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Side 1

n

: et magasin for Skjold Menighet - 3/06
med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

Millioner må til
Kirkevergen ber om 12 millioner for å stoppe forfallet
i Fana kirke. Men skal alle
Bergens middelalderkirker
bevares blir regningen over
ti ganger så høy. Side 6-7

Nå kommer
barnehagen
Endelig er det helt klart: Skjold menighet bygger ny, stor
barnehage på kirketomten. Førskolelærer og leder for «Åpen
barnehage» Lena Aa. Austevoll
(bildet) hilser
planene velkommen. Side 4

FOTO: BJØRN MOE

Per prost fyller 60
Fana-prost Per Barsnes fyller seksti år 25. juni - og
kan samme dag også markere at det er 30 år siden
han ble presteviet. Side 12

Kirkekor-jubileum
Skjold kirkekor fyller 30 år.
Korleder Dag Høieggen og
dirigent Anne Randine Øverby (bildet) forteller om en
vital jubilant. Side 12-13

Hvem-hva-hvor side 13

Menighetskalender side 16

skjold

3-06.qxp

30-05-06

00:08

Side 2

Om det
å lytte

Hilsen til konfirm
På spørsmål om hvorfor dere konfirmerer dere
svares det svært forskjellig.

Da pinsedagen kom, var alle samlet på
ett sted. Plutselig lød det fra himmelen
som når en kraftig vind blåser, og lyden
fylte hele huset hvor de satt.
AV JAN ERIK LIEN

Tunger som av ild viste seg
for dem, delte seg og satte
seg på hver enkelt av dem. Da
ble de alle fylt av Den Hellige
Ånd, og de begynte å tale på
andre tungemål etter som
Ånden ga dem å forkynne.
(Ap.gj. 2,1-4)
Pinsedag som vi nettopp
har feiret, er kirkens fødselsdag. Og det er snart 2000 år
siden disiplene ble fylt av
Den Hellige Ånd og fikk i oppdrag å dra ut og kristne verden. Så er det rart å tenke på
at kirken har eksistert i så
mange år. Den er like frisk og
levedyktig som den var fra
begynnelsen. Både fra Afrika
og Asia hører vi om mange
som kommer til tro på Jesus
Kristus. Den Hellige Ånd er
ennå virksom i sin menighet.
Hver gang vi leser Guds Ord
og ber, når kristne lever ut
troen, så er Den Hellige Ånd
tilstede og virksom.
Men hva er Den Hellige
Ånd? Vi kan hvertfall slå fast
med sikkerhet at det ikke er
noe spøkelse. Dette fordi vi
stiller spørsmålet galt. Den
riktige måten å spørre på er:
hvem er Den Hellige Ånd? Det
dreier seg jo ikke om en ting,
men om en person. Så hvem
er Den Hellige Ånd? Det enkle
svaret er at den Hellige Ånd er
Gud. Vi må ikke glemme at vi
har med Den Treenige Gud å

gjøre (Faderen, Sønnen og
Den Hellige Ånd). Men det
finnes ting som er typiske for
Ånden. De gjør at vi vet at det
er akkurat ham vi har med å
gjøre.
Han er nær. Han er nærmere
hver enkelt av oss enn noen
andre. Han bor i våre hjerter.
Dette er en stor skatt, men
det er også en liten felle her
som det gjelder å være oppmerksom på: Når han er så
nær, så er det ikke alltid så
lett å se ham klart. Det er fort
gjort å glemme at han er der.
Det er også fare for at vi begynner å ta ham som en selvfølge, slik vi noen ganger gjør
med gode venner.
Hva betyr da den Hellige
Ånd for meg? Den Hellige Ånd
opplyser meg og gir meg meningen og forståelsen av
Guds ord. Han gir meg også
dårlig samvittighet når jeg
har gjort noe galt. Han fyller
mitt hjerte med gled og han
gir meg lengselen etter å bli
enda mer fylt av Guds skatter.
Med andre ord så er Den Hellige Ånd min veileder på min
vandring gjennom Guds rike
her på jorden og han vil følge
meg helt frem til den dagen
da jeg skal forlate denne jorden.
Jeg tror på Den Hellige Ånd,
en hellig, kristen kirke, de
helliges samfunn, syndenes
forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen.

Tegn nr 3, 2006
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 tips til reportasjer.
Lokalredaksjon:
Jan Erik Lien (red.), Dag Høieggen, Kjartan Alvestad,
Bjørn Moe (foto). Lokal kontaktinformasjon: Se side 13
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Likevel er der ikke mange
overraskende svar. For vi
kjenner dere igjen.
Det som for noen kan oppleves som en stor og farlig ulveflokk som kun er ute etter å
flerre deg opp og ete deg, oppleves for oss som jobber med
dere som mange ulike, spennende individer, med hver sin
livsviktige historie. Noen fulle
av lopper og under stadig ombygging. Andre innadvendte,
stille, forsiktige og kanskje likevel under minst like stor
ombygging som de første.
Noen ganger med tunge tanker. Andre ganger svevende
på en sky. Noen ganger vanskelig å leve. Andre ganger lett
som bare det.

Eller som disse:
- Eg synes det e viktig å oppleve kirken fra baksida.
- Fordi det e vanlig i min familie at man går gjennom dette.
- Fordi jeg kanskje innerst
inne tror litt på Gud?
De færreste av dere har bare
èn grunn for hvorfor dere
kommer til kirken på denne
måten. Utsagnene representerer mange ungdommer, og
kanskje de mange ganger
også representerer en og samme ungdom.

«Ombygging»
På spørsmålet svarer dere
kanskje som denne:
- Egentlig tror eg ikkje så grådig på Gud, men då de sa at eg
kunne få penger viss eg lot
være å konfe meg, bestemte

«Under ombygging» - et nokså dekkende begrep på en
ungdom på 14-15 år. Det
innebærer nemlig at kryssende tanker herjer hodet på
dere. Kryssende interesser.

Konfirmasjonsgudstjenester Skjold k
Lørdag 26. aug kl11
Andersen, Einar A. Hauge
Berge, Alexander Wallem
Birkeland, Maria
Bjordal, Cecilie Elise
Ellingsen, Veronika L.
Eriksen, Suzanne Hansen
Evjen, Caja
Hjønnevåg, Erlend K.
Hjønnevåg, Ole Petter K.
Husøy, Linn
Jensen, Didrik Hersvik
Jensen, Karoline S.
Kvamsdal, Marte
Marthinsen, Joakim Ø.
Myhr, Eivind Litland
Njøsen, Hilde

Levering av stoff:
Leveres menighetskontoret eller på e-post: redaksjonen
@skjold-kirke.no Digitalfoto: Benytt høy oppløsning.
Redaktør:

eg meg for å vise de kem det e
som bestemmer over denne
karen. Så her e eg.

Sentralredaksjon:
Jan Hanchen Michelsen, tlf. 55 23 25 47 906 87 317. E-post: post@dragefjellet.no

Nordtveit, Marthe
Oen, Hilse Marita Sæle
Reitan, Kathrine M. Licon
Skogesal, Anne Marte
Solheim, Lasse
Spillum, Joachim D.
Stenberg, Cecilie
Thomsen, Christoffer
Åsnes, Jon Mjølhus
Lørdag 26. aug kl 13.30
Angell, Susanne Sæter
Bergesen, Marius Erster
Brakstad, Endre Soltvedt
Bruås, Mari Therese Røli
Bøe, Jørgen Waagbø
Dale, Bendik Vinnes
Red. råd:

Darlington, Ian Phillip
Darlington, Tom George
Dommerby, Christian W.
Eide, Stine Annette
Hanevik, Tord
Hansen, Astrid Kristine
Harms, Kaja Regine K.
Holen, Jonas
Igesund, Sigrid Holte
Johannessen, Andreas H.
Kvamme, Ole Sivert
Lavik, Christine L.
Opsahl, Kathinka T.
Rasmussen, Randi
Steffensen, Ørjan Rødsan
Sydnes, Pål Johanson
Søfteland, Andreas

Hans Jørgen Morvik, Jan-Erik Lien, Frode
Høyte og Sigmund Austrheim.

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

Kun henvendelser angående menighetsbladet. Annen kontakt: se side 13

Neste nummer: 29. august. Stoffdeadline: 14. august
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Side 3

til konfirmantene
nokså mange ungdommer
svarer som den siste over.
For innerst inne finnes det
mye gudstro i dere. Og troen som du bærer med deg
kan skifte fra nær til fjern alt
etter hva livet bringer.
Noen sier at det er så vanskelig med troen, fordi
noen ganger tror du og andre ganger tviler du så mye
at du kanskje tror det er
borte. Da kan du si som en
konfirmant jeg hadde for
lenge siden sa etter nøye refleksjon:
Å tro på Jesus er det samme som å ville tro på Jesus. Å
være kristen er det samme
som å ville være kristen. Det
er det som til slutt blir spørsmålet: Hva er det vi vil?
Kryssende behov. Kryssende krav.
Mye er i utakt.
I tillegg er det få som er så eksistensielle som dere. Livsviktige spørsmål
om livet, døden og kjærligheten svirrer rundt og gjør livet både godt og
dårlig på en gang.
Og midt oppe i dette finnes også tanker om Gud. Det er ikke tilfeldig at

Lykke til med resten av konfirmasjonsopplegget og med selve konfirmasjonsdagen. 
Vennlig hilsen Idar og alle
som har jobbet sammen med
dere gjennom konfirmasjonstiden
Vi ønsker alt godt for dere.

Nytt lederkurs for
ex-konfirmanter
Fra høsten 2006 setter vi i gang et nytt
lederkurs.
Tilbudet retter seg først og fremst mot de som
skal konfirmeres nå, men andre kan også melde
seg. Vi regner med ca. 50 ungdommer fra hele
Fana prosti.
- Dette kommer til å bli et flott kurs, sier Lene
og Idar, diakonen og kateketen i Skjold kirke. De
har vært med i en gruppe som har jobbet med å
utvikle kurset. - Selv om vi har kjørt lederkurs for
ungdom i Skjold i flere år, tror jeg samarbeidet
mellom menighetene vil gjøre kurset enda bedre.
Det er gøyere for ungdommene når de møter flere
fra andre steder som gjør det samme, sier Lene.
Opplegget er inspirert av KFUK/M sine lederkurs som Skjold menighet også har deltatt på i
noen år. De kjører gode kursopplegg for ungdom.
Men disse kursene er for hele byen, og etter
hvert har interessen i Fana blitt så stor på dette
feltet at vi har behov for sette i gang et kurs kun
for vårt prosti. Det ventes at mange ungdommer
vil melde seg på. Vi oppfordrer spesielt våre
konfirmanter til å melde sin interesse. Her får de
grunnleggende opplæring i lederskap, de utvikler seg selv som mennesker, de vil få gode
minner og knytte nye vennskap. Gjennom dette
får de også muligheten til å bli med som ledere
på konfirmantfestivalen Skjoldstock og konfirmantleiren. Men det skal også utvikles ledere for
menighetens barnearbeid.
Påmeldingsskjema fåes på menighetskontoret.
Du kan også ringe til kateketen Idar for mer informasjon eller om du vil ha tilsendt påmeldingsskjema. Frist for påmelding er allerede 15. juni.

Fakta om lederkurset

onfirmasjonsgudstjenester Skjold kirke 2006
Thomassen, Maria
Skjold
Urdahl, Hans Henrik S.
Wesetvik, Kristian
Wie-Soltvedt, Fredrik
Økland, Didrik Greve
Søndag 27. aug kl 11
Amundsen, Elisabeth T.
Borgersen, Jens B.
Duun, Martin
Gerhardsen, Tormund B.
Gjerde, Andreas
Karlsen, Espen Roll
Landmark, Ruben S.
Larsen, Joakim Midtun
Olsvik, Kristian Opheim

Skålnes, Anette
Soltvedt, Erik Hoath
Steine, Andreas Aa.
Sævold, Sølvi Algrøy
Tøsdal, Morten C.
Vatle, Hege
Vindenes, Solveig G.
Wigum, Kristin Aamodt
Søn 27. aug kl. 13.30
Aksnes, Tia Caroline
Andersen, Hanne Marie
Barton, Richard Tudor
Gjerde, Mariann
Grape, Daniel
Nymark, Martin A.
Pettersen, Thomas S.

Røberg, Magnus B.
Saghaug, Martin Nor
Saure, Petter Sandvik
Syltøy, Kenneth
Teigland, Ronny Sell
Throndsen, Fabian
Magdalon Palmstrøm
Lørdag 2. sept kl. 11
Atkins, Suzanne M.
Bach, Alexandra T.
Brunstøl, Charlotte E.
Dahle, Preben Ottesen
Giske, Marius Emil
Johansson, Marius
Johansson, Mats
Knudsen, Helge Rognes

Kristensen, Marie B.
Larsen, Cathrine
Mathiesen, Helene K.
Mikkelsen, Elin S.
Nordal, Silje
Nøstdal, Kristian
Remme, Hege
Samal, Ida
Steensæth, Oda
Strande, Oda
Thorsø, Marthe
Torsvik, Stine
Velure, Karen Helland
Aabrek, Vegar

- Et samarbeid mellom menighetene i Fana
prosti.
- Egenandel for kursdeltager: kr. 700,-.
- En kombinasjon av lokalsamlinger i den
enkelte menighet og fellessamlinger for
alle kursdeltagerne i prostiet.
1. Fellessamling 7. september kl. 18 - 21
Tema: Jeg, en leder?
2. Lokalsamling uke 41
Tema: Hva kjennetegner en god leder?
3. Fellessamling: Weekend 17.-19. november
Tema: Bibelkurs, andaktsverksted,
lagbygging, lek og moro
4. Lokalsamling uke 49
Tema: Lederfellesskapet
5. Fellessamling 18. januar kl. 18 – 21
Tema: Toleranse og kommunikasjon
6. Lokalsamling uke 6
Tema: Styrearbeid
7. Fellessamling 8. mars kl. 18 – 21
Tema: Livsstil
8. Lokalsamling uke 15.Tema: Hva er en
kristen? Hva er et forbilde?
9. Fellessamling 10. mai kl. 18 – 21:
Festmiddag, utdeling av kursbevis

juni 2006

3

skjold

3-06.qxp

30-05-06

00:08

Side 4

Historisk vedtak i menighetsrådet:

Vi skal bygge
barnehage

Jeg har vært utålmodig
lenge nå så det skal
bli godt å komme
i gang, sier Lena
Aa. Austevoll
FOTO: BJØRN MOE

Å bygge barnehage har i mange år stått
på dagsorden til Skjold menighetsråd,
men av ulike grunner har det endelige
vedtaket ventet på seg til nå.
AV JAN ERIK LIEN

Men nå er det endelig vedtatt: Skjold
menighet skal bygge en fireavdelings
barnehage med plass for inntil 70 barn
i aldersgruppen 3-5 år.
Menighetsrådet vedtok i møte 21.
mars 2006: «... å bygge en 4 avdelings
barnehage på kirketomten. For å kunne sikre at barnehagen kan bli en realitet snarest mulig går en vekk fra tidligere plan om å bygge barnehagen på
området hvor de gamle gårdsbygningene i dag står. Ved plassering av barnehagen må det tas hensyn til de arkitektoniske forhold til kirken».

Prosjektgruppe i gang
En prosjektgruppe ledet av tidligere
menighetsrådsleder Rune Mikkelsen
er allerede godt i gang med forprosjekteringen, og 16. mai valgte menighetsrådet arkitekt etter at prosjektgruppen
innhentet anbud fra tre arkitekter.
Prosjektgruppen skal også forberede
søknad til kommunen og følge den videre prosessen i alle ledd. Menighetsrådet forutsetter at det opprettes god
dialog med berørte naboer i prosessen.

Revurderer riving
Arbeidet med søknad om riving av de
gamle gårdsbygningene løsrives fra
barnehagesaken, og det må vurderes
nærmere å trekke søknad om riving.
Menighetsrådet påtar seg å legge ut
for kostnader i forbindelse med den videre prosessen. Disse kostnadene vil
inngå i barnehagens egen økonomi,
når barnehagen blir opprettet som
eget selskap.
En foreløpig fremdriftsplan tar sikte
på å ha barnehagen ferdig i løpet av
oktober/november 2007. 

4

juni 2006

En glad førskolelærer
Forskolelærer Lena Aa. Austevoll, som i dag har ansvaret for «Åpen
barnehage» hilser vedtaket mer enn hjertelig velkommen.
- Etter tre års forberedelser står vi
mer enn rustet til både å planlegge
og ikke minst innrede barnehagen,
sier Lena.
- Hvilke tanker gjør du deg nå etter at menighetsrådet endelig har
besluttet å bygge barnehagen?
- Jeg har vært utålmodig lenge nå
så det skal bli godt å komme i gang.
Jeg er jo med i plankomiteen og har
derfor muligheter for å påvirke prosessen når det gjelder mitt yrke. For
det første er det viktig å komme i en
tidlig og god dialog med naboene
slik at vi slipper kjedlige protester og
utsettelser. Jeg tror også det er riktig
å tenke fleksibilitet når det gjelder
flerbruk slik at barnehagen også kan
brukes til andre ting på sene ettermiddager og kveldstid.
- Hvor mange ansatte vil det bli i
barnehagen?
- Etter vedtaket i menighetsrådet
er det en fireavdelingers barnehage
så mellom 12-14 ansatte må vi regne
med. For å kunne dra de ansatte tidlig med i planleggingsfasen er det

derfor viktig at de fire avdelingslederne
blir ansatt nå før ferien.
- Dette blir en barnehage med kristen formålsparagraf. Kreves det at de
ansatte skal være personlige kristne?
- Nei, det har vi ikke anledning til men
vi går ut i fra at når det er en menighet
som er eier av barnehagen så har jeg liten tro på at ikke-kristne vil søke.
- I dag har du ulike gjøremål i din
stilling. Hva med det når du går over i
en styrerjobb?
- Da skal andre overta mine gjøremål.
«Åpen barnehage» skal fortsette som
før. Småbarnsforeldre med barn i aldersgruppen 0-5 år har behov for å
møte andre som er i samme situasjon
som dem selv.
- Hva skal barnehagen hete?
- Foreløpig er det ikke satt noe navn
på barnehagen med personlig kunne
jeg tenke meg Skjold kirkes barnehage
men vi får se etter hvert hva det blir.
- Hva gleder du deg mest til?
- Å bare ha én jobb jeg kan konsentrere meg og at jeg kan være mer sammen med familien. 
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Side 5

Per Barsnes fyller 60 år 25. juni. Samme dag kan han feire 30
år som prest. Gjennom disse årene har han satt verdifulle spor
etter seg, ikke minst her i Fana.

Halve livet
som prest
AV INGVAR HENNE

På sin 30 årsdag ble Barsnes viet til
prest i Stedje kirke, og han startet
derved sin viktige prestegjerning.
Mange har gjennom disse 30 årene
kunnet glede seg over hans sterke
engasjement i kirken, og hans gode
humør og omsorg. Hans store arbeidskapasitet og ukuelige pågangsmot har stadig gitt resultater, og han
avslutter mange samtaler med ordene «Dette skal vi få til!».
Med sin kreativitet har Per Barsnes
bidratt til å styrke kirkens rolle både i
fest og hverdag. Han har tatt initiativ
til store jubileer og markeringer i
Fana, og fylt kirken til trengsel ved
mange anledninger de siste årene.
Barsnes var også sentral i utviklingen
av Sesam på Nesttun som et prostitiltak i 2004, og har slik bidratt til å
bringe kirken ut til folk i hverdagen.
Det er kanskje ikke alle som vet at han
var med i prosjektgruppen som dannet Kirkens bymisjon i Bergen, og videre som leder av representantskapet
fram til 2005. Barsnes er derfor indirekte både kulturprest og gateprest.
I sitt daglige virke som sokneprest i
Fana møter vi Barsnes som forkynner
og sjelesørger. Han er opptatt av
gudstjenestens funksjon som menighetens naturlige møtepunkt, og en
bred kontaktflate mot lokalmiljøet.
Barsnes har et stort engasjement for

Sjømannskirken som lokalmenighetenes forlengede arm ut i verden.
Gjennom sine verv i Sjømannskirken
har han arbeidet både for kirkens
oppsøkende og inkluderende rolle
internasjonalt, og dens lokale fotfeste
og støtte i by og bygd hjemme i Norge.
Som prost i Fana har Barsnes initiert
og ledet utviklingen av Fanamodellen, en ny organisasjonsstruktur for
samarbeid på prostiplanet, på tvers
av menighetsgrenser og kirkens to arbeidsgiverlinjer. Han har tatt tak i de
utfordringene nye rammebetingelser
har gitt, og gjennom løsningsorientert samarbeid oppnådd forbedringer
der andre så problemer.
Per Barsnes er uten tvil en dyktig
strateg og initiativtaker. Han er også
en sosial humørspreder som alltid
har en god historie på lager, og selv
om en kan ha hørt historien før, er det
umulig å ikke bli dradd med av hans
smittende latter. Hans sosiale natur er
også nyttig. Det er viktig å ha gode
kontakter i det politiske miljøet for å
sette kirken på dagsorden i politikernes hverdag, og Barsnes har utrettet
mye for Fana gjennom målbevisst dialog med sentrale folkevalgte.
Uten hans iherdige innsats hadde
nok ikke kulturlandskapet rundt Fana
kirke blitt valgt til tusenårssted for
Bergen i år 2000. Det er derfor helt naturlig at Barsnes sin store dag blir feiret i kulturparken. Den symboliserer

svært godt hvordan han har bidratt til
et konstruktiv samspill mellom kirke
og kultur, og hvordan han har klart å
engasjere både private og offentlige
støttespillere for å knytte bånd
mellom gammelt og nytt.
Vi ønsker til lykke med den store dagen, og vil samtidig ønske alle velkommen til høymesse i Fana kirke kl. 11 og
påfølgende fest i kulturparken. Der
blir det kirkekaffe med kulturelt tilbehør ved Sola Fide og lokale krefter. Det
blir anledning å si noen ord til jubilanten, og i stedet for en personlig gave
ønsker Barsnes en gave til styrking av
arbeidet blant barn i Fana. Fana sokneråds konto er 3411.30.76803 

KONSERT I SKJOLD KIRKE
SØNDAG 11. JUNI KL 19

«Come in and stay a while»
Sola Fide ønsker deg velkommen til sommerens store høydepunkt. Vi inviterer til
musikalsk aften der vi i samarbeid med
Per Oddvar Hildre skal synge alt fra negro
spirituals via Erik Bye til Sting, så her
er noe for enhver smak!

Billett kr 150, barn kr 75
Les mer på www.solafide.no

KIRKENS SOS TRENGER FLERE MEDARBEIDERE!
Kirkens SOS trenger flere frivillige medarbeidere til krisetelefonen, og starter derfor nytt
kurs i samtaleferdigheter og krisehåndtering. Kurset går på mandagskvelder med kursstart
18. september 2006. Medarbeiderne har vakt ca. hver 12. dag, og får støtte og veiledning
så lenge de er med i tjenesten.
For å bli med må du være over 20 år. Oppgaven er å lytte til innringer, og tåle å møte et
annet menneskes smerte og sorg. Medarbeidere skal ikke finne løsninger eller ”gode råd”.
Velkommen til en viktig og meningsfull tjeneste og et godt fellesskap!
Ring oss på tlf. 55 32 58 45 på dagtid eller 480 35 841 kveld og helg.
Du finner mer informasjon på www.kirkens-sos.no
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Ber om 12 mill.
Middelalderkirken i Fana
er i forfall. Nå ber Kirkevergen om 12 millioner
kommunale kroner til å
ruste den opp.
AV KJETIL GILLESVIK

- Det er veldig viktig at vi nå får midler
til å ruste opp bygget, sier Lisbeth
Thorsheim, prosjektleder for Kirkevergens byggavdeling. Hun har nå
sendt brev til byrådsleder der hun ber
om 12 millioner kroner til å ruste opp
Fana kirke.
- Bygget er en kulturskatt vi må ta
vare på. Jo lenger en venter med å ta
tak i problemet, jo dyrere blir det.

Rasfare
Sammenlignet med de tre andre middelalderkirkene, Mariakirken, Domkirken og Korskirken, er Fana i relativt
god stand. Problemet er at taket snart
kan begynne å falle fra hverandre. Skiferen ligger utrygt, noe som skyldes at
lektene og sløyfene under steinen er
råtnet og vridd. For å forhindre ulykker om en stein skulle løsne, er det
plassert en lang tunnel langs kirkens
ene langside.

Ikke holdbart
- En ikke holdbar løsning, mener Lisbeth Thorsheim hos kirkevergen. Hun
synes det er uverdig at pårørende ved
begravelser skal måtte bære en kiste
gjennom en lang trang ståltunnel ved
begravelser.
- Ikke bare er det til hinder ved begravelse. Det er også visuelt skjemmende. Denne tunnelen må vi få fjernet, sier Thorsheim.

Ustelte graver
Mens det på den ene langsiden av kirken er plassert en beskyttelsestunnel,

RASFARE: Av frykt for at skiferstein skal falle
ned har en satt opp tunnel for at de besøkende
skal kunne passere trygt. Det går kanskje greit å
passere gjennom tunnelen med en barnevogn.
Langt mer komplisert blir det med et helt gravALLE FOTO: KJETIL GILLESVIK
følge.
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... men vil trenge 140 millioner

www.knudsen.no

mill.

felles

Kirkevergen i Bergen kommune ber i første omgang om
12 millioner kroner til å ruste opp Fana Kirke.
På litt lengre sikt er derimot behovene langt større. Lisbeth Thorsheim anslår de
samlede kostnadsbehovene for å ruste opp Bergens fire middelalderkirker til 140
millioner kroner. Foruten Fanas tolv millioner, trenger Mariakirken 33 millioner,
Domkirken 53 millioner og Korskirken 41 millioner. – Vi mener dette er et offentlig anliggende, men vi har vanskelig å tro at Bergen kommune ser seg i stand
til å betale alle disse utgiftene, sier Thorsheim. Hun mener staten må på banen
skal en klare å få rustet opp det hun karakteriserer som kulturskatter. 

NEDSLITT: Murpussen på veggen er begynt å falle ned inne i kirkerommet.

er den andre siden stengt. Det betyr at ingen kommer til og får stelt
gravstedene som ligger på den siden. I stedet gror gress og busker
til.
- Det synes vi selvsagt er trist,
forteller Thorsheim.
Kirkevergen i Bergen, Gunnar
Wik, går enda lenger. I sitt brev til
Bergen kommune uttrykker han
krast at tiden er kommet for å bevilge de tiltrengte midlene til opprustningen av Fana kirke.
- Kostnadsoverslaget for total utbedring av Fana kirke er i denne
sammenheng ikke uoverkommelig. Dette anslås til ca. 12 millioner
kroner... Vi ber om at byrådet bevilger ekstra midler til rehabilitering av kirken slik at den uverdige
situasjonen i Fana tar slutt og kulturarven som Fana kirke representerer blir ivaretatt, skriver Wik.

Flere behov
Behovskravene Kirkevergen stil-

ler er basert på en analyse firmaet Opticonsult gjorde i 2005.
Foruten utskiftning av taket,
trenger bygget følgende oppgraderinger.
 Fana kirke er bygget med
kleberstein. En del av denne
steinen må repareres og skiftes.
 Det er behov for utbedring av
skadet puss på de innvendige
veggene. I tillegg må veggene
kalkes.
 Mye av inventaret i kirken har
behov for vedlikehold. En stor
del av blyglassvinduene med
glassmalerier trenger reparasjoner.
 Dreneringen rundt bygget
blir beskrevet som meget
dårlig, og det er tegn til fuktinntrenging i muren. Det er
derfor nødvendig med ny
drenering rundt kirken.
 Det elektriske anlegget er av
eldre type og bør skiftes ut. 

Bobmedlemskap
– en gave for
fremtiden!
Et medlemskap i Bergen og Omegn
Boligbyggelag er den perfekte gaven til
konfirmanten. Også ypperlig som dåpseller bursdagsgave.
Innmelding kroner 300 per medlemskap.
Ingen årlig kontingent før etter fylte 18 år.
Sørg for at den du er glad i får ansiennitet
på boligmarkedet!
Se www.bob.no, ring oss på 55 54 74 00 eller
kom innom oss i Bobhuset, Nygårdsgaten 13-15.
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Sorggruppeleder Gerd Dale, diakon i Skjold
menighet Lene Merete Gunnarson og diakon i
Birkeland menighet Tone T. Totland.

Alle vil komme
til å oppleve
sorg i livet. Sorg
er ingen sykdom.
AV KJARTAN ALVESTAD

Lene Merete Gunnarson, soknediakon
i Skjold menighet, Tone Totland, soknediakon i Birkeland menighet og Gerd
Dale, frivillig, arbeider i et felles prostiprosjekt om sorgarbeid. Hvert halvår
arrangerer de seminar. Målet er å nå ut
til så mange som mulig i Fana prosti.
De som melder seg på sorgseminaret
kan melde seg på sorggrupper. Gruppene settes sammen på bakgrunn av
hva den enkelte har opplevd, alder og
situasjon.
Samtalen i gruppen blir til etter hva
gruppemedlemmene er opptatt av, og
dette kan variere fra gang til gang og fra
gruppe til gruppe. Temaer som går
igjen er det å bli alene, det å føle på sorgen lenger enn omgivelsene og det å bli
oversett.

Kirkelig tilbud
Det er en klar profil på at dette er et kir-

Sorggrupper:
kelig tilbud. På sorgseminaret er prest,
diakon og gruppeledere til stede. Gruppelederne har sin tilhørighet til kirken.
Det er viktig å få frem at man ikke spør
de som kommer om de har en kristen
tro. Skal dette bli et tema i gruppen, så
er det deltagerne selv som bringer det
på banen.
Gruppelederne tar ikke dette initiativet. Hvis dette kommer opp er gruppelederne klare til å svare så godt de
kan. Gruppelederne er ingen terapeu-
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–Kan være e

ter, men helt vanlige mennesker som
stiller seg til disposisjon. Alle i gruppen har taushetsplikt. Dette skaper en
trygg ramme som gjør at man kan dele
sine erfaringer.

-Kjenner meg igjen
Gerd Dale mistet sin mann for seks år
siden. Hun sier dette om sin rolle som
gruppeleder:
- Jeg vet hvordan det er å miste en ektefelle. Jeg kjenner meg igjen i de situ-

asjonene som de er i, og kan kanskje
være til hjelp for de som er med i sorggruppen. Det er de som er i gruppen
som bestemmer hva samtalen skal
dreie seg om, sier Dale.
- Vi begynner med å spise rundstykker og drikke kaffe og te. I begynnelsen
må man bli kjent med hverandre og bli
trygge på hverandre.

Forskjellige reaksjoner
- Etter hvert spør gruppelederne om
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Et kinesisk visdomsord som er mye brukt i
gruppene beskriver sorg på en fin måte:
Sorg er som en trekant som dreier rundt i hjertet
med spisser som risper. Det gjør vondt, forferdelig vondt
til trekantenes spisser er avslitt og det bare
er en kule igjen, som glir rundt uten smerte.
Sorg er en prosess som tar tid, men den tar slutt.
Hvor lang prosessen er beror på hva vi har mistet,
hvilke ressurser vi selv har og hvilken støtte
vi mottar fra omgivelsene våre.
Men når gleden over det du har hatt,
overskygger savnet av det du har mistet, når du vet
at du aldri ville unnvært det du har tapt,
selv om du var klar over at du en gang
kanskje måtte gi slipp på det, da er trekantens spisser
avslitt og kulen blir en skatt i ditt hjerte.

Fakta om sorgseminar
Det er seks frivillige sorggruppeledere
med i prostiprosjektet. Disse rekrutteres fra de ulike menighetene.
Også diakoner er med som gruppeledere. Gruppens størrelse ligger mellom
3 – 6 personer, og de møtes ca. hver 14.
dag i 10 – 12 uker. Hvert samvær varer
i ca. 1,5 time, og kan være både på formiddagstid og ettermiddag/kveld.
Hvert halvår arrangeres det sorgseminar i prostiet. Samarbeid er en fordel i
og med at enkelte menigheter er for
små til at de ville klart å få i gang sorggrupper på egen hånd.
Det er en klar profil på at dette er et
kirkelig tilbud. På sorgseminaret er
prest, diakon og gruppeledere til stede.
Gruppelederne har sin tilhørighet til

kirken. Det er likevel viktig å få frem at
man ikke spør de som kommer om de
har en kristen tro.
Til høsten er det nytt sorgseminar, og
anledning til å melde seg på grupper
der men det er selvsagt mulig å melde
seg til en gruppe uten å ha vært på seminaret.

Ønsker du å vite mer,
kan du kontakte:
 Diakon Tone Totland,
Birkeland menighet 55 36 22 85
 Diakon Lene M. Gunnarson,
Skjold menighet 55 59 71 15
 Diakon Linda Bårdsen,
Bønes menighet 55 30 81 17

n være en god hjelp
hvordan den siste tiden har vært, og
om de har noen planer de kan se frem
til. Det er mange som tenker at de kan
ha unormale tanker og følelser. Det er
mange forskjellige måter å reagere på.
En del ting er ganske likt.
Det fine med sorggrupper er at vi ser
hvor stor hjelp deltakerne har av hverandre. Erfaringen er at de er svært ærlige ovenfor hverandre, og terskelen
for å våge å ta opp ømtålige ting blir
lav. Gruppelederne sørger for at alle

får komme til ordet og at alle får sin
plass.

Styrke i troen
Gerd Dale sier om det å selv ha opplevd
sorg:
- Når man får et dødsfall nært innpå
er man i sorgen. Det er også en styrke
i det å ha troen. Det er og en styrke i
det å føle at noen ber for en. Det er
utrolig viktig å bli sett. Man må våge å
kunne ta kontakt med en som er i sorg.

En klapp på skulderen betyr mye. Det
kan være tøft å bli oversett, understreker Gerd Dale.
Dale mener også det er viktig å ta
frem de gode minnene. Det er mange
som kommer frem til at det er godt å
tenke på det som var. Det er ikke så lett
til å begynne med å tenke slik, men etter hvert blir det lettere.
En nabo sa til meg: Du har din avdøde ektemann inni deg. Dette var
godt å høre. 
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-Et veldig godt by
Søreide menighet feiret
søndag 15. mai rehabiliteringen av kirken med en
festgudstjeneste. Opprustningen har kostet
15 millioner kroner.
AV KJETIL GILLESVIK

Det har vært en lang ferd frem mot
målet. I 1999 vedtok politikerne å
ruste opp kirkene på Søreide og i Fyllingsdalen. Da trodde alle at det skulle
gå fort, men pengeproblemer i kommunal sektor tvang de folkevalgte til å
prioritere det ene av gudshusene.
Først i dag, seks år etter, står Søreide
kirke ferdig. Sogneprest Hans Jørgen
Morvik synes det har tatt lang tid, men
nå er alt glemt.
- Det er veldig mye positivt å si om
det bygget som nå står ferdig. Kirken
er betydelig mer tjenelig nå enn hva
den var.

OMVELTNING
Søreide kirke har lekket siden det stod
ferdig i 1973. Bygget har vært dårlig
bygd – og mye måtte gjøres når rehabiliteringen nå stod for tur.
 Utbedring av tak.
 Fasade. Utskiftning av vinduer.
Nye plater på veggene.
 Flislegging utendørs.
 Rullestolrampe.
 Endringer i inngangspartiet.
 Nytt ventilasjonsanlegg.
 Nye stoler i kirkerommet.
 Kontor er ombygd. Lydisolert.
 Skapt to lydtette rom i kirken.
Godt egnet for sjelesorgssamtaler.
 Opprustning av toalettene.
 Forbedret belysning i menighetssal
og peisestue.
 Nytt kjøkken.
 Nytt lydanlegg.

15 MILLIONER
Utbedringene har kostet 15 millioner
kroner. To millioner over opprinnelig
budsjettert.
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- Det som har kostet mest er nok tak
og fasade, forteller Lisbeth Thorsen,
byggansvarlig hos kirkevergen i Bergen. Hun er fornøyd med resultatet,
men vedgår at det har vært et litt uvanlig prosjekt.
- Det er ikke ofte at en må rehabilitere en kirke etter 30 år.
Sogneprest Hans Jørgen Morvik er

forundret over hvor dårlig Søreide
kirke ble bygget på begynnelsen av 70tallet.
Like kritisk er han ikke til sluttresultatet nå.
- Nå får vi helt andre arbeidsmuligheter i kirken. Bygget er langt mer egnet til aktivitet, sier han, og legger til.
- Dette har vi ventet på. 
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godt bygg
Ole Danbolt Mjøs kjem
til Olsok-festen i Fana
Leiar av Den Norske Nobelkomité, Ole Danbolt Mjøs, er til
dagleg professor i medisin ved Universitetet i Tromsø. Mjøs
har hatt ei rekke store verv i kyrkje og samfunn. Han leia
m.a. utvalet som i 2000 la fram innstillinga «Frihet med
ansvar – om høgre utdanning og forskning i Norge», som
Kvalitetsreformen er bygd på.
Mjøs er kommandør av Den Kongelege St. Olavs Orden for
mangeårig samfunnsgagnleg innsats, m.a. som rektor ved
Universtetet i Tromsø frå 1989 til 1996. Ole Danbolt Mjøs
har ei eineståande evne til å kombinere stor fagleg kompetanse med alminnelig folkeleg nærver, der den gode og
smittande humor er ein del av hans kjennemerke.
Vi gler oss til å høyre han på Olsokfesten i år.
Program:
Olsokdag, laurdag 29.07. kl. 18.00 i Fana kyrkje.
Olsokmesse v/prost Per Barsnes. Song av Olsokkoret.
I flukt med gudstenesta: Folkefest på Hordamuseet:
• Festtale v/leiar av Nobelkomiteen, dr. med. Ole D. Mjøs
• Leik og dans på vollen
• Korgafest og hyggeleg prat
(På korgafest tek alle med ei korg med mat og
drikke til seg og sine + litt ekstra så ein kan dele
med andre,om nokon har gløymt seg)
• Olsokbål ved Fanafjorden.
Arr: Fana prosti

I MÅL: Sogneprest
Hans Jørgen Morvik
(t.h) kan puste lettet
ut etter en lang periode med ombygging.
15. mai ble Søreide
kirke gjenåpnet
(over).
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Åpnet gjenbruksbutikk

Det er ledig stilling som

journalist
i de felles menighetsbladene for Fana prosti

Biskop Ole D. Hagesæther klippet
snoren da Det Norske Misjonsselskap (NMS) 15. mai åpnet Gjenbruksstasjon i Hollendergaten.
Inntektene går til misjonsarbeid, hovedsakelig i u-land. I tillegg ønsker
NMS også å være en motvekt til den
kast- og bruksmentaliteten som eksisterer her hjemme. Butikken blir likevel ikke noen konkurrent til Fretex.
– Vi blir vel heller et supplement. Vi
har ikke klær, bøker eller store møbler. Det er ikke plass til store ting,
mest «duppeditter» og alt som er
smått, forteller Sylvelin Samnøy, utstillingsansvarlig for den nye butikken til Bergens Tidende.

Arbeidsoppgaver:
- Produsere bilder og stoff til fellesdelen
i samarbeid med redaktør
- Delta på fellesredaksjonens møter
Bladet kommer ut med seks nummer i
året. Arbeidstid er beregnet til 35% av en
total arbeidstid på tre uker pr. nummer.

Det Norske Misjonsselskap eier fra
før 23 butikker og et lysstøperi. Den
første ble startet på Solakrossen i Rogaland i 1998.
Den nye butikken i Bergen er basert
på dugnad. Alle jobber gratis. I tillegg
kommer Gjenbruksstasjon til å motta
gavene sine vederlagsfritt. 

Lønn etter avtale.
Det er ønskelig at den nye journalisten
kan tiltre i forbindelse med utgivelse av
nummer fire, like etter sommerferien.
For å få vite mer om stillingen kan du ta
kontakt med redaktør Jan Hanchen
Michelsen tlf. 55 23 25 47 eller styreleder
Magnhild Bøyum Aase tlf. 55 28 92 36

Velkommen til

Hvordan har du det

EGENTLIG?
Krisetelefon
815 33 300
E-posttjeneste
www.kirkens-sos.no

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST
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Sommerleir på
Sætervika
Sætervika Ungdomssenter eies og drives av
Norsk Luthersk Misjonssamband. Senteret
ligger i Tysse i Samnanger, og NLM arrangerer hvert år mange leirer i Sætervika.
Sætervika ligger flott til ved sjøen, og vi
har mange aktiviteter for alle. I tillegg til
bading, padling, snorkling og tube etter
båt, kan vi spille fotball, grille, gå natursti,
være i tarzanløypa eller bare slappe av og
kose oss. Alle leirene starter ca. kl. 18.00
den dagen leiren begynner, og er ferdig ca.
kl. 13.00 den dagen leiren slutter. Alle leirene har bibelsamling på formiddagen og
samling om kvelden. NLM har misjonærer i
11 land, og vi samler inn kollekt en av kveldene til misjonsarbeidet. 

Program/påmelding kontakt NLM, Bergen
krets, Sydneskleiven 22, 5010 Bergen. Tlf 55
90 48 00, faks 55 90 48 10, e-post:
bergen@nlm.no. Se også www.nlm.no
Juni
21.-24.
25.-27.
27.-30.

Leir 1
Leir 2
Leir 3

9 – 12 år
8 – 10 år
10 – 13 år

kr 570,kr 345,kr 585,-

Juli
3.-5.

Leir 4

7 – 10 år

kr 345,-

August
31.-4.
4.-6.

Leir 5 10 - 14 år
kr 720,Generasjonsleir 4-11 år 270,-/
12-14 år 370,-/Voksen 470,-/
Maks pr familie 1940,-

Hvem-hva-hvor i Skjold menighet Menighetskontoret: Tlf. 55 59 71 10 • Faks 55 59 71 19 • E-post: skjold.menighet@bkf.no
ANSATTE I MENIGHETEN
Skjold menighetskontor:
Skjoldlia 55, 5236 Rådal
telefon ........................55 59 71 10
telefaks ......................55 59 71 19
skjold.menighet@bkf.no

Menighetsrådsleder
Malvin Gerhardsen
telefon prv. ................ 55 13 12 85

Misjonsforeningen:
Annenhver tirsdag i måneden kl 19.00
(Kontakt kirkekontoret)

Sokneprest Arne Brekke
telefon arb. ................ 55 59 71 14
telefon prv. ................ 55 13 76 62
arne.brekke@bkf.no

KRIK – Kristen Idrettskontakt
Skjold skole, gymsalen - søndager
fra kl. 18.00
Inger Birgitte Moe: ........ 924 44 725
birgitte_inger@hotmail.com

Menighetskonsulent Liv Sylvarnes
telefon arb. ..................55 59 71 86
telefon prv. ..................55 98 12 90
liv.sylvarnes@bkf.no
skjold.menighet@bkf.no

Kapellan Bjørn Moe
telefon arb. ................ 55 59 71 13
telefon prv. ................ 55 13 06 10
bjorn.moe@bkf.no

Kateket Idar Kløvning
telefon arb. ..................55 59 71 11
mobil .......................... 970 94 361
idar.klovning@bkf.no

Kirkens konti:
Skjold menighet ...... 3411.32.01101
Givertj.diakoni ........ 3418.18.00889
Konfirmantarbeid .... 3418 20 00436

Soknediakon
Lene Merete Gunnarson
telefon arb. ..................55 59 71 15
telefon prv. ..................55 10 28 77
lene.gunnarson@bkf.no
Kantorvikar Gjermund Mildestveit
telefon arb. ..................55 59 71 16
telefon prv. ................ 91 38 34 30
Kirketjenerteam v/Knut Ytre-Hauge
telefon arb. ................ 55 59 71 12
telefon prv. ................ 55 91 20 08
knut.ytre-hauge@bkf.no
Barnehagestyrer
Lena Aa. Austevoll
telefon arb. ................ 55 59 71 10
telefon prv. ................ 55 91 35 96
lena.austevoll@bkf.no

AKTIVITETER I MENIGHETEN
Bibelgrupper:
Kontakt menighetskontoret:
telefon........................ 55 59 71 10
Bønnegruppe:
Anders Askeland .......... 90 99 82 84
Cantus:
Skjold kirke - tirsdager 19.45-22.00
Gjermund Mildestveit
telefon prv. ................ 55 13 12 85
Extasis (Skjold Ten Sing):
Skjold kirke onsdager kl 19.00-21.30
Lene Gunnarson
telefon........................ 55 59 71 15

Skjold kirkekor:
Skjold kirke, mandager 17.30 – 19.00.
Dag Høieggen: ............ 55 13 11 58
Skjold kirkelag:
Berit Ådland: .............. 55 13 37 65
Gerd Dale: .................. 55 13 27 29
Skjold menighets internettsider:
Nettredaktør Jan-Erik Lien
Steinsvikvegen 440d, 5239 Rådal
telefon: ...................... 55 13 29 52
jan-erik-lien@skjold-kirke.no
Skjold søndagsskole:
Skjold kirke kl. 11.00
Lena Austevoll: ............ 55 91 35 96
lena.austevoll@bkf.no
Steinsvik I - KFUK/KFUM-speidere:
Skjold kirke, tirsdager
Synnøve Moe Engevik: .. 55 13 93 69
Søråshøgda barnekor:
Søråshøgda skole, tors. fra kl. 17.30
Leder Gro Stikholmen:.... 55 13 79 05
Kontakperson medlemsliste:
Line Dahl Hjelle: .......... 55 10 46 98
Hjemmeside: www.sbkor.no/

Nordås KFUM-speidere
Ulveflokken (3.-4. klasse):
Per Isaksen: ................ 55 28 92 84
perisaksen@hotmail.com
Speidertroppen (5.-10. klasse):
Knut-Erland Brun:..........47 41 77 08
knubrun@online.no
Seniordans og TRIM
Seniordans:
mandager kl. 11.00 – 12.30.
Trim: onsdager kl. 11.00 – 12.30
Kontaktperson: Ingeborg Ulvik
telefon........................ 55 13 23 51
Torsdagsklubben
Bibelgruppe for ungdom annenhver
torsdag.
Øyvind Bjørge: .............. 958 79 314
Andreas Maurstad: ........ 917 26 684
Ukeslutt (siste fredag i måneden)
Kafè og aktiviteter for hele familien
Lene Gunnarson: .......... 55 59 71 15
10-kaffen
Annenhver torsdag like uker,
kl. 10-12
Arne Brekke: ................ 55 59 71 13
Formiddagstreffet
Annenhver torsdag ulike uker,
kl. 12-14
Aslaug Hellevang: ........ 55 13 43 87
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Skjold kirkekor 3
Noen glimt fra
årsrapporten
Skjold menighet er en raus
og aktiv menighet

Skjold kirkekor er
beskjeden nok til ikke
å feire eget 30-års jubileum. I stedet øver koret
i et trivelig og varmt
miljø - og kan godt tenke
seg å dele hyggen og
kosen med flere.

TEKST OG FOTO: BJØRN MOE

Aktiviteten er stor i Skjold kirke, ikke bare er
gudstjenestene godt besøkt, men ellers i
uken er det mange aktiviteter med stor deltagere. I oversikten «hvem-hva-hvor» ser
en lett hva som foregår i menigheten av organisert virksomhet. Og da biskop Ole D.
Hagesæther var på visitas i februar 2005,
satt han igjen med dette inntrykk: Skjold er
en aktiv menighet. I tillegg sier menighetsrådet i sin rapport at også optimisme og pågangsmot kjennertegner det frivillige arbeidet i menigheten. Mange av de ovennevnte
aktivitetene er nye i 2005!
På det økonomiske området kunne menighetsrådet gjøre opp år 2005 med overskudd
på nær 74.000 kroner. (56.000 i 2004). Egenkapitalen utgjør ved årsskiftet 664.666 kroner. Av samlede utgifter på 1.570.000 kroner
gikk 43% til barne -og ungdomsarbeidet, noe
som samsvarer godt med de vedtatte målsetninger. En stor del av de innsamlede midler
(53%) gå til andre kristne og humanitære organisasjoner. Innsamlede midler totalt (messer, givertjeneste, gaver,m.m): 320.000. Kirkeoffer totalt: 321.000. herav til eget arbeid:
141.000.
Når det gjelder kirkelige handlinger så ble
114 barn og unge døpt i 2005. 9 ekteskap
ble inngått i kirken, 59 ble gravlagt og tallet
på konfirmanter er kommet opp i 110.
12.000 var til stede på hovedgudstjenestene og det ble holdt 59 gudstjenester på
søn- og helligdager. Vel 4100 deltok under
nattverd og det ble holdt 9 skolegudstjenester og 3 gudstjenester for barnehager. Antall familiegudstjenester var i fjor 21 mot 8
året før. Tallene for de øvrige gruppene er
stort sett på linje med de fra årene før.
Utfordringer menigheten står overfor er
nye utbyggingsområder innenfor menighetsgrensene med stor nyinnflytting. Realisering av Skjold menighets egen barnehage
ved siden av kirken er også en sak som må
finne sin løsning i tiden som kommer. 
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AV JAN ERIK LIEN

Alle som måtte ha lyst til å synge
sammen med de 22 andre i koret er
hjertelig velkommen!
Sammen med korets dyktige og
kjente dirigent, Anne Randine Øverby, har de øvinger i storsalen i kirken
hver mandag klokken 17.30 – 19.00.
Kirkekoret ble stiftet 6.januar 1976
og det er personer både fra og utenfra menigheten som er med.
Foruten å synge i kirken – noe de
kunne tenke seg å gjøre oftere - besøker de også bedehus og sykehjem og
deler sitt sosiale engasjement med
andre.

Leder Dag Høieggen ønsker flere velkommen til kirkekoret.

Flere menn - og kvinner
Dag Høieggen er leder for koret og vi
spør hva som er hans største ønske i
jubileumsåret.
- Å finne flere menn, men selvsagt
også flere kvinner som liker å synge,
kommer det spontant fra Høieggen.
Å synge hos oss må jo være et privilegium som har ingen ringere enn vår
fantastiske operasjef i Bergen, Anne
Randine Øverby som dirigent.
Og han fortsetter:
-Det er henne som er vår inspirasjonskilde som vi øser av. Hun er
også sosialarbeideren som motiverer og inspirerer. Uten henne hadde
nok ikke koret vært så dyktig slik det
er i dag.
Dag Høieggen øser ut sine superlativer og kan ikke få rost Anne nok.

Eldste sanger er 92 år!
-Hva er en leders viktigste oppgave?
- Det er å være en slags kontaktperson mellom koret og dirigenten men

også omvendt. Det må være den viktigste oppgaven men det er jo mye
mer også. Bl.a. rekrutteringen men
den er heller dårlig, sier Dag Høieggen. Gjennomsnittsalderen i koret i
dag er 76 år og vårt eldste kormedlem er 92 år, slå den!
Selv føler Høieggen seg som rene
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gen ønsker flere velkommen til kirkekoret.

- Alle aldere er like viktige når det gjelder korsang, sier Anne Randine Øverby.

En energisk dirigent
Det er en fantastisk opplevelse å være til stede når
Anne Randine Øverby øver med og dirigerer kirkekoret.
AV JAN ERIK LIEN

ALLE FOTO: BJØRN MOE

SKJOLD KIRKEKOR: 1.rekke fra
venste: Astrid Tyssøy, Anna Feregevåg, Anders Askeland, Clara
Hatlem, Ragnhild Botnedal, Britt
S. Johnsen, Gjertrud Bergseth,
Gerd Dale, Lillian Salbu, Rollaug
Vedvik. 2.rekke fra venstre: Birger Grøsvik, Ingebjørg Hougsnes,
Trygve Myklebust, Olaug Myklebust, Asbjørn Salbu, Edith Husa,
Jorun Johnsen, Rakel Gundersen,
Roy Johnsen. Ikke tilstede: Solveig Endal, Jorunn Gullaksen og
Dag Høieggen.

barnestjernen med sin alder av 68 år.
- Hvordan kom du med i koret?
- Jeg ble rett og slett kidnappet i Barcelona av kormedlem Roy Johnsen. Rent tilfeldig støtte vi på hverandre der og det gikk ikke lange tiden før han tok tak i
meg og nesten beordret meg til å stille i koret, så det
går an å rekruttere medlemmer uansett hvor du er i
verden, sier korleder Dag Høieggen med et lurt glimt i

Hun arbeider med en slik innlevelse og entusiasme at det kan ta
pusten fra en hver. Anne kan ikke
bare sang og musikk, hun er
sang og musikk!
- Å komme hit til Skjold for å arbeide med og dirigere Skjold kirkekor er en andakt alene for
meg, sier Anne. Kirkearbeidet er
etter min menig selve ryggraden
i samfunnet. Selv begynte jeg her
i Skjold menighet som ung student i 1979 og spilte til alle gudstjenestene i 11 år, lenge før vi fikk
vår egen kirke. Da holdt vi til i
gymnastikksalen til Skjold skole.

Hun ER sang og musikk
Å intervjue Anne er en fornøyelse. Her slipper man å hale ord
og meninger ut. Det er hvertfall
helt sikkert at ordspråket det
som hjertet er fullt av renner
munnen over med, passer for
henne. Anne er sang og musikk
og musikk og sang er Anne.
- Hvordan er det å arbeide
med og dirigere er så pass voksent kor som Skjold kirkekor?
- I dag har vi et repertoar på ca.
150 sanger og det er sanger som
passer for personer i de aldersklassene som er representert i
koret. Alle aldere er like viktig
når det gjelder korsang, sier
Anne bestemt. Bare så synd at

det er så få som har oppdaget
det.
Smilet er aldri langt borte når
du snakker med henne. Hun har
en fantastisk innlevelse når hun
snakker om det som ligge henne
på hjertet.
- Hva med å lære sangene og
melodiene når du blir eldre? Tar
ikke det noe lenger tid ettersom
årene går?
- For noe tøys, sier Anne bestemt. Når du først er interessert
og hektet på sang så tar det kortere tid å lære enn om du ikke likte sang. Det har noe med interessen å gjøre, slår hun fast.
Og at dette er tilfelle, kan
undertegnede bekrefte etter å ha
vært tilhører på en hel korøvelse.

Pustehullet
- Vi vet du er en etterspurt person både i Europa og Amerika.
Hva med å få tid til å arbeide
med å dirigere Skjold kirkekor?
- Skjold kirkekor er pustehullet
mitt. Her senker jeg skuldrene
men ikke kravet til kvaliteten,
sier hun. - Jeg gjør alt hva jeg kan
for å tilpasse mine reiser slik at
jeg for det meste er hjemme når
vi har korøvelse på mandager,
sier Anne Randine Øverby. 
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døpte
12.03.2006
Malin Kulvik
Sebastian Magnus Smøraas
Oskar Wassdal
Jørgen M. Søilen-Goettges
Aleksander Hauge Øyen
19.03.2006
Stine Marie Isaksen
Oskar Falk-Larssen Krogsrud
26.03.2006
Sine- Marie Eide Lund
Julie Fredriksen
Kristoffer Knag Songstad
Mathilde Henneli
Henriette Henneli
Michelle Silchenstedt Hagenes
02.04.2006
Samuel Winter
Maren Laastad
09.04.2006
Marius Adolfsen Voldsund
Julian Hamre
Kira Jetmundsen
Juliane Buder
Herman Buder
Viljar Fonneland Jørgensen
Ludvig Almqvist-Reimers
22.04.2006
Siren Sørbø Berge
23.04.2006
Rebecca Rognhaugen-Walle
Sander Kvalheim Høieggen
Rebecca Rognhaugen Walle
Hanna Rugland
30.04.2006
Andreas Risa Gauteplass
Nina Soelseth
Teodor Wiesener
Torjus Berge Dahlberg
Thomas Sætveit Pettersen
Ole Sivert Kvamme
Stine Annette Eide
Åmund Tranøy
07.05.2006
Mathias Kjørsvik Arnøy
Celine Marie Bjelde

døde
Irene Solveig Skjelvik Hamre
24.03.2006
Kristoffer Lepsøe
04.04.2006

B
Elin Alm
04.04.2006
Kristen Michelsen
11.04.2006
Kirsten Hartun
12.04.2006
Torgny Konstanse Vik
19.04.2006
Alfhild Irene Moldskred
21.04.2006
Arne Mjeldheim
25.04.2006
Margith Matilde Kvalvågnes
28.04.2006
Per Fjeldstad
03.05.2006
Trond Jørund Kristensen
12.05.2006
Gudrun Nilsen Titlestad

gudstjenester
Søndag 11.06
Treenighetssøndag
11:00 Familiegudstjeneste Tekst: Matt 28,16-20
Kapellan Bjørn Moe. Nattverd Offer til eget menighetsarbeide
Søndag 18.06.2.s.e.pinse
11:00 Høymesse - Tekst: Fork
12,1-7. Sokneprest Arne
Brekke. Dåp - Nattverd - Offer til
Amathea
Lørdag 24.06 St.Hans
11:00 Høymesse. Ikke gudstj.
Skjold. Se Fana kirke
Søndag 25.06 3.s.e.pinse
11:00 Høymesse. Tekst: Luk
19,1-10. Ikke gudstj. i Skjold. Se
Birkeland/Søreide
Søndag 02.07 4.s.e.pinse
11:00 Høymesse - Tekst: Luk
15,11-32. Kap. Bjørn
Moe. Dåp - Nattverd - Offer til
Bjørgvin Bisped.råd
Søndag 09.07 5.s.e.pinse
11:00 Høymesse - Tekst: Joh
8,2-1. Ikke gudstjeneste
i Skjold. Se Birkeland /
Søreide kirker
Søndag 16.07 6.s.e.pinse
11:00 Høymesse - Tekst: 1 Kor
12,27-31. Kap. Bjørn
Moe. Dåp - Nattverd - Offer til
eget menighetsarbeide

Søndag 23.07 7.s.e.pinse
11:00 Høymesse - Tekst: Matt
16,24-27. Ikke gudstj. i
Skjold. Se Birkeland/Søreide.
Søndag 30.07 8.s.e.pinse
11:00 Høymesse - Tekst: Matt
10,28-31.Sokneprest
Arne Brekke. Dåp - Nattverd Offer: Kristent arb. blant blinde
Søndag 06.08 9.s.e.pinse
11:00 Høymesse – Tekst: Matt
7,21-29. Ikke gudstj. i
Skjold. Se Birkeland/Søreide.
Søndag 13.08 10.s.e.pinse
11:00 Høymesse - Tekst: Luk
12,42-48. Sokneprest
Arne Brekke. Dåp - Nattverd Offer: Høgskolen i Staffeldstgate
Søndag 20.08 11.s.e.pinse
11:00 Høymesse - Tekst: Joh
6,66-69. Sokneprest
Arne Brekke. Dåp - Nattverd
Lørdag 26.08
11:00 Forbønnsgudstjeneste Konfirmasjon. Sokneprest Arne Brekke og kateket
Idar Kløvning
Lørdag 26.08
13.30 Forbønnsgudstjeneste Konfirmasjon. Sokneprest Arne Brekke og kateket
Idar Kløvning
Søndag 27.08 12.s.e.pinse
11:00 Forbønnsgudstjeneste Konfirmasjon. Sokneprest A. Brekke og kat. I. Kløvning
Søndag 27.08 12.s.e.pinse
13.30 Forbønnsgudstjeneste Konfirmasjon. Sokneprest Arne Brekke og kateket
Idar Kløvning
Lørdag 02.09
11:00 Forbønnsgudstjeneste Konfirmasjon. Sokneprest Arne Brekke og kateket
Idar Kløvning
Søndag 03.0913.s.e.pinse
11:00 Høymesse - Tekst: Matt
12,33-37 .Kap. Bjørn
Moe. Dåp - Nattverd - Offer til
Stift. Kirkens Ressurssenter

Søndag 10.09 14.s.e.pinse
11:00 Høymesse - Tekst: Matt
5,43-48 .Kapellan Bjørn
Moe. Dåp - Nattverd - Offer til
KRIK - Kristen Idrettskontakt
Søndag 17.09 15.s.e.pinse
11:00 Høymesse - Tekst: Joh
5,1-15. Sokneprest Arne
Brekke. Dåp - Nattverd - Offer til
eget menighetsarbeide
Søndag 24.0916.s.e.pinse
11:00 : Familiegudstjeneste Tekst: Luk 10,38-42
Sokneprest Arne Brekke. Nattverd - Offer til Det Norske Misjonsselskap - Maliprosjekt
Søndag 01.10 17.s.e.pinse
11:00 Høymesse - Tekst: Job
19,25-27. Kapellan
Bjørn Moe. Dåp - Nattverd - Offer til eget menighetsarbeide

Sommerkonserter
«Folketoner i Fantoft».
Søndag 25. juni kl 21.00 og
søndag 16. juli kl 21.00
Ragnhild E. Akslen - sang
Ingvill Morlandstø - saksofon
Ruth Bakke - orgel mm
Bill v/inngang kr 100.- NB!
Kle deg godt, stavkirken er ikke
oppvarmet. Konserten er støttet
av Bergen kommune

Ungdommens
Landsmøte
Ungdommens Landsmøte avvikles i år på Askøy tirsdag 25.
juli - lørdag 29. juli. Campingen
vil bli i Kollevåg. Overnatting i
sovesal på Ravnanger ungdomsskole. I motsetning til andre landsmøter er det ikke valg
og diskusjoner på Ungdommens Landsmøte. De fleste sakene som diskuteres på UL dreier seg vel stort sett om mer eller
mindre trivielle ting som ungdom fra 16 år og oppover tenker
på om sommeren. Likevel opplever vi heldigvis hvert år at
noen får avgjort veldig viktige
saker på UL, og at UL dermed
blir en ny start i livet. Ca 300350 frivillige vil arbeide under
arrangementet.

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

FULLDISTRIBUSJON

Returadresse:
Skjold menighet
Skjoldlia 55
5236 Rådal

