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: et magasin for Skjold Menighet - 3/04
med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

Sprelsk komedie

FOTO: BJØRN MOE

Tre skuespillere fremstiller
over tredve karakterer i
Holbergs univers, når komedien «Holberg, hekseri
og maskerade» gjester Fana
i mai.
Side 6-7

Endelig konfirmert
- Konfirmasjonsgudstjenesten for de tretten utviklingshemmede konfirmantene ble veldig fin, der hver
og en av dem ble synlige for
menigheten.
Side 15

Terningkast 6
til Skjoldstock
Årets Skjoldstock-festival tok et kraftig oppgjør med kravene
til hvordan ungdommen skal se ut og være. Både Idol, slankepress
og rasisme fikk gjennomgå. Budskapet var: Med Gud på laget skal vi
kjempe mot det som bryter ned og ødelegger.
Side 14

Unntakstilstand
Prost Per Barsnes beklager
at det i sommer bare blir
gudstjeneste i Skjold kirke
annenhver søndag. Side 12

- På pinsedag, det var da Den Hellige Ånd
kom! Barna i Søreide Menighetsbarnehage
har orden på de kristne høytidene.
Side 10-11

Hvem-hva-hvor side 13

Menighetskalender side 16

FOTO: ANNE M. ODLAND

Kan alt om pinse
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Bjørn Moe

En klassisk forviklingskomedie, der de unge
jentene kjemper om den unge Kims gunst,
var det publikum fikk oppleve, da danse og
dramagruppen SKALA inviterte til musikal.

Alle
elsker
KIM

Sov godt
Et forskingsresultat var i april gjengitt i
en kort notis i en nettavis: De som ber
aftenbønnen sin, de sover bedre.
AV BJØRN MOE

Kanskje er aftenbønnen,
de stille tankene som går
opp til Vår Herre, den siste store felles religiøse
stund vi har sammen her i
Norge. Selv om det vi sier
er så ulikt. Noen formulerer frie ord, andre ber Fadervår. Og så finnes det
en del faste aftenbønner
som er mye brukt. Denne
er sikkert kjent og kjær:
Kjære Gud,
jeg har det godt,
Takk for alt som
jeg har fått!
Du er god.
Du holder av meg.
Kjære Gud,
gå aldri fra meg!
Pass på liten og på stor!
Gud bevare far og mor!
Som liten sovnet jeg til
mors faste bønn:
Nu lukker seg mitt øye,
Gud fader i det høye,
i varetekt meg ta!
Fra synd, fra sorg,
fra fare

Din engel meg bevare,
Som ledet har min
for i dag.
Den ble brukt i mange
år, inntil en kveld, tidlig i
ungdomsårene. Da dukket far opp i soveromsdøren og lærte oss gutter en
annen aftenbønn. Overraskelsen var stor over at
det fantes mer enn en aftenbønn, og stas var det
å lære fars. Uten å ta for
hardt i så tror jeg det var
ungdomstidens religiøse
opplevelse. Siden har
dette vært min aftenbønn:

Nytt

Leder

Nå kan så trygt
meg sova
For Vår Herre
han har lova
Å vaka yver oss
Han engel ved vår sida
Mot mørkes makt
meg strida
Meg sova kan
I Jesu namn.

Tegn nr 3.04
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 også reportasjetips.
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AV BJØRN MOE

Siste helgen i april inviterte
danse-og dramagruppen SKALA til forestilling av sin lille
musikal i Skjold kirkes storsal,
og de fremmøtte fikk se en
klassisk forviklingskomedie.

Mange øvelser
Storsjarmør

Kim er en ordentlig storsjarGjesteskribenten
mør, som ikke vet hva det er

Ditt valg
Aktuelt

bare å ha en kjæreste om gangen. Handlingen tar av da Kim
ved et uhell blir skutt og såret,
ute i skogen midt under en militærøvelse. Både den moderlige legen som behandler ham

Sov godt. ●

spons
Re
Lokalredaksjon:
Bjørn Moe. bjorn.moe@bkf.no
Levering av stoff:
Stoff kan leveres til menighetskontoret
eller e-post: skjold.menighet@bkf.no
Digitale bilder: Velg helst høy oppløsning på kameraet

Kommentar

og et utall jentevenner, både
gravide og ikke gravide, dukker etter hvert opp ved sykesengen...
Alle kjemper de om den unge
Kims gunst og reagerer ulikt på
sin kjæres ulykke.

Sentralredaksjon:
Redaktør: Anne Myklebust Odland
Red. råd: Hans J. Morvik, Bjørn Moe, Therese Mokkelbost, Frode Høyte, Dag Vaula,
Sigmund Austrheim, Sverre Trætteberg.
Telefon: 55 27 04 07
Mobil:
412 16 644
Epost:
amyland@online.no

Replikk

Stykket hadde en slags forteller; den unge, kvinnelige reporteren Frøken Spørre, som
ble spilt av Marthe Serck-Hansen og Sandra Oen.
Oppsetningen var vel besatt i
alle roller, med Ole Petter Jacobsen i hovedrollen som
Kim. Stykket er skrevet av
Christin Holm.
Det heter opprinelig «Vårskudd», men var for anled-

Grafisk produksjon:
Dragefjellet Produksjon
Tlf: 55 23 25 47
Epost: post@dragefjellet.no
www.dragefjellet.no
Trykk: Grafisk Trykk, Straume
Neste blad: 24. august
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Mikkel
malte egg
Tirsdag i påskeuken var
det stor aktivitet og
god stemning i kirken.
AV IDAR KLØVNING

Seksti barn fra 4 til 12 år
boltret seg med å lage påskepynt.

DELFINA: Høygravide Delfina er en av kvinnene som har latt seg sjarmere av storsjarmøren Kim.

ningen omdøpt til «alle elsker KIM», og bearbeidet av
Jørgen Strandheim Rotter,
leder for SKALA.

Omfattende prosjekt
- Det har vært et nokså stort
apparat for å få alt på plass.
Flere foreldre har vært invol-

BEGGE FOTO: BJØRN MOE

vert, både med kjøring av utstyr og med sceneelemeter.
Dessuten var hele SKALA
på øvelseshelg på Nordvik
skole i Lysefjorden i mars,
forteller Rotter og legger til:
- Store og små ledere har
dessuten trofast møtt opp
mandag etter mandag for å
lede prøvene på stykket.
28 medlemmer av SKALA,
i alderen 11- 15 år har tatt
imot instruksjon og lyd og
lys gruppen i Extasis har deltatt for å skape en riktig musikal-atmosfære. ●

DANS: Oppsetningen var vel besatt i
alle roller og med livlige danseinnslag i mellom.

Skolebarna synest selvsagt det er gøy med ferie,
samtidig kan det jo være
kjekt å ha noe å henge fingrene i. Skjold kirke skal
være et sted der barn og
voksne i nærområdet skal
kunne finne seg til rette
både med adspredelse, lek
og alvor. Med dette som utgangspunkt har det nesten
hvert år siden kirken stod
ferdig blitt arrangert påskeverksted.
Med stor variasjon i materialer og aktiviteter var
det duket for noen intense
timer for ivrige små kunstnerfingre. Storsalen var fylt
med stasjoner med maling
i ulike teknikker, dekupasj,
papirblomster, arbeid med
tre, perler, papirbretting,
isopor, filt, terrakotta, trykking og enda mer til. Holdbare, skikkelige og fine ting
ble laget i mengder. 10-12
hjelpere, mest ungdommer, gjorde en flott innsats
for å hjelpe barna. Både
barn og foreldre hadde god
grunn til å være stolte denne dagen. ●

Opplev Kinnaspelet!
DIREKTEBÅT BERGEN - KINN
laurdag 19 juni. Opplev strålande kystnatur og gripande teaterframsyning for berre kr 650,Eineståande tilbod med Fjord

I sin hurtigbåt Fjordtroll frå Bergen til Kinn laurdag 21. juni til
premieren på årets Kinnaspel.
Avreise Strandkaiterminalen
Bergen kl 8.30 retur til Bergen

ca kl 19.30. Informasjon om
Kinnaspelet finn de på
www.kinnaspelet.no
For meir informasjon kontakt
Kinnaspelet direkte.

Påmelding innan 5. juni til
Kinnaspelet, boks 111,
6901 Florø. Tlf 57 75 25 30
eller epost:
kinnaspelet@online.no ●
mai 2004
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Bli ombærer
Mange frivillige engasjerer seg i Skjold
menighet. Likevel er det bruk for flere! Vi
trenger spesielt noen personer som kan
være med å dele ut menighetsbladet i
postkassene.
Bladet kommer ut seks ganger i året og
det tar normalt 40 – 90 minutter å få jobben gjort. Det avhenger litt av om en velger å bruke bil, og om en kan få med seg
noen i familien. En fin liten trimtur kan

det også bli. Noen av rutene våre har blitt
så lange at de må deles, da nye boligfelt
har kommet til. ●

Frivillige korsbærere
og speidere
Da den siste høymesseliturgien kom i
1978, ble det innført at lekfolk skulle
være tekstlesere.
Siden har utviklingen gått en vei, og
presten har delegert arbeidsoppgaver til

andre: Tekstlesing, korsbæring, medhjelp
under barnedåp, kollektinnsamling,
nattverdsmedhjelper, kunngjøringer og
kirkevert-oppgaver utføres av frivillige. I
tillegg kommer alle de som driver aktivitetene i menigheten.
Det aller meste av arbeidet foregår
ulønnet, i fra formiddagtreff og ned til
minste speiderjente.
Se oversikten over aktiviteter bak i bladet, så får du en ide om hvor avhengig vi
alle er av at noen tar i et frivillig tak! ●

Eldbjørg Voksø:

Frivillig
engasjert
Noen påstår at gudstjenesten ikke begynner før presten er
på plass. Noen prester har derimot erfart at gudstjenestene ikke begynner før de frivillige er på plass.
uken. Det store skiftet kom da vi fikk
kirke. Nå skjer det jo noe hele uken!

FRIVILLIG: Eldbjørg Voksø er en av mange engasjerte frivillige i Skjold kirke. FOTO: BJØRN MOE

Travelt i kirken

AV BJØRN MOE

Søndag morgen i Skjold kirke er det
kirkevertene som ønsker menigheten velkommen. I tilegg kommer
tekstleser og nattverdsmedhjelper,
og er det kirkekaffe, er det tre fire som
ordner i stand.
En som har vært engasjert i mange
år som frivillig i Skjold menighet, det
er Eldbjørg Voksø.

Uten kirketjener
- Da vi hadde gudstjenestene i gymnastikksalen på Skjold skole, hadde
vi ikke kirketjener, og vi som var frivillige måtte bære stoler, sette opp alter,
sørge for at vin og brød var på plass.
Og så måtte vi rydde alt tilbake etterpå, sier hun og legger til:
- Men det var arbeid bare en gang i

4

Eldbjørg er tekstleser under gudstjenestene tre, fire ganger i året. Kirkekaffen tar hun ansvar for like ofte, og
hun er med i ledergruppen for formiddagstreffet. Hver tirsdag er hun i
kirken og hjelper kirketjener med
opprydding og renhold, i tillegg holder hun seg litt ekstra i form ved å
være en av menighetsbladets trofaste
ombærere.
- Jeg bor jo så flott til, sier hun.
- Fem minutter fra kirken, borte i
Skjoldlia, og skriv nå ikke at dette er
noe stort ork eller noe storartet fra
min side. Eller noe offer. Jeg trives
med det jeg gjør, og så er det sosialt!
sier hun.

Bymenneske
- Hvorfor begynte du å engasjere
deg som frivillig?
- Nei, jeg vet ikke riktig, sier Eldbjørg, og trekker litt på det. Så fortel-

mai 2004

Nytt
Leder
Gjesteskribenten

ler hun engasjert at hun er født fem
centimetre fra Mariakirken og er
oppvokst i byen. Først på Krohnstad
og siden på Nygård.
- Jeg er egentlig bymenneske, sier
hun selv om far var fra Sunnmøre og
mor fra Sandviken. Vi ba bordbønn
og aftenbønn hjemme og ble tatt
med i kirken innimellom. Men ikke
noe ekstra.
- Hvordan ble du med i Skjold?
- Jeg styrtet ikke til, da jeg flyttet til
Skjold. Først da Lyder Bergesen var
blitt prest her i Skjold, dukket han en
dag opp og ville jeg skulle bli tekstleser. Vi kjente til hverandre fra St. Jakob menighet. Da han spurte, tenkte
jeg at det er viktig at noen sier ja. Nå
er jeg pensjonist og har god tid til å
engasjere meg. Jeg trives med å være
med. Litt humor blir det ofte ut av
det, og så er mange av mine venner
også med her, sier hun. ●
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Sangerinne Ingrid Langen
Fjose er bosatt på Voss og jobber ved
kulturskolen.

GLAD I DIKT:

FOTO: VIDAR HERRE/ HORDALAND AVIS

Da sangerinne
Ingrid Langen Fjose
og mannen flyttet
fra hverandre, kom
Ingrid over diktet
«Songen» av Aslaug
Vaa. Det gjorde
inntrykk.

AV ANNE MYKLEBUST ODLAND

Synger «Songen»
... og andre dikt av Aslaug Vaa

- Diktet er veldig vakkert. Det handler
om smerten når noen forlater deg. I
smerten må en fylle seg med gode
ting, og personen i diktet finner en
mening i å samle på urter, for å klare å
gå videre. Etter at jeg ble alene for fem
år siden, fant jeg «Songen». Jeg søkte
etter å forstå, sier Ingrid Langen Fjose.
Et annet dikt av Aslaug Vaa, «Blå
kveld», med strofen «Å Fadervår
Songen
du som er jord, lær meg din viljes
gang!», falt hun også for. Hun ga
Ljoden av klinka
diktene til den pensjonerte prosom
fall då du gjekk,
fessoren og fiolinisten Rudolf
banka
seg inn i meg,
Zwartjes, en personlighet i kulturhogg
og skar...
livet på Voss gjennom 30 år.
du var burte.
- Kanskje du kan komponere
noe over dem, sa jeg. - Først skrev
Fotslag som fjerne
han musikk over «Songen», men
og tunge gli vekk
han fortsatte og fortsatte. Tilslutt
verkjer i hjarta
hadde han tonesatt en syklus på
som opne sår...
tolv dikt fra tre forskjellige diktsamlinger, forteller Fjose.
Då sankar eg urter
De to urfremførte diktene for
til styrke mitt blod
sang og piano i Vangskyrkja på i
at det reint og angande
november. Søndag 13. juni holder
renn og vil renne...
de konserten i Fantoft stavkirke.

Nytt

Leder

Sterke, dype tekster

SKREV DIKT: Lyriker og
dramatiker Aslaug Vaa
(1889-1965).
FOTO:

UKJENT

FOTOGRAF/

DET NORSKE SAMLAGET

åpningen av Den
norske Opera. Senere fant Geir
Tveitt et tonespråk
som kledde lyrikeren fra Telemark og nå altså nederlenderen Rudolf
Zwartjes.
- Musikken han
har skrevet, kler de
sterke dype tekstene til Vaa. Rudolf
har alltid vært
opptatt av norske
folketoner,
og
noen av sangene
bærer preg av dette; andre er atonale og nyere i stil.
ASLAUG VAA
«Songen» har han
gitt et mildt tonespråk, men med noen lidende sprang.
Jeg liker det veldig godt. Komponisten
kjenner meg godt, og det er som jeg føler meg ett med det jeg synger.

Gjesteskribenten

I lange tider var «Skinnvengbrev» det
eneste diktet av Aslaug Vaa (18891965) det var satt musikk til, tonesatt
av Sigurd Lie. Diktet er trolig Vaas sterkeste og mest personlige kjærlighetsdikt. Kirsten Flagstad sang det ofte og
valgte også Vaa til å skrive prologen til

Ditt valg

Piano i stavkirken
Ingrid Langen Fjose har studert opera

Aktuelt
Respons
mmentar

Sommerkonsert i stavkirken
Ingrid Langen Fjose (sang) og Rudolf
Zwartjes (piano) fremfører 12 sanger med
tekst av Aslaug Vaa i Fantoft Stavkirke, søndag 13. juni kl 21.00. Pris kr 100,- (60,-)

i Østerrike, og var i flere år tilknyttet
operaen i Malmø. Der bodde hun
også med sin svenske mann, før de
flyttet til Grønnestølen i Storetveit
menighet. Da hun ble alene, tok hun
med seg de tre sønnene og flyttet til
Voss. Der begynte hun med undervisning på kulturskolen. Nå er hun blant
annet engasjert i prosjektet «Write an
opera», hvor det faktisk er barn som
lager opera fra a til å! Barneoperaen
fremføres i Voss kino i mai, og så bærer
det til Bergen og Fantoft stavkirke.
Etter konserten Ingrid og Rudolf
holdt på Voss i november, skrev Hordaland avis: «Det er tydelig at kjemien mellom henne (Ingrid Langen
Fjose, red.) og akkopagnatøren er
den beste, uttrykt gjennom ei inderlig samkjensle i framføringa.»
- Vi ser veldig frem til å opptre i Fantoft stavkirke. Tenk disse tekstene
der! sier hun.
I stavkirken er det imidlertidig bare
et lite orgel, og sangen må akkompagneres av piano for at klangbildet
skal bli riktig, så nå håper sangerinnen at det går i orden å få inn et piano
i den gamle kirken...●
mai 2004
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Dansk teatergjestespill

i toppklasse
I forbindelse med 250
års-markeringen for
Ludvig Holbergs død
har «Holberg, hekseri
og maskerade» vært
spilt i Danmark siden
januar. Nå gjester
teatertruppen Fana
amfi med komedien.
AV ANNE MYKLEBUST ODLAND

KOSTYMER: Gammeldags
gjøgl, Ionesco-absurditete
r,
totalteater, klassisk kom
die, Dario Fo-vanvid og
italiensk commedia del
l`arte, kan oppleves
når
teatertruppen Vandrefalk
en (under) opptrer i Fan
a
Amfi og på Stend Gamle
Hovedgård.

e» har vært spilt
, hekseri og maskerad
KOMEDIE: «Holberg
medien i Fana.
ko
ve
ple
op
I mai kan du
i Danmark i vinter.

«Holberg, hekseri og maskerade» er en
sprelsk komedie om den ungdommelige Holbergs liv og hans fantasirike og satiriske teaterunivers, med tjenestefolket
Henrik og Pernille i spissen, forteller Irene Smørdal ved Hordaland teater.
Tirsdag 25. mai har stykket Bergenspremiere i Fana amfi, 26. og 27. mai kan
teatertruppen Vandrefalken og komedien oppleves i Stend Gamle Hovedgård.

Nytt

Tredve karakterer
Fra skrivebordet i Holbergs arbeids-

rom, kommer det under morgenkaffen et festlig mylder av komiske scener med de berømte figurene Jeppe på Bjerget, Jean de
France, Erasmus Montanus,
Magdelone og Lucretia, Den politiske Kandestøper og mange
flere.
- Dette er rett og slett et fyrverkeri av
en forestilling, der tre dyktige skuespillere fremstiller over 30 karakterer!
Denne forestillingen har også fått
glimrende kritikker i dansk media, sier
Irene Smørdal.

Kalundborg folkeblad skriver blant
annet: «Erfarent blender Niels Damskjær (forfatteren, red. anm) figurer og
stilarter i et skønt virvar. I fem kvarter i

Leder
Kirketjenerprosjektet: -Kirketjeneren skal ikke l
Fra neste år får kirkene i Fana
teskrsomibforenten
jeenskirketjener
Gprosti
det meste er vaktmester. En fast
«vikar-kirketjener» vil være
tilstede ved gudstjenester,
begravelser og bryllup.

Ditt valg

AV ANNE MYKLEBUST ODLAND

- Jeg er positiv til endringene i kirketje-

ner-rollen. Kirketjeneren blir ikke lenger
hovmesteren i kirken, som er tilstede
ved alle arrangement, kvelder som helger, men skal fungere mer som en vaktmester. Jeg håper likevel det blir mulighet for fleksible løsninger, sier Knut YtreHauge. Han er kirketjener i Skjold menighet og har deltatt i arbeidsgruppen
for kirketjenerprosjektet, som i vår ble
vedtatt med 15 mot 9 stemmer. I løpet av
2005 trår det i kraft i Fana prosti.

Samarbeid i team

Aktuelt
6

- Kirketjeneryrket kan være et ensomt
yrke, spesielt i oppgaver som renhold og
rydding. Derfor skal kirketjenerne orga-

niseres i team, for å oppnå mer fellesskap i arbeidet. Hver kirketjener skal
være tilknyttet sin menighet, men ved
større vedlikeholdsoppgaver skal de
kunne dra nytte av hverandre, sier
Ove-Christian Fredriksen, økonomisjef i Bergen kirkelige fellesråd og tilføyer:
- Kirketjeneren rives ikke ut av menigheten sin, men møter til stabsmøter der menigheten kan ytre ønsker
om oppsetting av utstyr og enkel oppussing, hvorhen kirketjeneren «booker» inn de andre i teamet til å være
med å utføre jobben.
For å frigjøre tid til mer vaktmester-

Nytt

mai 2004

Respons

Leder

Kommentar

Replikk

Gjesteskribenten
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NILLE OG JEPPE: De tre skuespillerne i teatertruppen Vandrefalken spiller hele tredve figurer i Holbergs univers. Her opptrer
ALLE FOTO: VANDREFALKEN/HORDALAND TEATER
Ragnhild Kaasgaars og Niels Andersen som Nille og Jeppe.

selskab med Holberg
og hans komedianter,
præsenteres
publikum for en veltilberedt
teater-stuvning med
gammeldags gøgl, Ionesco-absurditeter,
totalteater,
klassisk
komdie, Dario Fo-vanvid og italiensk commedia dell`arte». ●

«Holberg, hekseri og maskerade»
• Fana amfi 25.mai kl. 20.00
• I hesteskoen på Stend Gamle Hovedgård 26.mai
og 27. mai kl.20
• Pris kr 150,- / Grupper min.10 pers. kr 100
Billettsalg hos Hordaland Teater tlf: 55 22 20 20

JEPPE. Den danske
skuespilleren Niels
Andersen spiller blant
annet rollen som
«Jeppe paa bierget».

e lenger være hovmester
arbeid skal kirketjenerne bare ha vakt
i kirken en helg i måneden. Faste vikarer i 10-20 prosent stillinger vil betjene kirkene ved resten av de kirkelige
handlingene – gudstjenester, begravelser, bryllup.

Mer attraktivt
I lengre tid skal det ha vist seg vanskelig å få ansatt kirketjenere i faste stillinger. Stillinegn i Bønes stod for eksempel lenge ubesatt.
- Vi håper at det med en ny arbeidsdag og et nytt arbeidsfellesskap skapes muligheter for faglig og sosial utvikling, og at det vil bli lettere å rekrut-

tere i stillingene. Vi håper også å tiltrekke
oss vaktmestertyper og å heve kompetansen på renhold og vedlikehold, sier
Fredriksen.
Bergen kirkelige fellesråd har ved anledninger leid inn folk til renhold og
oppussingsarbeid i kirkene. Dersom
«morgendagens» kirketjenere lykkes
med å ta seg mer av den biten, vil prosjektet ha et innsparingspotensial på 1,3
millioner kroner. ●

POSITIV: Knut Ytre-Hauge, kirketjener i Skjold menighet er positiv til endringane i kirketjenerrollen.
FOTO: BJØRN MOE
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Knytter bånd på tvers
av kirkesamfunnene
Baptistkirken og Slettebakken
kirke er nære naboer og driver
økumenisk arbeid i praksis: I
vår har de blant annet hatt
felles Alpha-kurs.
AV ANNE MYKLEBUST ODLAND

Baptistkriken og Slettebakken kirke ligger på hver sin side av Wilhelm Bjerknesvei – med ikke stort mer enn to hundre meters avstand. Hver torsdagskveld
møtes de to nabomenighetene på halvveien til «kirkefotball» i gymsalen på
Slettebakken skole. Pastor Atle Eidem
og kapellan Lars Petter Eide spaserer
også ofte til hverandre for lunsj. Hvert år
holder de to kirkene en felles gudstjeneste på Såmannssøndagen i januar, og
i fjor startet de felles Alpha-kurs, der 4060 personer deltok. Det var så vellykket
at pastoren og presten ønsket å samarbeide om et kurs også i vår.
- Vi har et vanvittig flott samarbeid,
det er fint å vise utad at vi som kristne

POSITIV: - Fint med et godt forhold til «de over veien», mener
Alpha-deltager Ole Øystese fra
Slettebakken menighet.

KVELDSMAT: Sonja Nilsen og Marit Saltnes har i vår laget i stand kveldsmat, når alphasamlingene har vært i Baptiskirken.

kan stå sammen, selv om det teologisk
er uenigheter mellom oss, sier kapellan
Lars Petter Eide i Slettebakken:
- Som nære naboer må vi huske på at
vi står sammen om det viktigste – påskebudskapet!

Helbreder Gud?
Denne våren har 10-15 stykker møtt opp
til Alpha-samling ti tirsdagskvelder, og
det har vært en god blanding av folk
både fra Slettebakken og Baptistkirken.
- Jeg var litt spent på forhånd, de teologiske forskjeller på enkelte områder er jo
ganske stor, men dette har vist seg å være
en fin måte å drive økumenisk arbeid på,
sier Alpha-deltager Ole Øystese. – Vi i

menighetene får et forhold til hverandre
og en følelse av at vi som kristne spiller
på lag. Selv sitter jeg igjen med mange
varme opplevelser. Jeg er blitt glad i
menneskene Baptistkirken, sier han.
Deltagerne har møttes til kveldsmat, til
et tankevekkende innlegg om tro, og til
samtale i grupper: Hvem er Jesus? Hvordan kan jeg vite at jeg tror? Hvordan kan
jeg be? Hvordan lese Bibelen? Denne
kvelden er temaet «Helbreder Gud i
dag?» Tanker og opplevelser deles, deltagerne kommer hverandre nær. I en bønnering av knyttede hender bes Fadervår.

Positiv pastor
- Alpha-kursene får en ekstra dimen-

Variert kirkelig lan
Innen Fana prosti holder flere forskjellige kristne trossamfunn til, i
tillegg til de syv menighetene i Den
norske kirke.

NABOER: Baptistkirken (t.v) og Slettebakken kirke ligger like ved hverandre i Wilhelm Bjerknesvei ved
Tveitevannet.
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- Vi i statskirken konkurrerer for så vidt
med frimenighetene om de som bor i området, men det er ikke noe vi skal bekymre
oss over. Andre kristne trossamfunn tett
inn på oss, gjør oss bevisste på hva vi er,
hva slags menighet vi skal være, sier sokneprest i Søreide, Hans-Jørgen Morvik.
Det er frimenigheten Sandsli Menighet
Søreide kirke har tettest inn på seg. Ellers i
prostiet finnes pinsemenigheten Sion i
Blomsterdalen, Baptistkirken på Sletten,
Kristkirken på Minde, Levende Ord på
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SAMMEN I BØNN: Alpha-kvelden avsluttes med Fadervår. Bånd knyttes når tanker og trosopplevelser deles. - Kurset får en ekstra dimensjon når man møtes på kryss
av kirketilhørighet, mener deltagerne.
ALLE FOTO: ANNE MYKLEBUST ODLAND

sjon, når vi møtes til samtale om tro på
tvers av kirketilhørighet, sier Sonja Nilsen og Marit Saltnes, som i vår har laget
i stand kveldsmat når samlingene har
vært i Baptiskirken.
For også i Baptistkirken er det stor glede over det nære samarbeidet.
- Vi prøver å koordinere barne- og ungdomsarbeidet, tenke at vi kan utfylle
hverandre i stedet for å konkurrere. Teologisk og åndelig står vi i hver vår tradisjon, men kan likevel ha mye å lære av
hverandre, sier pastor Atle Eidem.

Stor bevegelse
Den baptistiske bevegelse er stor på
verdensbasis, større enn den lutherske,

med omlag 110 millioner medlemmer.
En baptist legger stor vekt på sitt personlige forhold til Gud, der en har plikt
til å lese sin Bibel, møte sin Gud.
- Dette gir seg utslag i at Baptistkirken
ikke døper små barn, men forkynner de
troendes dåp, og dessuten legger stor
vekt på tros- og religionsfrihet. Vi avviker dessuten fra statskirken ved at vi
mener nattverden er en ren symbolhandling, forteller Eidem og legger til: Vi har ingen skrevne doktriner, som
Confessio Augustana. Hver generasjon
må på ny tolke Guds ord inn i sin hverdag og virkelighet.
- Har forskjellene vært en utfordring
på Alpha-kursene?

- Bevisst har vi ikke diskutert syn på
dåp og nattverd, og vi har valgt ikke å fokusere på det som skiller oss, men det
som forener, sier han.

Alle Guds barn
- Vi er alle Guds barn, enten vi går i Levende ord eller i statskirken! sier Hanne
Kolås og Kari Aasen fra Baptiskirken. De
synes det er fint ikke bare å ha økumenikk-snakket i hodet, men sette det ut i
dagliglivet.
Det eneste de har savnet på Alphakurset, er de kirkefremmede.
- Vi har delt ut massevis av løpesedler.
Det var skuffende at det ikke kom noen
som vanligvis ikke går i kirkene! ●

landskap i Fana
Kråkenes. Jehovas Vitner, som
ikke er en kristen menighet, har
tre treffsteder; på Bønes, Nesttun
og i Fana. Adventistene har sykehjem og eldresenter på Nordås.
- En utfordring har det vært at
Sandsli Menighet bruker et geografisk navn, noe som vanligvis er
forbeholdt statskirken. Det kan
skape problemer med tilhørighetsfølelsen hos folk. Men de i
området som oppsøker menigheten, oppdager vel at det er noe
annet enn statskirken.

Fredelige naboer
Bønes kirke lever med Levende
Ord tett inn på seg. Jehovas Vit-

ner, som er kjent for å oppsøke og
verve nye medlemmer, er rett
over veien.
- Vi lever fredelig side om side,
noe organisert samarbeid har vi
ikke med de andre enn så lenge,
sier Bjarte Holme, sokneprest i
Storetveit og Bønes menigheter.
-Vi merker liten overgang til frimenighetene. Utfordringen ligger
mer i nabolaget på Bønes. Her har
Levende Ord skole og to barnehager, og mange av medlemmene i
menigheten er tilflyttet, er det
tendenser til polarisering blant
barna. Det er ikke så kjekt når det
blir snakket og slengt ut kjedelige
bemerkninger, sier han. ●

mai 2004
TEGNING:
LARS SLETTEBØ.
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-Jeg vet hva pi
Tyve armer går i været:
I Søreide menighetsbarnehage
vil alle svare på hva pinse er.
Selv synes styrer Berit Hop
Grimen at pinsen er den
vanskeligste kristne høytiden
å fortelle barna om.

AV ANNE MYKLEBUST ODLAND

- Det er lettere å snakke om det lille Jesusbarnet i krybben. Å forklare barna
om Den Hellige Ånd, det synes jeg er
vanskelig. Vi voksne forstår det jo ikke
alltid selv, sier Berit Hop Grimen mildt.
Men når det er «undervisning» kan bestyreren og de andre «tantene»få hjelp
av bilder og historier fra de kristne bøkene og barnebiblene som fyller tre
hyller i barnehagens eget bibliotek.
- Før påske laget vi palmegrener, en
gang vasket vi hverandres føtter da vi
snakket om skjærtorsdag. Når pinse er
temaet, blir det helst til at vi tegner, sier
Berit.
KUNNSKAPSRIKE: I Søreide menighetsbarnehage lærer barna bibelhistorie. I dag handler det om pinse og Den Hell

Det bobler
Barna har allerede illustrert påskeevangeliet; en plansje henger på veggen
– her er Jesus og to tyver. Kunstverket
«Jesus stiller stormen» henger på avdelingen Blåklokken, og innimellom
hverdagslig informasjon på oppslagstavlen er det bibelvers og små oppmuntrende bønner. Gjennom digre
vindusglass sees korset på taket av Søreide kirke, hvor barna en gang i måneden besøker presten.
- Barna blir godt kjent med Jesus i
denne barnehagen, sier Berit varmt og
ber ungene med på samlingsstund:
«Det bobler, bobler inni meg...for Jesus er glad i meg...» Laila Søviknes spiller gitar og ungene bobler over av sang
glede og armene går rundt og rundt i
boblebevegelser. Så er det «repetisjon»
om pinsen. Tyve ivrige armer løftes, for
her har de lært både å rekke hånden i
været og å svare på hva pinse er.
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- Jeg vet det! Jeg vet det! sier alle, men
Sander får svare:
- Den Hellige Ånd kom på pinsedag,
sier han stolt.
- Og så snakket disiplene på engelsk
og dansk og alle sorter
språk, så alle kunne høre
om Jesus, sier assistent
Laila Søviknes og spør:
- Hen er Jesus i dag,da?
- I HIMMELEN! roper
alle. Mer eller mindre i
kor.

I BIBLIOTEKET: - Det er greit å
få litt hjelp av barnebøkene når
vi skal fortelle om Jesus, sier bestyrer i Søreide menighetsbarnehage, Berit Hop Grimen.

- Men også her i blant oss, tilføyer en
annen.

Et kall
Laila spiller og Berit smiler til barna og
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pinse er!
Hvem blir opplært i dag, annet
enn de som har kristne i nær
slekt? Hvordan kan du ha en
valgmulighet og komme til tro
hvis du ikke lærer om Gud? sier
Berit. Hennes foreldre var ikke
kristne, men som 3-åring ble
hun likevel sendt til søndagsskole. Det er hun glad for. Der
ble noe sådd i henne.
- Her ser jeg hvordan barn lytter, de suger fortellingene om Jesus til seg. De synger ute på dissene, og forteller hjemme. En
dag fortalte en bestemor oss at
barnebarnet hadde sagt: «Vi må
be til Jesus før vi skal kjøre, bestemor, for han passer på oss».

Det skjer i pinsen:
■ Morgensang i Fantoft stavkirke
kl.0900 i
Første pinsedag blir det morgensang
Høyland.
Inge
Fantoft stavkirke ved vikarprest
e måten
flott
e
denn
Vi ønsker alle velkommen til
inngen
ensa
morg
r
å starte pinsedagen på. Ette
sfrofelle
elig
hygg
en
til
viterer vi store og små
brød og
kost i menighetshuset kl.1000. Ta med
pålegg.
■ Korgafest og korsang
este kl. 11
Andre pinsedag er det fellesgudstjen
prosti.
Fana
i
tene
i Fana kirke for alle menighe
stanse
assi
med
ten,
Gudstjenesten ledes av pros
fra
Moe
n
Bjør
llan
Kape
fra prester fra prostiet.
med
ar
delt
FIDE
SOLA
og
enen
Skjold holder prek
vi til korkorsang. Etter gudstjenesten samles
si at hver
gafest i Fana kulturpark. Korgafest vil
korg med
familie tar med seg sitteunderlag og
ke hos
sma
ne
mat og drikke. Men vi kan gjer
hverandre! ●

Trygge barn

n Hellige Ånd.

ALLE FOTO: ANNE MYKLEBUST ODLAND

synger med. I 24 år har hun jobbet i menighetsbarnehagen på Søreide.
- Mitt menighetsarbeid, mitt kall, er å
få være i barnehagen. Det er fabelaktig
å få jobbe her, være med å så det gode.

- Når folk kommer inn
i barnehagen hører vi
dem ofte si at det er så
god atmosfære her, at
barna er så rolige og
leker fint. Vi snakker jo
mye om at vi skal hjelpe hverandre, ta vare
på hverandre, være
som Den Barmhjertige Samaritan. ¨
-Og barna, de oppfører seg veldig greit, de
er blide, trygge og glade, sier Berit og legger
til:
-Slikt ønsker vi i
samfunnet, også de UTELEK: Alt burde ligge til rette for at barna i Søreide menighetsbarnehasom ikke er troende.
ge en dag finner på å leke «Jesus stiller stormen» i båten på lekeplassen...
Noen av familiene
med barn i barnehapositive til opplegget. Flere og flere tror
gen ser hun regelmessig i kirken, men
jeg søker barna hit, nettopp fordi det er
slett ikke alle.
en kristen barnehage, sier Berit Hop
- Uansett om foreldrene går i kirken
Grimen. ●
eller ikke, opplever jeg at de er veldig

Barnebibelen om pinse ...
«Det var femti dager etter påske. Mange
jøder var kommet til Jerusalem for å feire
pinse. Disiplene var samlet.
Da hørtes plutselig et drønn, som en sterk
storm som fylte huset. Da så de noe som lignet på flammer av ild. Ilden delte seg og satte seg som flammer på hodet til hver enkelt,
og hver av dem begynte å tale på forskjellige
språk. Det var Guds Hellige Ånd som var kommet til dem, slik Jesus hadde lovet. Drønnet

kunne høres over hele Jerusalem og mange
samlet seg utenfor huset der apostlene og
Maria var. Da stod Peter frem og talte: -Gud
har gitt oss Den Hellige Ånd som et tegn på
at han er med oss. Hvis dere angrer alt det
gale dere har gjort og tror på Jesus, da kan
dere også bli venner med Gud.
Den dagen ble 3000 mennesker døpt. De delte med hverandre alt de eide og kom sammen
for å be og takke Gud. De gikk hjem til hverandre og spiste. Mange syke ble friske, og de

gode nyhetene om Jesus ble spredt til andre
land.» FRA BIBEL FOR BARN (VERBUM/BIBELSELSKAPET)
Pinse kommer av gresk pentekostè og betyr «den femtiende dag».
I gammeltestamentlig tid var pinse en fest
for fornyelse av pakten og minnet om mottagelsen av de ti bud. På 300-tallet ble pinse
festen for kirkens grunnleggelse og Den Hellige Ånds komme. Les om pinsen i Ap.gj. 2.
KILDE: WWW.KATOLSK.NO
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Aktuelt

Gudstenestene i sommarferien
Respons

Til liks med mange andre viktige samfunnsområde, er kyrkja i
Bergen ramma av bystyret sine økonomiske krisetiltak.

Kommentar
Det får konsekvens for
gudstenestetilbodet denne sommaren. Det er ikkje
høve til å ta inn sommarvikarar som kan utføre arbeidsoppgåvene til dei
som er ute på ferie. Med
respekt for dei tronge
budsjettrammene som er
vedtekne, har vi laga ein
gudstenesteplan for sommaren, der det vil vere
gudsteneste annankvar
søndag i kvar kyrkje i Fana

prosti. To og to kyrkjer vil
så samarbeide om gudstenestetilbodet.
Alle
gudstenestene vil vere fellesgudstenester for dei
samarbeidande kyrkjelydane. Sjølv om gudstenestestaden såleis vil
veksle frå søndag til søndag, så vil alle likevel få eit
gudsteneste-tilbod kvar
søndag.

Replikk

Unntakstilstand
Skilnaden frå tidlegare år
ligg i at gudsteneste-tilbodet i deira eiga kyrkje vil

vere berre annakvar helg.
Ferieplanen er lagt i samarbeid med Kirkevergen i
Bergen og Bjørgvin biskop. Ferietid er på mange
vis unntakstilstand i landet, og som unntakstilstand kan vi forsvare dette
opplegget i ferietida, sjølv
om vi sjølvsagt primært
ville føretrekke at det som
alltid tidlegare hadde vore
gudstenester i alle kyrkjene kvar søndag. ●
INGER DAHL (PROSTILEIAR)
OG PER BARSNES (PROST)

Journalistseminar for amatører
«Show it, don’t tell» er et prinsipp innen journalistikken. Mandag 6. september fra kl. 17
holder Anne Myklebust Odland og Jan Hanchen
Michelsen lynkurs i journalistikk i Skjold menighetshus. Kurset er tilpasset de som jevnlig
skriver for menighetsbladene. Vi tar opp emner som vinkling, intervjuteknikk, artikkelskriving, sjangere, bildebruk, rettskrivnings-

Velkommen til

regler, filformater med mer. Det blir enkel middagsservering, så påmelding ønskes. Ta gjerne
kontakt (se side 2) om du har særlige spørsmål
eller ideer til emner som bør belyses.
Anne Myklebust Odland er frilansjournalist og redaktør for menighetsbladene i Fana. Jan Hanchen Michelsen er frilansjournalist og grafiker, og
er layoutmedarbeider for bladene. ●

Tilbud om sorggrupper
I Fana prosti har det i lengre tid vært
arbeidet for å etablere sorggrupper på
tvers av menighetsgrensene. Vi vil nå
starte opp tilbud om grupper til høsten.
Prestene og diakonene er faglig ansvarlige for tilbudet. Gruppene vil bli
ledet av personer som er egnet for sorgarbeid. I vår var det kurs for sorggruppeledere, og åtte av disse har sagt seg
villig til å være ledere. De ansvarlige for
gruppene vil få kyndig veiledning.
Sorgen arter seg forskjellig fra menneske til menneske, og behovet for
noen å dele opplevelsen av sorg sammen med, kan variere. For noen er en
slik gruppe en hjelp til å komme videre,
det har erfaringer i andre menigheter
og sammenhenger vist.
Gruppene vil bestå av to gruppeledere, og med 4- 6 personer i hver gruppe,
og vi vil vurdere sammensetningen av
gruppene ut fra den enkeltes behov og
situasjon.
Henvendelser om tilbudet kan rettes til diakon Tone Totland tlf 55 36
22 80 eller sokneprest Jorunn Johnsen, tlf 55280612. ●

Hvordan har du det …

EGENTLIG?
Krisetelefon

815 33 300
Eposttjeneste
www.kirkens-sos.no

ET MENNESKE Å PRATE MED

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no
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Leder
Solskinn og gjallende lyd

Gjesteskribenten
AV MONIKA GRIMSGAARD

Vi er alle glade i solskinn.
Lyset som strømmer inn
gjennom vinduene er deilig, selv om det minner oss
om at vindusvasken må
tas. I kirken vår kan vi også
nyte solen når det er godvær, mens søndagsturen
venter. Men husker dere
hvordan det blir etter hvert
i sommervarmen? Da gjelder det å komme først for å
få plass på «skyggesiden».
De som kommer snikende
inn under preludiet, straffes med å sitte i den hete
solsteiken. I år har vi fått tilpasset solskjerming og reg-

Ditt valg
Aktuelt

Respons

Kommentar

ner med at alle jubler over
det. Menighetsrådet har
forhåndsbetalt det, men
håper at alle vil gi det økonomisk støtte.
Bedre lydforhold
Vi er også frimodige nok til
å be om en slant slik at vi
kan utbedre lydforholdene
i kirken: Kirkerommet har
en fin akustikk og brukes
mye til konserter. Likevel er
det ikke alltid at lydforholdene er optimale. Både
med og uten høreapparat
kan det være vanskelig å
oppfatte hva solistene fra
Søråshøgda barnekor synger, eller det kan være romling når Extasis opptrer. Vi
har fått profesjonell hjelp
til å utrede lydforholdene,
og det anbefales lyddem-

SKYGGE: Tore Frøyland har til-

rettelagt arbeidet med solavFOTO: BJØRN MOE
skjerming.
ping med tepper på bakre
vegg, og at vi monterer flere
høyttalere. Dette er ikke
gratis dessverre. Men vi ønsker at alle skal få en optimal opplevelse under
gudstjenester og konserter.
I menighetsbladet er det
vedlagt en giro for støtte til
solskjerming og lydforhold. Vi sier takk til det du
kan bidra med. ●

Replikk
Hvem-hva-hvor i Skjold menighet Menighetskontoret:

AKTIVITETER I MENIGHETEN

ANSATTE I MENIGHETEN
Daglig leder Liv Sylvarnes
telefon, arbeid . . . . . .55 11 85 78
telefon, privat . . . . . .55 98 12 90
e-post . . . . .liv.sylvarnes@bkf.no

Barnehagestyrer
Lena Å. Austevoll
telefon, arbeid . . . . . . 55 11 85 70
telefon, privat . . . . . .55 91 35 96

Kateket Idar Kløvning
telefon, arbeid . . . . . . 55 11 85 72
telefon, privat . . . . . . 55 10 31 97
e-post . . . . .idar.klovning@bkf.no

Menighetsrådsleder
Rune Mikkelsen
telefon . . . . . . . . . . .55 13 45 14

Klokker Dagny Gilje Antonsen
telefon, arbeid . . . . . .55 11 85 70
telefon, privat . . . . . .55 26 78 39
e-post . . .dagny.antonsen@bkf.no
Soknediakon
Lene Merete Gunnarson
telefon, arbeid . . . . . .55 11 85 76
telefon, privat . . . . . .55 10 28 77
e-post . . .lene.gunnarson@bkf.no
Kantor Guro Rotevatn Buder
telefon, arbeid . . . . . . 55 11 85 77
telefon, privat . . . . . 55 10 42 99
e-post . . . .guro.rotevatn@bkf.no
Kirketjener Knut Ytre-Hauge
telefon, arbeid . . . . . .55 11 85 73
telefon, privat . . . . . . 55 91 20 08
e-post . . knut.ytre.hauge@bkf.no

Tlf. 55 11 85 70 • Faks 55 11 85 82 • Epost: skjold.menighet@bkf.no

Sokneprest Arne Brekke
telefon, arbeid . . . . . .55 11 85 75
telefon, privat . . . . . .55 13 76 62
e-post . . . . .arne.brekke@bkf.no
Kapellan Bjørn Moe
telefon, arbeid . . . . . . 55 11 85 74
telefon, privat . . . . . . 55 13 06 10
e-post . . . . . .bjorn.moe@bkf.no
Skjold Menighetskontor
telefon . . . . . . . . . . . 55 11 85 70
telefaks . . . . . . . . . . . 55 11 85 82
Kirkens konti:
Menighetsbladet . .1644.21.68035
Skjold Menighet . .3411.32.01101
Givertj. diakoni . . .3418.18.00889

Skjold søndagsskole
Skjold kirke kl. 11.00
Karin S. Volden . . . . . .55 13 11 99

KRIK –Kristen Idrettskontakt
Inger Birgitte Moe . . . 924 44 725
Anders Rotevatn . . . . 55 13 67 81

Steinsvik i KFUK-speidere
Skjold kirke, tirsdager
Synnøve Moe Engevik .55 13 93 69

Extasis (Skjold Ten – sing)
Skjold kirke, onsdager 19.00 21.30.
Charlotte Milde . . . . . 55 13 44 41
. . . . . . . . . . . . . . . . . 47 63 21 28

1. Nordås KFUM-speidere
Skjold kirke, onsdager,
Anders Rotevatn . . . . .55 13 67 81
Skjold kirkekor
Skjold kirke, mandag 18.00-19.30
Dag Høieggen . . . . . . 55 13 11 58
Cantus
Skjold kirke, tirsdager 19.45-22.00
Guro R. Buder . . . . . . . 55 11 85 77
Mobil . . . . . . . . . . . . . 412 05 127
Skala
Danse- og dramagruppe for
6.-8. klassinger. Skjold kirke,
mandager 18.00 -19.30.
Jørgen S. Rotter . . . . . 41 10 71 44
Søråshøgda barnekor
Søråshøgda skole, tors. fra 17.30
Anita Bjørndal . . . . . . 55 13 45 08
eller Liv Nordal . . . . . 55 13 62 78

Skjold kirkelag
Berit Ådland . . . . . . . 55 13 37 65
og Gerd Dale . . . . . . . 55 13 27 29
Misjonsforening
Hver andre tirsdag i mnd. kl.19.00
Bibelgrupper
Kontakt menighetskontoret
Telefon . . . . . . . . . . . 55 11 8570
Bønnegruppe
Mandag 9.30 i Skjold kirke.
Anders Askeland . . . . 90 99 82 84
Barnehage
Hver tirsdag og torsdag
kl.10-14. Kontakt menighetskontoret eller Lena A. Austevoll
. . . . . . . . . . . . . . . . .55 11 85 70
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Konfirmantene får terningskast 6:

18.-21.
Skjoldstock ble arrangert
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Suksess med
Skjoldstock
Med selvskrevet
manus og selvplukket
musikk viste ungdommene i Skjold
kvalitet i særklasse
under konfirmantfestivalen Skjoldstock. Over hundre
engasjerte konfirmanter myldret til
kirken for å lage
dagsaktuell revy.

- Det å se ungdommer,
kanskje for første gang, stå
på scenen og spille teater og
synge solo tilsynelatende
med den største selvfølgelighet gjør inntrykk på oss,
sier hun. Kjerstin er en av
ildsjelene i dette arbeidet.
Manus har ungdomslederne selv skrevet. Med toleranse som tema, ga ungdommene publikum innblikk i ungdomskulturens
utfordringer.
- Vi er alle omgitt av krav til
hvem og hvordan vi skal
være, ikke minst i forhold til
hvordan vi skal se ut, sier
Kjerstin.
-Ungdommene tok et kraftig oppgjør med alt dette.
Både Idol, slankepress og rasisme fikk gjennomgå. Med
Gud på laget skal vi kjempe
mot det som bryter ned og
ødelegger. Vi må ta vare på
hverandre slik at det blir
godt å leve for alle, sier hun.

AV IDAR KLØVNING

For tredje år på rad ble konfirmantfestivalen
Skjoldstock arrangert i Skjold kirke.
-Det hele startet med en
ekskursjon til Jar menighet i
Bærum; de har hatt «Jahrival» i flere år. Hos hos ble det
Skjoldstock, sier diakon
Lene Gunnarson. Hun har
vært med i hovedkomiteen
for festivalen for å veilede og
motivere undgomslederne
til innsats.

Hektisk helg
- Et av målene med den årlige festivalen er å involvere
konfirmantene i aktiviteter
som de har evner og interesse for, forteller Gunnarson.
Fra torsdag til søndag jobbes det intenst med å sette
opp en forestilling som
fremføres søndag kveld.
Konfirmantene
nærmest
bor i kirken disse dagene.
Foreldrene slipper heller
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SANG: Benedicte Mittet

ikke unna. De er engasjert
med matlaging, rydding,
servering, kiosksalg og annet.
Det meste av innholdet er
bestemt av ungdomsledere i
god tid før den hektiske helgen. Konfirmantene legger
på litt mer «kjøtt» og former
de ulike karakterene i forestillingen på sin måte. Konfirmantene deles så i mange
ulike grupper, som på hver
sin måte er viktige for helgen
og forestillingen.
Showet inneholder både

FOTO: BJØRN MOE

multimedia, teater, musikk
og dans.
I tillegg til innøving og
fremføring av forestillingen,
fylles helgen med undervisning, ungdomsgudstjeneste, måltider og kveldssamlinger.

Oppgjør med idol
-Det er utrolig hva kofirmantene klarer å få til på så
kort tid. Det de gjør denne
helgen er ikke mindre enn
fantastisk, skryter ungdomsleder Kjerstin Kvaavik.

Ledertrening
Nettop å ta vare på hverandre er grunnholdningen for
ungdomslederne som er involvert. Det viktigste er ikke
å vise hvor flink en leder er,
men å hjelpe konfirmantene
til å oppleve seg selv som
både dyktig og verdifull.
- Uten de fantastiske og
dyktige lederne som er med i
Skjold, kunne dettte kjempearrangementet aldri blitt
gjennomført, sier en stolt diakon og legger til. - Ungdommene står nærmest i kø
for å bli med som leder. Det
er gøy! ●
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Minnerik konfirmasjonsdag
Søndag 25. april ble 13 flotte
ungdommer konfirmert i Skjold
kirke. Resultatet av måneder
med øving og forberedelser ble
synlig for en fullsatt kirke.

1. rekke f.v: Iselin Brundtland, Ailin Pettersen Sylta, Daniel Gjesdal Woodward, Stine Lise Lerpold,
Petter Hjertnes. 2. rekke
f.v: Integreringsdiakon
Leif Arne Økland, Eirik Andreas Meland Aadland,
Maren Bull-Tornøe Alldal,
diakon Lene Merete Gunnarson, Renè Grøttå, Fredrik Heggø Olsen, Robert
Krossøy, Jørn Ruben Høstmark Jansen, Kristian
Haugen Heimstad, kateket Idar Kløvning, Simen
Løvold, Sokneprest Arne
FOTO: BJØRN MOE
Brekke.

AV LENE MERETE GUNNARSON

Gruppen på 13 utviklingshemmede
konfirmanter har siden midten av januar møtt til ukentlige samlinger i Skjold
kirke. Gudstjenesten og liturgien har
vært utgangspunkt for konfirmantundervisningen, og konfirmantene har
deltatt selv i store deler av opplegget. Vi
har gått i prosesjon, dramatisert bibeltekster, døpt dukke med dåpskjole,
sunget sanger med bevegelser, gått til
nattverd og tent lys.

Flott opplevelse
Konfirmasjonsgudstjenesten

ble

en

veldig flott gudstjeneste, der hver og en
av konfirmantene ble synlige for menigheten. Ungdommene bidro sterkt til
å gjøre gudstjenesten til en opplevelse
for familie, venner og andre som hadde
tatt turen til kirken.

Vi som har vært med på opplegget i
Skjold, sitter igjen med varige og sterke
inntrykk fra den konfirmantgjengen vi
har vært så heldige å bli kjent med. Det
har vært en flott vår i sammen med alle
sammen! ●

Konfirmasjonsgudstjenester i Skjold kirke august 2004
Det er ennå en stund til det er
konfirmasjon i Skjold kirke.
Og før den tid skal nesten alle
konfirmantene på sommerleir i
fire dager. Det blir en flott opplevelse som gir minner for livet.
Turen går til Voss folkehøgskole.
Dette er det sjette kullet med
høstkonfirmasjon, så først siste
helgen i august skal den store
dagen stå. Her er navnelisten
med fordelingen på de fire gudstjenestene:

Lørdag 28/8 kl. 11.00
Andersen, Cathrine
Berge, Ingvild
Bruvik, Kristin Elisabeth
Bruaas, Martin Røli
Eide, Ina Marie
Elgan, Fam Camilla
Follesø, Sondre Lucas
Halstensen, Veronika
Haukeland, Torstein Nystad
Hellum, Ingrid Nistad
Hjønnevåg, Camilla Kyrkjebø
Knudsen, Birgitte Svalland
Michalsen, Marie Therese S.
Myrmel, Caroline Eidem
Nord, Pål-Kristian
Nordmo, Kathinka Helland
Olsen, Maria Hetland

Pettersen, Mats
Solberg, Kent Harald
Sunde, Ingrid Konstanse Meyer
Sætre, Kristine
Tonnem, Kristian
Tveiterås, Kristina
Vårdal, Martin Andreas
Waage, Fredrik
Waardal, Dani Andrè Lutentun

Lørdag 28/8 kl. 13.30
Aga, Kjetil
Berge, Lene Wallem
Bergh, Tom Hiis
Djuvik, Daniel Totland
Erskine, Kristoffer Honningsvåg
Gjelsvik, Bente Leirvåg
Hammer, Erling Andreas
Høysæter, Cecilie Skage
Høysæter, Lars Smørås
Joachimsen, Stian
Johnsen, Jørn-Willy
Lybak, Helene
Mannseth, Janne
Marthinsen, Helen Øvrebø
Martinsen, Andreas Kristoffer
Monsen, Baard Roald Erik Sigurd
Mossige, Jon Coll
Nerland, Erlend
Nordanger, Fredrik Thorsen
Nordvik, Kaja Mari Bakke
Nøstdal, Troy

Olsen, Vegard Færø
Morten Refsdal
Rekve, Ingrid Ådnanes
Solberg, Trine Lise
Størdal, Linn Katrine
Sundberg, Helena Elise
Sundt, Pål Andrè
Svalland, Cecilie Mrudula
Svendheim, Stian
Tangen Robin Emil
Tiller, Mariell
Wie, Mathilde
Åsnes, Johanne Mjølhus

Søndag 29/8 kl. 11.00
Brugger, Susanne Marie
Buvik, Ine
Erdal, Mari
Skjold, Joachim
Gjessing, Emilie
Gripne, Elin Gjelsvik
Halvorsen, Christina
Haugseng, Marte Østensen
Hopland, Karoline Holst
Karlsen, Carina Bratland
Larssen, Daniel Mowatt
Lie, Hilde Lossius
Lønøy, Terje
Mowinchel, Morten
Olsen, Ole-Aleksander Haram
Reiso, Elizabeth Miranda
Sandø, Helene Stensen

Sivertsen, Ingelin Aadland
Skag, Christine Vollen
Sælen, Sebastian
Sæterdal, Silje Helen
Turøy, Christer
Tveit, Terese Togstad

Søndag 29/8 kl. 13.30
Atkins, Charlotte Maurstad
Brænde, Dag Otto
Darlington, Anna Lovise
Edvardsen, Michelle Susann
Eriksen, Kristine Ølversøy
Espelid, Caroline
Espelid, Marie
Gusdal, Linn Emilie
Hanssen, Simen
Hernes, Kjerstin
Løndal, Benjamin Ellingsen
Laastad, Haakon
Midtun, Jannicke Høvik
Mittet, Benedicte Dahl
Mittet, Camilla Dahl
Nipen, John Arild
Nummedal, Erlend
Opdal, Katrine Frugård
Saunes, Marina Celin
Skaflestad, Renè Christophersen
Skulstad, Stine Birgitt Berg
Teigland, Remy Emile Sell
Vindenes, Bjørnar Grøvlebakke
Aanes, Isabel Johanna
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Returadresse:
Skjold menighet
Skjoldlia 55
5236 Rådal

B
FULLDISTRIBUSJON

20. mai. Kr. Himmelfartsdag.
12.30 Friluftsgudstjeneste; Smøråsfjellet. Kapellan Bjørn Moe. Offer.

1. august. 9. søndag e. pinse.
11.00 Ingen gudstjeneste i Skjold kirke.
Se Birkeland og Fana.
8. august. 10. søndag e. pinse.
Høymesse. Apostelgj. 20, 17 – 24.
Sokneprest Arne Brekke. Dåp. Offer. Nattverd.

23. mai. 6. søndag e. Påske.
Høymesse. Johannes 17, 9-17.
Sokneprest Arne Brekke. Søndagsk.
Dåp. Offer. Nattverd. Kirkekaffe.

15. august. 11. søndag e. pinse.
Høymesse
Johannes. 6, 66 – 69.
Sokneprest Arne Brekke
Dåp. Offer. Nattverd.

30. mai.- 1. Pinsedag.
Høytidsgudstjeneste. Johannes 14,
15 –21. Kapellan Bjørn Moe.
Nattverd. Offer.

22. august. 12. søndag e. pinse.
Høymesse. Matteus 21, 28 – 31.
Dåp. Offer. Nattverd.

31. mai. 2. Pinsedag.
11.00 Felles gudstjeneste Fana kirke.
Johannes 6, 44 – 47. Korgafest i
amfiet e. gudstjenesten.
6. juni.Treenighetssøndag.
Jesaja 6, 1-8. Blomstergudstjeneste
Sokneprest Arne Brekke. Dåp.
Nattverd. Offer. Etter gudstjenesten, grillselskap.
13. juni. 2. søndag e. pinse
Høymesse. Lukas 12, 13 – 21.
Sokneprest Arne Brekke.
Dåp. Nattverd. Offer.
20. juni. 3. søndag pinse.
Høymesse. Lukas 19, 1 - 10. Kapellan Bjørn Moe. Dåp. Offer. Nattv..
27. juni. 4. søndag e. pinse
Lukas 15, 11- 32. Kapellan Bjørn
Moe. Dåp. Offer. Nattverd.
4. juli. 5. søndag e. pinse.
11.00 Ingen gudstjeneste i Skjold kirke.
Se Birkeland og Fana.
11. juli. 6. søndag e. pinse.
Høymesse. Johannes 16, 13 – 20.
Kapellan Bjørn Moe.
Dåp. Offer. Nattverd.
18. juli. 7. søndag e. pinse.
11.00 Ingen gudstjeneste i Skjold kirke.
Se Birkeland og Fana.
25. juli. 8. søndag e. pinse.
Høymesse. Johannes 10, 28 – 31.
Sokneprest Arne Brekke. Dåp. Offer. Nattverd.
29. juli. Olsokaften
18.00 Fana kirke . Olsokfest.

Nytt

Lørdag 28. august
11.00/ Konfirmasjonsgudstjenester.
13.30 Offer.
Søndag 28. august. 13. s. pinse.
11.00/ Konfirmasjonsgudstjenester.
13.30 Offer

døpte
Døpte i Skjold kirke
Aurora Berge Dahlberg
Luna Davanger
Dyveke Solberg Saunes
Tale Holten Hellesø
Amalie Søreide
Theodor Johannes Opstvedt
Ole Grindvik Nielsen
Joachim Seglem Nilsen
Sondre Nesvoll Krogh
Andrea Hennø Haugen
Catharina Cecilie Haugen
Celine Lægreid
August Kristian Blich Ramstad
Døpte i andre kirker
Markus Finn Steffensen, Birkeland
Nikolaj Aasen Leivestad, Fana
Fredrik Moldestad Abotnes

døde
Kirsten Larsen
Marit Heitmann
Gerd Paula Skjold
Kåre Fritz Heinrich Frølich

Andre aktiviteter og
arrangementer
Vårkonsert med CANTUS
Tirsdag 25. mai kl. 19.30
Skjold kirke
Søråshøgda barnekor!
Er du interessert i nye utfordringer. Koret trenger flere musikalske
ledere til høsten.Ta kontakt med
Gro Stikholmen for mer informasjon, 5513 7905.
Blomstergudstjeneste og grillfest
Søndag 13. juni er det blomstergudstjeneste i Skjold kirke. Etterpå
er det duket for grilling og hygge
utenfor. Ta med grillmat, stoler og
familien og kom!
Olsokpreken og olsokfest
Dette året vil vi friske opp att den
historiske kontakten mellom Sund
og Fana. Soknepresten i Sund, Harald Grønnevik, vil halde olsokpreika i Fana kyrkje, og saman
med prosten vil han leie gudstenesta. Etter gudstenesta blir det
tradisjonell olsokfest på Hordamuseet i samarbeid med muséet
og kulturmedarbeidarar frå det frivillige organisasjonslivet i Fana.
Som tidlegare år blir det høve til
leik og dans på vollen.
Som ein del av samarbeidet med
Sund, planlegg vi Kyrkjeferd med
båt frå Sund og inn Fanafjorden.
Og sjølvsagt blir det Olsokbål. Olsokgudstenesta tek til kl. 18.00, og
olsokfesten tek til i flukt med denne. Når det gjeld mat og drikke, så
blir Olsokfesten arrangert som ein
god gamaldags korgafest. Hjarteleg vel møtt!
Sommerleir
Er du i alderen 9 til 15 år og har lyst
til å oppleve leirliv? I sommer arrangerer Bergens søndagsskolekrets tre leirer på Wallemtunet på
Kvamskogen.
Leir 1: 18.-22. juni, 12-15 år
Leir 2: 22.-25. juni, 9-12 år
Leir 3: 25.-27. juni, 7-10 år
Ta kontakt med Bergens Søndagsskolekrets på tlf. 55312032, eller
send e-post til
kretskontoret@bssk.no l

Vi minner om hjemmesidene våre: skjold-kirke.no.

Leder

Gjesteskribenten
Ditt valg
Aktuelt

