. Bergen
domkirke kl. 19.30. Bill. kr. 250,-/150,-

LØRDAG 7. APRIL,
PÅSKEAFTEN
ORGELKONSERT1: Orgelres. ved Karstein Askeland. Brahms, Böhm, Bach,
Martin. Bergen domkirke kl. 12.00.
ORGELKONSERT 2: Orgelresitasjon
ved Ottar E. Arnestad. Johanneskirken
kl. 15.00.

SØNDAG 8. APRIL,
FØRSTE PÅSKEDAG
KLASSISKE PERLER: Bach, Bizet,
Händel, Haydn, Mendelssohn, Puccini,
Schubert og Vivaldi. Åse Solvi, sopran.
Jan Erik Endresen, tenor. Jackie Palmer,
mezzosopran. Wensleigh Palmer, orgel
og piano. Storetveit kirke kl. 19.00. Bill.
kr. 150,-/100,-. Barn gratis.
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«ANDRE LANDSKAP I»: Billedkunstner Linda Øgaards påskefestutstilling er knyttet til farens sykdom og død, og hennes første
møte med Lofoten i mørketiden. – Det handler om sårbarhet, sier hun selv, blant annet med henvisning til dette spennende bildet.
Er det Jesus på påskemorgenen, eller er det en person som i nødens stund opplever at himmelen åpner seg? Tolkningene kan
være mange. Utstillingen åpner i Slettebakken kirke etter gudstjenesten palmesøndag, og er tilgjengelig i forbindelse med gudstjenester og andre arrangementer i kirken frem til pinse.

MANDAG 9. APRIL,
ANDRE PÅSKEDAG
ORGELKONSERT: Knut Helbekkmo,
orgel. Sandvikskirken kl. 19.00.
OPPSTANDELSESMESSE AV EGIL
HOVLAND: Lars Petter Eide og Gunn
Kongsvik. Slettebakken motettkor. Blåsergruppe. Kristen Øgaard, orgel. Olav
Øgaard, dirigent. Slettebakken kirke kl.
19.30.

LØRDAG 14. APRIL
PÅSKEMATINÉ: Forestilling/konsert.
Berit Eggen Solstad, skuespiller og sanger. Ole Amund Gjersvik, kontrabass.
Kristian Wedberg, klaver. Mannskoret
Fremad. Solheim barneteater. Mariko
Takei, orgel. St. Markus kirke kl. 15.00.

SØNDAG 15. APRIL

ONSDAG 11. APRIL

BARNAS PÅSKEFEST: Barnegospel. Å.
K. Aagaard, liturg. Radiogudstjeneste.
Nykirken kl.11.00.

KVELDSTONER I EN ÅPEN KIRKE:
Barbro Husdal, sang og Carsten Dyngeland, orgel og klaver. Storetveit kirke
kl. 19.00.

GUDSTJENESTE MED BARNEKOR:
Påskesangfest med kirkens barnekor:
Englebarn, Solstrålene, Soul Children.
Eidsvåg kirke kl. 11.00.

AFTENSANG: Åsane kirke kl. 20.30.

FAMILIENS PÅSKEGUDSTJENESTE:
Korskolens kor. Åsane kirke kl. 11.00.
PÅSKEKONSERT: Brith Barsnes Bjordal, sang. Dagfinn Bøe, sang. Per Lennart

Knutsen, trompet. Rune Johnsen Klevberg, orgel. Olsvik kirke kl. 19.00.
MESSE AV SCHUBERT: Variert påskemusikk. Magnificat og Accord, dir. Jan
Røshol. Concord, dir. Ann-Camilla
Misje. Prima Vista, dir. Lenamaria
Gravdal. Strykekvartett. Ingrid Mostad
Bråten og Lars Erik Haga, klaver. Jan
Røshol, orgel. Åsane kirke kl. 19.00. Bill.
kr. 150,-/100,HIMMELEN SKAL GLEDE SEG: Odd
Johan Overøye: Vesper. Rihards Dubra:
Laetentur Caeli. Sankta Sunniva Kammerkor. Stord Con Spirito. Kjersti Vindal og Johannes Wik, harper. Sofya Dudayeva, fløyte. Kai Hansen, akkordeon.
Tore Kloster, dirigent. Bergen domkirke
kl. 19.30. Bill. kr. 150,-/80,Les helt oppdatert informasjon om
disse arrangementene og eventuelle
supplerende arrangementer på
www.paskefest.no

mars 2012
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70 år siden kirkens «påskeopprør»:

Kirken under solkorset
Påsken har stått svært sentralt i kristendommen i hundrevis av år, og kirken markerer hver vår
denne høytiden på bredt grunnlag. Slik vil det også bli i år, når påsken melder seg i første uke av
april. Da kan det være grunn til å minnes påsken 70 år tilbake i tid, da alle landets menigheter
under gudstjenesten fikk opplest et budskap fra landets biskoper om «Kirkens Grunn».
AV MARTIN A. E. ANDERSEN

Etter å ha understreket kirkens frihet og
forpliktelse på Guds ord, pekte biskopenes
budskap på foreldrenes og kirkens rett og
plikt i barneoppdragelsen, og sluttet med å
redegjøre for de kristne og kirkens forhold
til øvrigheten. Biskopene hadde alt trukket
seg fra sine embeter, og påskedagen 5. april
avsluttet vel 750 prester sin opplesing av
budskapet med å fortelle sine menigheter
at også de nå hadde trukket seg fra sine
embeter.

12.000 protestbrev
Før denne dramatiske påskedagen i 1942
hadde svært mye skjedd i Norge. 25. september 1940 var alle politiske partier blitt
oppløst og ny kirkestatsråd utnevnt. Senere hadde landets lærere sendt 12.000
protestbrev mot å endre skolens mål og
innhold, og 20. mars var 1100 lærere blitt
arrestert, og 650 av dem sendt til tvangsarbeid ved Kirkenes.
Mye av det som skjedde hadde bakgrunn
i to «lover» av 3. og 5. februar fra landets
nye makthavere, om en nasjonal plikttjeneste for all ungdom i alderen 10-18 år og
plikt for alle lærere om medlemskap i en ny
organisasjon, som skulle «skape forståelse
for et nytt samfunnssystem».

Et trygt møtested
Folk flest holdt seg noenlunde orientert
om alt det «nye» som skjedde, ikke minst i
forhold til skole og kirke. Informasjonen
ellers var ofte mangelfull, da alle radioapparater var samlet inn og lagret, og aviser
og blad bare fortalte det som de nye makthaverne ønsket. En lang rekke organisasjoner var blitt forbudt og nedlagt, og kirken var nærmest blitt det eneste trygge
møtestedet, der en kunne oppleve sosial
kontakt og støtte.
Utover i krigsårene hadde oppslutningen om kirkens gudstjenester økt kraftig,
og 5. april 1942, påskedagen, var de fleste
kirker fylt til siste benkerad.
«Gud signe Norigs land»
Påskedagen var det svært naturlig å søke
til kirken, men denne påsken hadde ryktet gått om at noe helt spesielt skulle skje.
Johanneskirken i Bergen, med 1250 sitteplasser, var min kirke den gang, og kirken
var mer enn overfylt da klokkeren steg
frem og leste kirkebønnen på vegne av
hele menigheten.
Ingen brannforskrifter hindret den
gang kirkegjengere i hundretall å ta til
takke med ståplass i kirken, og både klokker og prest måtte klare seg uten hjelp fra
et høyttaleranlegg. Organisten hadde
vært innom flere religiøse folketoner da

han avrundet sitt preludium med Johan
Halvorsens melodi til Arne Garborgs fedrelandssang «Gud signe Norigs land»
fra 17. mai 1878.

Fredsbudskap fra kirkeklokkene
Fedrelandssangen «Ja, vi elsker» og salmen «Gud signe vårt dyre fedreland» var
det forbudt å fremføre, men etter sokneprestens meget alvorlige kunngjøring fra
prekestolen gjorde «Fagert er landet» fyldest for dem begge.
Nærmere 1500 kirkegjengere reiste seg
spontant og markerte gjennom salmesangen sin holdning og tilslutning til det
som nå var på gang.
Biskopene ble forsøkt kneblet ved å
samle og isolere dem på Helgøya i Mjøsa,
og ved en slags «våpenstillstand» med
myndighetene fortsatte de fleste prestene
å arbeide i sine menigheter, men nå lønnet ved innsamlinger og bidrag fra ulike
kanter. Inntil freden kom tirsdag 8. mai
1945! Da ble alle landets kirkeklokker satt
til å ringe på samme tid, og kirkene åpnet
for takkegudstjenester.
Nå måtte folk også nøye seg med ståplass utenfor Johanneskirkens åpne dører, mens organisten igjen kunne stemme
i for fullt med så vel «Gud signe vårt dyre
fedreland» som «Ja, vi elsker dette landet».

Begravelsesbyrået for
byen og distriktet

D¯GNVAKT á 55 55 16 16

Tlf 55 13 15 00

www.dbeg.no
Begravelsesbyråkjeden Jølstad
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LANGFREDAG, 3. APRIL 1942: Et tusentalls mennesker hadde møtt opp utenfor domkirken i Oslo for å høre gudstjenesten til den avsatte
biskop Eivind Berggrav. Imidlertid var biskopen nektet å forrette og arrestert av myndighetene. I protest sang folk «Gud signe vårt dyre fedreland» og «Ja vi elsker» utenfor kirken. Hird og politi forsøkte forgjeves å spre mengden.
FOTO: NTBS KRIGSARKIV

Kirkens motstandskamp
• Oslo-biskopen Eivind Berggrav (18841959) innså at kirken måtte ta et oppgjør
med naziregimet, og i oktober 1940 samlet han kirkeledere til en felles front,
Kristent Samråd.
• Dette forente liberale og konservative
teologer, geistlighet og frikirkelige forkynnere i kampen mot fienden.
• I januar/februar 1941 sendte biskopene
ut et hyrdebrev til menighetene med
skarp fordømmelse av hirdens voldelige
opptreden. Senere fulgte protester mot
ungdomstjenesten, jødeforfølgelsen og
mot tvungen arbeidsmobilisering.
• I februar 1942 ble kirkekampen ytterligere tilspisset, etter at NS-regimet arrangerte en festgudstjeneste til ære for
Vidkun Quisling i Nidarosdomen. Domprosten, Arne Fjellbu, ble nektet å holde
sin ordinære høymesse, og ble avsatt to
uker senere.

• Etter initiativ fra Berggrav sendte biskopene da brev til Kirkedepartementet
om at de la ned sine statlige embeter. To
dager senere, 26. februar 1942, ble Eivind Berggrav meddelt avskjed som biskop, og i et rundskriv til presteskapet rettet Quisling meget sterke angrep på
Berggrav.
• 92 prosent av prestene fulgte etter biskopenes protest, og la ned den statlige
delen av sine embeter. Kirkelige handlinger som dåp og begravelser ble opprettholdt, sakramentet utdelt. Ofte fortsatte presten å disponere kirkebygget,
noen ganger sammen med en NS-prest om enn ikke samtidig.
• NS-myndighetene drev imidlertid utstrakt kontroll av gudstjenestenes innhold og overvåket prestenes holdning og
handlinger. 127 prester ble forvist fra sine
menigheter, 93 ble fengslet. Mange ble
internert på Helgøya i Mjøsa.

BISKOP OG MOTSTANDSMANN: Biskop Eivind Berggrav i samtale med grev Folke
Bernadotte, mannen bak «De hvite bussene».
FOTO: NTB, 17.MAI 1945

• Berggrav var også hovedmannen bak
bekjennelsesskriftet Kirkens Grunn,
som ble lest opp i de fleste av landets kirker 5. april 1942 (1. påskedag). Straks etter ble han arrestert av Statspolitiet og
ført til Bredtvet fengsel, for så å bli internert på sin hytte i Asker. Her tilbrakte han
de tre siste år av okkupasjonen.
KILDE: «NORGESLEXI - NORSK POLITISK
DOKUMENTASJON PÅ INTERNETT»
MEDIABASE1.UIB.NO
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Rikskirkesangfest
Norges kirkesangforbund inviterer
til Rikskirkesangfest i Bergen
20. - 22. april 2012
Hovedtemaet er: Skaperverket i
bønn og lovsang. Det vil bli konserter, seminarer, korverksted, festgudstjeneste og sangerfest. Fra Fana
prosti deltar Slettebakken Motettkor, Cantus og Birkeland Kantori.
Her er de mest aktuelle arrangementene som er åpne for alle:
Fredag 20.4
13.00: Åpningsgudstjeneste i Johanneskirken
20.30: Konsert i Johanneskirken
Lørdag 21.4:
16.30 -19.00: Konsert i Korskirken
19.30: Urfremføring «Du fornyer
jordens ansikt» i Domkirken
Søndag 22.4:
11.00: Festgudstjeneste i Domkirken (Radiogudstjeneste)

Bok & Media Vestbok
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–Trommene h
– Alle kan lære å spille trommer.
Det handler om oppmerksomhet
og kommunikasjon, sier pastor
Felix Ndoyama fra Kamerun. Nå
håper han å finne noen han kan
spille sammen med under sitt
studieopphold i Bergen.
TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Ndoyama er utdannet ved den evangelisk-lutherske presteskolen i Meiganga (Nord-Kamerun), og har vært ansatt som prest i kirken der
siden 2004. Han tar nå en mastergrad i teologi
ved NLA Lærerskolen, og blir derfor i Norge
frem til august måned.
– Jeg kjenner ikke så mange her, og har mye
fritid. Så det hadde vært moro å treffe noen å
spille med. For meg vil det bety at jeg kommer
i kontakt med folket her. Når vi spiller sammen blir vi mer åpne for hverandre.
Ndoyamas morsmål er gbaya, et av rundt
200 språk i Kamerun. Vår nynorskdebatt blir
for ingenting å regne i et land med så stor
språklig rikdom. Samtidig skaper dette problemer for kommunikasjonen mellom landets
innbyggere. Musikken blir da en brobygger, et
språk som alle kan forstå. «Lukk munnen og
spill på trommen din, slik at vi forstår hva du
mener» heter det i et kamerunsk ordtak.

Kraftige verktøy
Musikken finnes overalt i Kamerun, og instrumenter kan være alt fra en uthulet trestokk og
tørkede frukter til hjemmelagde marracas, balafoner og tommelpianoer.
– Jeg hadde aldri sett et kirkeorgel før jeg
kom til Norge i fjor, forteller han.
– Hjemme bruker vi det vi har for hånden.
Det kan bli ganske varierte orkestre, med
mye energifylt sang og rytmer.
– Hjemme danser vi i kirken. Rytmene vi
bruker kommer fra tradisjonell musikk, men
vi kontekstualiserer dem inn i en kirkelig
sammenheng med tekster fra Bibelen. Sang og
musikk er kraftige verktøy i våre gudstjenester.
Forskjellen mellom gudstjenester i NordKamerun og Norge er likevel ikke så stor. Dette skyldes for en stor del norske misjonærers
arbeid.
– Kirken ble etablert av norske misjonærer,
og vi har mange norske lærere og sykepleiere.
De største forskjellene er nok utvendige. Våre
kirker er mer spartansk innredet enn de nor-

ske. Norge bruker mye penger på å holde kirkene fine, og med godt utstyr. Kirkene hjemme har ikke en gang en mikrofon tilgjengelig.

Hjalp rømte slaver
Den første rektoren ved presteskolen der
Ndoyama tok utdanning, var Einar Follesøy
fra Askøy. Ndoyama kjenner også godt til
Halfdan Endresen, som ledet Det norske misjonsselskaps arbeid i Kamerun i 1932-1963.
– De norske misjonærene var svært engasjert i kampen mot slaveri i Nord-Kamerun,
der jeg kommer fra. Mange rømte slaver søkte
hjelp på den norske misjonsstasjonen i Ngaoundere, der de fikk mat og klær. Noen ganger
kjøpte misjonærene fri slaver fra de fulanske
eierne, andre ganger klarte de å smugle dem ut
gjennom smarte påskudd, forteller han.
Lurte høvdingen
Det siste var tilfellet da norske misjonærer
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har sitt eget språk
TROMMENS SPRÅK: – Trommen
gir deg mulighet til å uttrykke åpent
det som du ikke kan si med ord, sier
Felix Ndoyama, her foran stavkirken på Fantoft - som ligger like ved
leiligheten hans i studentblokkene.

Misjonsmannen
Halfdan
Endresen
• Det norske misjonsselskap (NMS)
etablerte seg i Nord-Kamerun i 1925.
I perioden 1932-63 ble arbeidet ledet
av Halfdan Endresen (1896-1973).
Han var også sentral i arbeidet som
førte frem til at Den evangelisk-lutherske kirken i Kamerun ble grunnlagt 1960, og han ble valgt som kirkens første president.
• På 1940- og 1950-tallet var Endresen ofte i konflikt med den lokale sultanen og den franske koloniadministrasjonen om dokumenterte overgrep
mot slaver. NMS var villige til å risikere åpen konflikt med koloniadministrasjonen på dette spørsmålet.
Stadig flere slaver rømte til misjonsstasjonen, og Endresen brakte forholdene inn for FNs menneskerettskommisjon.
• I 1960 ble Endresen utnevnt til ridder av den kamerunske ordenen L'Ordre de la Valeur du Cameroun.
KILDER: STORE NORSKE LEKSIKON (SNL.NO)
DET NORSKE MISJONSSELSKAP (NMS.NO)

hjalp en kvinne i landsbyen Tibati. Kvinnen,
som het Numjdal, var slave ved palasset til
den lokale «lamido» (høvding). En kvinnelig norsk misjonær, sammen med en gruppe
kamerunske kristne kvinner, overvar en
forestilling i palasset. Mens de var der, kledde de Numjdal opp i finklær, og tok henne
med seg ut igjen. Vakten skjønte ikke at
Numjdal var en av slavene, siden det ikke var
tillatt for slaver å bruke finklær.
– Jeg var ikke født den gangen, men jeg så
Numjdal en gang i 1982, forteller Ndoyama.
– Hun var da svært engasjert i det kristne
arbeidet.

Tradisjonell medisin
Kristendommen er i dag den største religionen i Kamerun, med rundt 55 prosent av
landets befolkning. Islam står for rundt 35
prosent, mens resten av befolkningen slutter
seg til ulike tradisjonelle stammereligioner.

Et problem med sistnevnte er at det innenfor
disse også praktiseres tradisjonell medisin.
– Det er to sider av dette, mener Ndoyama.
– Mangel på hygiene og ingen diagnostikk
er negativt. Men det finnes også en del virksomme røtter, urter og blader innenfor den
tradisjonelle medisinen som moderne legevitenskap ikke er kjent med. Dette er viktig
kunnskap som ikke bør gå tapt.

De gamles visdom
En annen ting er alle de gamle historiene og
legendene som fortsatt er levende innenfor
den tradisjonelle religionen. Ndoyama synes det er trist dersom dette skal forsvinne i
takt med at Kamerun vender seg mot kristen
tro og verdier.
– Vår identitet som mennesker er knyttet
til en kulturell kontekst. Det er viktig å lære
om evangeliene, men dette må ikke gå på bekostning av vår egen kulturelle bakgrunn.

De gamle historiene våre har mye visdom i
seg om helse, økonomi og hvordan vi skal
leve sammen med andre.

Jesus er «sore»
– Bruker du denne kunnskapen i gudstjenestene?
– Jeg prøver på det. I min stamme har vi en
fortelling om «nevøen», som er en heltefigur
som setter andre mennesker fri ved å ta deres plass. Det er et godt bilde på Jesus.
Et annet eksempel er «sore», som er navnet på et spesielt løv som i gammel tid ble
brukt til å rense sår.
– I dag bruker vi dette løvet i gudstjenesten
som et symbol på hvordan Jesus renser oss
for våre synder. Vi sier at Jesus er «sore».
Dersom du ønsker å spille med Felix, kan du
sende en epost til eyecu@online.no. Oppgi
navn, alder og mobilnummer!
mars 2012

11

felles 2-12_felles.qxp 20.03.12 21.47 Side 12

De livsviktige grønnsakene
Catarina Ramirez er
takknemlig for grønnsakene som vokser i
drivhuset. Støtten fra
Kirkens nødhjelp er
grunnen til at hun kan gi
døtrene næringsrik mat
og viktig skolegang.

Fasteaksjonen 2012
• Menigheter landet
rundt står for gjennomføringen av Kirkens nødhjelps fasteaksjon, som i
år foregår i tidsrommet
25-27. mars.

TEKST: KIRKENS NØDHJELP

I det karrige landskapet 2500
meter over havet er det begrenset hva som vil gro. Tørke to år
på rad har ført til at store avlinger har gått tapt og prisen på
matvarer som selges på markedet har skutt i været.

Utdannelse gir rettigheter
– Jeg er ofte bekymret for hvor
jeg skal få penger til mat fra. Det
er øyeblikk hvor jeg ikke har
noen ting. Da ber jeg til Gud,
forteller Catarina.
Hennes høyeste ønske er å gi
døtrene Anabella (14) og Marta
(11) skolegang og utdannelse.
– Underernæring er en stor
utfordring blant mayabefolkningen, forteller Hugo Garrido,
leder i CIEDEG. Organisasjonen har gjennomført undersøkelser som viser at mange barn
lider av mangelsykdommer og

• Pengene går til KNs
arbeid over hele verden.
•Støtt aksjonen direkte
ved å benytte kontonummer 1594.22.87493, ring
givertelefonen, 820 44 088
(200 kroner) eller send
KN200 på tekstmelding til
2090 (200 kroner).
• Mer informasjon:
www.kirkensnodhjelp.no
FIKK STARTHJELP FRA KIRKENS NØDHJELP: – Det gir meg en god
følelse å kunne ta vare på barna mine. Nå støtter jeg meg selv, sier
Catarina Ramirez, her sammen med datteren Anabella (14).
FOTO: LAURIE MACGREGOR/KIRKENS NØDHJELP

har svak helse på grunn av ensidig kost og for lite mat.

Kvinnene ble igjen
CIEDEG har derfor startet
kvinnegrupper hvor det gis
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AVD. BERGEN VEST
2.etg på Shellstasjonen
Sartor
53 Straume
Sartor,r, 5353
Tlf: 55 21 44 50

opplæring i bærekraftig jordbruk og støtte til å bygge drivhus. Grunntanken er at grønnsakene skal inngå i familiens
kosthold. Et eventuelt overskudd kan selges videre og gi

inntekt. Catarina har lært at
bønner og mais ikke er tilstrekkelig kost for tenåringsdøtrene.
– De trenger vitaminer, sier
hun og holder frem kurven
med paprika.
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HVEM HVA HVOR i Skjold menighet
Ansatte og menighetsråd Aktiviteter
Skjold menighetskontor
Skjoldlia 55, 5236 Rådal
Telefon: 55 59 71 10 /12
Telefaks: 55 59 71 19
skjold.menighet@bergen.kirken.no
Menighetskonsulent
Marita Børve
Telefon: 55 59 71 12
marita.borve@bergen.kirken.no
Kontordager: mandag, tirsdag,
onsdag og torsdag.
Kateket Gro Eman
Telefon: 55 59 71 11
gro.eman@bergen.kirken.no
Menighetspedagog /
trosopplærer
Tone Ekerhovd tlf. 55 59 71 17
tone.ekerhovd@bergen.kirken.no
Diakon, p.t. ubesatt
Telefon: 55 59 71 15
Kantor Guro Rotevatn Buder
Telefon arb.: 55 59 71 16
Telefon prv.: 412 05 127)
Vikar: Lars Erik Birkeland
Telefon arb.: 55 59 71 16
lars.erik.birkeland@
bergen.kirken.no
Kirketjener Silje Brækken
Telefon: 916 92 224 / 55 59 71 18
silje.braekken@bergen.kirken.no
Sokneprest Arne Brekke
Telefon arb 55 59 71 14
Telefon prv 55 13 76 62
arne.brekke@bergen.kirken.no
Kapellan Bjørn Moe
Telefon arb 55 59 71 13
mobil 92 82 24 13
bjorn.moe@bergen.kirken.no
Menighetsrådsleder Eva Try
Telefon 551 13 13 52

Internettsider/
menighetsblad
Ansv. utgiver: Menighetsrådet
Redaktør Bjørn Moe
bjorn.moe@bergen.kirken.no
Nettpublisering: Bjørn Selfors
bselfors@broadpark.no

Kirkens konti
Skjold menighet:
1644. 21. 60035 (3411. 32. 01101)
Givertjenesten diakoni:
3418. 18. 00889
Konfirmantarbeid:
3418. 20. 00436

Skjold kirkekor
Skjold kirke - onsdager kl. 16.30 18.00. Kontaktperson Grete
Jacobsen - telefon 55 13 19 78
Cantus
Skjold kirke - tirsdager 19.4522.00. Dir. Anne Berit Hodnø,
telefon 90 53 11 56
Søråshøgda barnekor
Skjold kirke - torsdager fra
kl. 17.30. Leder: Synnøve Flotve
tlf. 55 91 21 13 / 41 45 04 85
Medlemslister/opptak:
Trine G. Lie tlf. 93 01 67 63
seflotve@online.no
Hjemmeside: www.sbkor.no
Extasis (Skjold ten- sing)
Skjold kirke - onsdager kl. 19.00 21.30. Line Åse tlf. 91 39 38 41
Formiddagstreffet
Annenhver torsdag i ulike uker kl. 12.00-14.00. Kontaktperson
Aslaug Hellevang tlf. 55 13 43 87
10-kaffe'n
Annen hver torsdag i like uker kl. 10.00-12.00. Kontaktperson
Arne Brekke tlf. 55 59 71 14
KRIK Fana (Kristen Idrettskont.)
Karl Henrik Berge tlf. 48 04 39 98
Misjonsforeningen
Hver andre tirsdag i måneden
kl. 19.00. Kontakt kirkekontoret
tlf. 55 59 71 10
Nordås KFUM-speidergruppe:
(gutter) Onsdager - Skjold kirke/
Smøråsfjellet. Knut-Erland Brun,
tlf.47417708 - knubrun@online.no
Steinsvik 1 - KFUK-speidere
(jenter) Tirsdager - Skjold kirke
Kontaktpersoner
Hilde Hammer tlf. 95 04 43 91
hilde.hammer@hotmail.com
Kathrine Meitzner tlf. 97 77 50 35
kathrinemeitzner@gmail.com

Tidlig søndagsmorgen ved Themsens bredder. Litt vind og lav morgensol med Skjoldjenter i forgrunnen og London skyline bak. Fra
venstre; Ingrid Raa Tveit, Marie Altmann, Maren Morken Christensen og Helena Austegard.

Konfirmanter
på langtur
Konfirmantturene til London og Berlin ser ut
til å ha blitt tradisjon.
I år hadde vi vår fjerde Londontur. 16 flotte konfirmanter
dro avgårde. Et flott opplegg i
regi av Sjømannskirken der vi
bodde på kirken og hadde
undervisning samme sted. Det
var mye å se, mye å lære. Og

flott felleskap. Undervisningen var bygget rundt Victor Hugos roman «De elendige». Les
Miserable (musikalen) ble
selvsagt besøkt.
Vi ønsker Berlingjengen god
tur i midten av april. ●

Mye interessant og historisk å oppleve i London. Her er Mathias
Jensen Kvamme, Preben Slottholm og Erik Vablum Rafsol i Cabinet War Rooms. Det underjordiske anlegget står slik det var ved
krigens slutt. Her koser guttene seg med Churchills sigarer og
hatter.

Seniordans og TRIM
Seniordans: mandager kl. 11.0012.30. Trim: onsdager kl. 11.0012.30. Kontaktperson
Astrid Teigene tlf. 45 02 51 03
Skjold kirkelag
Kontaktpersoner Berit Ådland
tlf. 55 13 37 65 og Gerd Dale
tlf. 55 13 27 29
Skjold søndagsskole
(Se prekenliste for datoer)
Kontaktperson Tone Ekerhovd
tlf. 55 59 71 17
tone.ekerhovd@bergen.kirken.no

mars 2012
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Nesten i India
De kommer trofast til Skjold kirke. Mariamma og
Kota Varughese. Hver søndag. Men i år ble det en
liten forandring. Dagen var lørdag. 3. mars var det
gudstjeneste i Skjold, Mariamma og Kota ville
gjerne ha en gudstjeneste på sitt eget morsmål;
malayalam. Var Skjold kirke ledig?

Biskop i Mar Thoma-kirken,
Rt. Rev. Dr. Geevarghese Mar
Theodosius foretter nattverden i Skjold kirke.
FOTO: JOBIN VARUGHESE

AV BJØRN MOE

Det meste lot seg ordne og 3.
mars kom de ikke alene. 40 deltagere på gudstjenesten, deriblant
noen fra Skjold menighet, men
selvsagt de fleste fra India. Kristne, men også indere tilhørende
andre ikke-kristne trossamfunn.
Gudstjenesten ble forrettet av
biskop i Mar Thoma kirken; Rt.
Rev. Dr. Mar Theodosius, assistert av kirkens prest for Europa,
Rev. Joseph Daniel.
For oss utenforstående, (i den
grad vi er det når vi er sammen
med andre kristne) så var det i
første rekket språket som var
uvant under gudstjenesten.
- Og kanskje lengden?
- Vel, den var vel egentlig kortet litt ned, svarer Kota med et
smil. Vanligvis er de enda litt
lengre.
- Biskopen brukte sin bispestav flere ganger, ikke bare i prosesjon slik vi er vant med fra
noen europeiske kirker?
- Ja, svarer Mariamma: Den
presten som assisterer biskopen
gir ham staven når han snur seg
mot menigheten, for å understreke at da er det biskopen som
snakker til menigheten. Og når
han lyser velsignelsen over oss,
da gjør også vi korsets tegn, som
en bekreftelse på at vi tar imot
velsignelsen.
- Dere er begge indiske, og fra
sør-vest India, fra det vi i Norge
kjenner som Kerala-området.
- Ja, vi er fra et område som heter Pathanamthitta. Og vi tilhører Mar Thoma kirken. (St. Thomas). De fleste blir nok i den religionen de er født inn i, og vi er
begge fra kristne familier. Her i
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Fra venstre: Kota Varughese,
Rev. Joseph Daniel (prest for
Europa), Mariamma Varughese,
Rt. Rev. Dr. Mar Theodosius
(biskop for USA og Europa), kapellan Bjørn Moe, Jobin K. Varughese, Rosilin K. Varughese.
FOTO: JOBIN VARUGHESE

Norge var det naturlig for oss å gå
i den lutherske kirken, da den
ligger nært Mar Toma både i lære
og i liturgi. Vi bruker tilnærmet
anglikansk liturgi og er i økumenisk felleskap med de anglikanske kirker. Og det er jo også den
norske (og de andre nordiske
kirkene). De første årene bodde
vi på Slettebakken og da gikk vi i
kirken der. Vi gikk også en tid til
på de engelske gudstjenestene i
Domkirken. Da vi flyttet hit for
snart 9 år siden var det naturlig å
gå i Skjold kirke.
- Og når kom dere til Norge?
- Jeg kom i 1977, sier Kota, jeg
var da tidlig i 20 årene og ferdig
utdannet fysioterapeut. Norge
hadde mangel på en rekke fagfolk og jeg fikk arbeid her. 5 år
senere kom Mariamma. Vi giftet
oss og det er her våre barn er født
og oppvokst. De er begge i 20
årene; Jobin er ferdigutdannet
lege og holder på med en doktorgrad og Rosilin studerer medisin i Trondheim.

Thomas, disippelen som ifølge evangelisten Johannes
måtte få se Jesu naglemerker og sår før han trodde på
oppstandelsen, han reiste
østover. I følge tradisjonen
kom han til India og grunnla
menigheter der. År 52 regner
Thomaskirken som sitt fødselsår. Få år senere dør
apostelen. I India.
Thomaskirken hører til det vi
her hos oss kaller Østkirken
og har en sammensatt og
interessant historie. Enkelte
av østkirkene opplever store
omveltinger i dag: Syria og
Irak er her to stikkord. For
den som vil lese mer så er
stikkord; Wikipedia, Thomaskristne, Mar Toma eller
biskopens hjemmeside
www.marthomanae.org

- Jeg har mastergrad i kjemi,
sier Mariamma, men det var
vanskelig å få godkjent utdannelsen i Norge. De siste 6-7 årene
har jeg arbeidet ikke så langt fra
her vi bor, deltid på Skolefritidsordningen på Apeltun skole.
- Men du er ikke fysioterapeut
lenger, Kota?
- Nei, jeg bestemte meg for å
lære meg norsk, og deretter studerte jeg medisin og arbeider i
dag som anestesilege ved Haukeland sykehus.
- Hvordan var kirkegang og
menighetsliv i for dere da dere
var unge?
- Vi hadde gudstjeneste tidlig
på søndagsmorgenen. Kl. 8. Og
barna er med under gudstjenesten. Etterpå er det søndagsskole
for de unge, og de er inndelt i
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Påskevandring
for klimaet
Lørdag 14. april kl. 13 på Torgalmenningen, ved den Blå Steinen. Etter appell
går vi med plakater via Torgalmenningen til Bryggen og ut til Håkonshallen, og
tilbake via Øvregaten, med avslutning og ny appell på Torgalmenningen.

klasser. 10 klassetrinn og
det er eksamen for hvert
trinn. Ungdommer har
egen samling med diskusjon og bibellære etter gudstjenesten.
- Også voksne samles til
felleskap i hjemmene etter at
gudstjenesten er slutt. Det
går på rundgang mellom 1015 familier. Da kommer
mennene sammen. Kvinnene samles på fredager eller
lørdager i sine grupper.
- Vi har begge gått i gradene i søndagskolen, sier
Mariamma og legger til at de
også har vært søndagsskolelærere.
- Og så har jeg hørt at dere
ikke spiser frokost før dere
går til gudstjeneste?

Kota smiler og sier at slik
er det:
- Egentlig så faster man fra
midnatt lørdag og frem til
gudstjenestens/nattverds
slutt. I India begynner jo
gudstjenesten litt tidligere,
men etter hvert så er det nok
blitt mindre strengt med fasten før gudstjenesten/ nattverd. Minimumskravet er
vel 1 -2 timer i dag.
Lørdag 3. mars var det
mulig at noen av gudstjenestedeltagerne hadde fastet
før de kom. Etter gudstjenesten ble de slik som i hos
de kristne i Pathanamthitta;
vi ble invitert hjem til Varughese sine i Dyrhaugen til
hygge og måltidsfelleskap.
Vi var nesten i India. ●

Besteforeldrenes Klimaaksjon krever at politikerne tar miljø- og klimatrusselen på større alvor. Klimaendringene skremmer oss med tanke på kommende slekter.
Forvalteransvaret av skaperverket utfordrer også Kirken, så vi vil gå sammen med Kirken og flest mulige organisasjoner, grupper og enkeltmennesker. Vi har alle ansvar for vår jord!
Målet er ren luft, rent vann og ren jord for våre etterkommere. Vi har ikke bare
arvet jorden av våre foreldre, vi har også lånt den av våre barn. Klimameldingen blir stadig utsatt. Det haster med klimatiltak i Norge. Valget 2013 må
bli et klimavalg! Vi ønsker å få med ALLE som er opptatt av klimautfordringene. Å gå sammen gir inspirasjon og styrke.
Vi GÅR for HÅPET.
Hilsen Besteforeldrenes Klimaaksjon Bergen og Hordaland
(tilknyttet Framtiden i Våre Hender) www.besteforeldre.framtiden.no
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Returadresse:
Skjold menighet
Skjoldlia 55
5236 Rådal

B

Menighetskalender
05.02.
05.02.
05.02.
05.02.
05.02.
12.02.
12.02.
12.02.
12.02.
12.02.
18.02.
19.02.
19.02.
19.02.
19.02.
19.02.
19.02.
19.02.
26.02.
26.02.
26.02.
26.02.
26.02.
26.02.
26.02.

Adrian Løvfall
Nicolai Pedersen
Mathias Tveit Strøm
Frida Victoria Glambek
Rafto
Emma Vindenes
Wergeland
Eirik Matland Østerås
Vilde Goss Solbakken
Vilde Berg Haaland
Oliver Spalding Engeset
Mikkel Opdal-Taule
Mia Elvira Litlekalsøy
Nygaard
Andrea Sørensen
Emilian Svanevik
Sunniva Leirvåg Børve
Helena Skvortsova
Joel Vikøy Daltveit
Maren Tol
Sebastian Oliver Blytt
Eivor Haukenes
Even Haukenes
Fabian Bøe Hølvold
Andreas
Schwalenberg Larsen
Louise Stustad
Live Ingrid Tveitereid
Elise Maria Lynghaug

04.03.
04.03.
04.03.
04.03.
11.03.

Sandra Olsen Vie
Pia Nagel Strømme
Ingrid Aasen
Marie Aasen
Amanda Mikkelsen Mohn

27.01. Bengt Solberg
03.02. Johannes Andreas
Haugland
08.02. Kari Saanum Kyrkjebø
09.02. Aslaug Johanne Kleppe
10.02. Jenfrid Heienberg
10.02. Birgit Rokne
15.02. Thorvald Nerås
24.02. Gerd Jorunn Tvedt
24.02. Evald Birkeland
24.02. Arne Håkon Hauken
06.03. Knut Olsen

Søndag 25. mars kl 11.00.
Maria budskapsdag.
Lukas 1, 46 -55. Kapellan Bjørn
Moe. Dåp, nattverd, søndagsskole, kirkekaffe. Årsmøte.
Palmesøndag 1. april kl.11.00.
Matt 26, 6-13. Kapellan Bjørn
Moe. Dåp, nattverd, kirkekaffe.
Skjærtorsdag 5. april kl. 11.00.
Nattverdsgudstjeneste.
Luk 22,14-23. Kapellan Bjørn
Moe
Langfredag 6. april kl 11.00:
Langfredagsgudstjeneste.
Mark 14,26-15,37. Sogneprest
Arne Brekke.
Påskedag,
søndag 8. april kl 11.00:
Høytidsgudstjeneste. Matt 28,110. Sogneprest Arne Brekke.
Nattverd, kirkekaffe.
Søndag 15. april kl 11.00:
2.søndag i påsketiden /
familiegudstjeneste. Påskefestgudstjeneste med
Søråshøgda barnekor
Joh 21,15-19. Kapellan Bjørn
Moe. Dåp, kirkekaffe.

Søndag 6. mai kl 11.00:
5. søndag i påsketiden
Familiegudstjeneste
Skjold menighets barnehage
deltar. Lukas 13, 18 -21.Sogneprest Arne Brekke. Dåp, kirkekaffe.
Søndag 13. mai kl 11.00:
6. søndag i påsketiden
Matteus 7, 1-17. Kapellan Bjørn
Moe. Dåp, Nattverd, kirkekaffe.
Avslutning søndagsskolen.
17. mai/ Kristi Himmelfartsdag.
Kl 10.00!
NB. Merk tiden. Familiegudstjeneste. Sogneprest Arne Brekke.
Lukas 24, 46-53.
Søndag 20. mai kl 12.00:
Søndag før pinse.
Sportsgudstjeneste på
Smøråsfjellet! Johannes 3,1621. Sogneprest Arne Brekke
Søndag 27. mai, kl 11.00:
Pinsedag.
Høytidsgudstjeneste. Apostegj.
2 1-11. Kapellan Bjørn Moe,
Dåp, nattverd, kirkekaffe.
Søndag 28. mai kl 11.00:
2 pinsedag.
Fellesgudstjeneste for Fana
prosti i Søreide kirke.

Søndag 22. april kl. 11.00:
3. søndag i påsketiden.
Johannes 10,1-10. Sogneprest
Arne Brekke. Dåp, nattverd, kirkekaffe.

Søndag 3. juni kl 11.00:
Treenighetssøndag.
Luk 10,21-24. Sogneprest Arne
Brekke. Dåp, nattverd, kirkekaffe.

Søndag 29. april kl 11.00:
4. søndag i påsketiden
Jazzgudstjeneste i samarbeid
med Sjømannskirken. Cantus
deltar. Johannes 13, 13-35.
Kapellan Bjørn Moe.
Dåp, nattverd, kirkekaffe.
Barneparkering.

Søndag 10. juni kl 11.00:
2. søndag i treenighetstiden.
Joh 3,26-30. Sogneprest Arne
Brekke. Dåp, nattverd, søndagsskole, kirkekaffe.
Søndag 17. juni kl 11.00:
3. søndag i treenighetstiden.
Joh 1, 35-51. Kapellan Bjørn
Moe. Dåp, nattverd, søndagsskole, kirkekaffe.

