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med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

Hvem - hva - hvor side 13 Menighetskalender side 16 

Skjoldstock fikk en fin avslutning med aktive og engasjerte konfirmanter
under forestillingen søndag kveld.  Her ser vi to av solistene: Helene
Knag (til venstre) og Maren Roll Lied. Side 2-3 og 14-15

Skjoldstock!
Tallenes tale 
Både besøket på guds-
tjenestene og de andre
kirkelige handlingene i
Skjold kirke «holder 
koken». Det viser 
statistikken. Side 4

Politikerne svarer  
Til høsten er det valg. Vi
har spurt samtlige lokal-
partier om deres syn på
sentrale spørsmål for
kirken i Bergen. Side 6-7

Kirkens sommer 
Det er ikke mange
ukene til landet sakte
finner sommerferie-
stemingen. Men kirkene
er åpne, selv om du noen
søndager må besøke
våre naboer. Side 16
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Tegn nr 3, 2007. Bladet utgis av me-
nighetsrådet i samarbeid med BKF og
de andre menighetene i Fana, og sen-

des til alle hjem i menigheten. Vi tar
med glede i mot artikler av ulike slag og

gjerne også tips til reportasjer.
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Å være tilskuer ...
Å være tilskuer ja, det er rollen som passer meg. Jeg liker å ha
distanse, men nærhet nok til å la meg underholde. Da er jeg med
om det går bra, og kritisk om det ikke går som jeg forventer.

AV ARNE BREKKE

Tilskuer er
også konsu-
mentens rol-
le: Min sole-
klare rett; jeg
vil bli under-
holdt. Jeg vil
nyte, men jeg

er ikke kallet til å yte.
På Brann stadion snakkes det om

antall tilskuere. Har du vært innom
portene på stadion, erfarer du at si-
demannen/kvinnen langt fra er pre-
get av en kjølig distanse. Han eller
hun er fylt av et engasjement som
enten smitter eller skremmer. Det
som skjer på banen angår alle så til
de grader at en blir dus med side-
mannen uansett hvilken bydel eller
strøk han måtte komme ifra.. Alle
jubler hemningsløst.  De gremmes.
Alle lider som om alle var del av det
samme legemet som laget. Går det
bra med de røde uniformerte hel-
tene, så er det «sol over Bergen»
uansett om regnet flommer ned.
Går det gale med kampen, og det
hender det iblant at det gjør her på
berget, ja da blir tungsinnet vår
gjest, men bare for  et døgn eller i
høyden to. Neste gang det fløytes på
«stadderen», så stiller folket opp
igjen med tro, håp og kjærlighet
som varer i nye 90 minutter. 

Det er dette som skiller en til-
henger fra en tilskuer ; troen, håpet
og kjærligheten. 

Disse tre ingrediensene blir til en
kraft som får tilhengerne til å reise
seg å se fremover med forventning i
blikket.  

Dikteren Olav Hauge har nok
tenkt på noe helt annet når han
skrev: 

«Det er den draumen me ber på
at noko vedunderleg skal skje,  at
det må skje – at tidi skal opna seg,
at hjarta skal opna seg, at dører

skal opna seg... » 

Likevel passer ordene hans godt
som en beskrivelse på den ihuga til-
hengeren.

Det er gått ti år siden grunnstei-
nen for kirken vår ble lagt ned.
Svært mange hadde allerede den
gangen store forventninger til kir-
ken som skulle reises her hos oss.
Mange hadde på ulike måter bidratt
til visjonen om at kirken skulle bli til
virkelighet her på Skjold. Disse til-
hengerne så at gleden og visjonen
kunne bli større om  enda flere delte
forventningene. Det var derfor et
viktig poeng at skolene på Skjold og
Søråshøgda ble utfordret til å legge
en hilsen i skrinet ved grunnstein-
nedleggelsen. Skjold skole la ned
håndtrykk i silke og Søråshøgda bi-
dro med fingermerker også i silke-
trykk i alle regnbuens farger som en
hilsen fra alle sine elever. Tanken
med dette var selvsagt at alle små
og store skulle tenke på kirken som
sin kirke. Vi ønsket den gangen og vi
ønsker i dag at kirken og menighe-
ten skal være et sted der vi møter
utfordringen til å være med, ikke
som tilskuere, passive, småkritiske
på avstand , men som ihuga tilheng-
ere med engasjement, meninger og
mål. En tilhenger vil helt naturlig
tenke og si – «VVI her i kirken vår på
Skjold». 

«Tilskueren» er rollen som pas-
ser meg best når jeg ser på Tv med
fjernkontrollen i fanget.

Ellers i hverdagen er det engasje-
ment som må til om livet mitt skal
leves og ikke bare passere forbi. �

Et av årets konfirmanthøyde-
punkter var uten tvil Skjoldstock.
120 konfirmanter og 40 ledere 
sto sammen om å lage en 
kjempeforestilling med kor, 
teater og dans. 

Samle på gode opplevelser
Jeg er imponert over hvordan ungdom i dag tar sce-
nen i eie. Noen gjør det med den største letthet, mens
andre nesten overgår seg selv når de stiller seg midt i
flombelysningen. Håpet er at mange av deltagerne i
løpet av en slik festival opplever at de kan innkassere
noen seire som de kan leve på en stund. Det trenger
ikke å bety at man må stå i rampelyset. Noen ganger
er små seire viktigst - et godt smil fra noen, et klapp
på skulderen, noen som husket navnet ditt… Det er
dette som er det egentlige målet på om en slik festival
er vellykket eller ikke. Og selv om jeg vet at vi har mye
igjen før dette fungerer 100 prosent, håper jeg at vi
lykkes et stykke på vei.

Av ungdom, for ungdom
Hovedkomiteen består hvert år stort sett av et utvalg
av ungdommene selv. De velger sanger til kor, band
og dans, de fordeler lederoppgaver, de planlegger
skumringsstunder, de tenker ut scenebilde, bruk av
teknisk utstyr, skriver manus etc. Og nettopp manu-
set er et av de sentrale elementene som er viktig for
totalopplevelsen.

En liten oppsummering 
fra kateketen

Sebastian
Knappen.
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Godt ledermiljø
Uten en fantastisk leder-
stab kunne vi ikke
gjennomført et slikt pro-
sjekt. Det gleder meg at
de har det gøy sammen
og trives så godt med
oppgavene. Til tross for
at mange er unge og det
er krevende funksjoner
som skal fylles, klarer de
jobben svært godt. Det er
ikke tvil om at lederrekrutte-
ringen i menigheten i stor grad
er et resultat av Skjoldstock. 

Mer enn en forestilling
Skjoldstock er mye mer enn det publikum
ser en sen søndagskveld i kirken. En av
gruppene som jobbet med andre ting, var
gudstjenesteteamet. Disse skulle sammen
med Arne prest planlegge og forberede ung-
domsgudstjenesten søndag formiddag.
Ungdom stod også der for det meste. Eget
band bestående av konfirmanter, forsang-
ere, dramainnslag og dans var noen av in-
grediensene. 

Utover det skal det lages middager,
kveldsavslutninger, bibeltime. Mesteparten
av tiden går likevel med til intense gruppe-
samlinger der alle på hver sin kant forbere-
der den store forestillingen med kor, band,
teater, dans, multimedia, godt assistert av 

teknisk stab og scenearbeidere. I tillegg var
40-50 foreldre uerstattelig involvert. 

Viktig aktør i et lokalsamfunn
Det rettes herved en stor takk til alle som har
vært med og hjulpet til med Skjoldstock
2007. Jeg håper mange har fått gode minner
og flere venner etter en slik helg, og at mange
sitter igjen med et positivt forhold til kirken.
Kirken er sammen med idrettslag, korps og
mange frivillige organisasjoner uten tvil en
av de aktørene i et lokalsamfunn som gjør
mye for at barn og ungdom skal få en bedre
hverdag og oppleve positive fellesskap. �

Takk for i år!
Hilsen Idar Kløvning

Skjoldstock 2007Konfirmant-
opplegget
2007 – 2008

Før skoleslutt 22. juni 2007 skal alle
ungdommer født i 1993 som står
registrert som medlemmer i Den
norske kirke, avdeling Skjold me-
nighet, ha fått tilsendt informa-
sjonsbrev vedr. konfirmantoppleg-
get 07-08. Unntaket kan være de
som har flyttet hit ganske nylig. Det
er en viss treghet i overføringsregis-
treringen mellom menighetene ved
flytting. I så fall ber vi dere det gjel-
der om å ta direkte kontakt med
menighetskontoret i Skjold kirke
for tilsending av brosjyre. Dersom
noen ellers av en eller annen grunn
ønsker å melde seg opp som konfir-
mant i Skjold kirke, kan dere også ta
kontakt. Det er ikke krav om å være
døpt for å melde seg opp som kon-
firmant. Eventuell dåp foretas i lø-
pet av konfirmasjonstiden.

Noen viktige datoer:

� Frist for innmelding: 
20. august 2007

� Informasjonsmøte: 
1. november 2007

� Bli-kjent-dag
9. november 2007 (skolefri)

� Presentasjonsgudstjenester: 
18. og 25. november 2007

� KN-aksjon: 11. mars 2008
� Skjoldstock: 10.-13. april 2008
� Sommerleir: 

10.-14. august 2008
� Konfirmasjonsgudstjenester 

30. og 31. august kl. 11 og 
13.30, 6. september kl. 11

Koret bestod i år av rekordmange gutter. Til
sammen talte koret ca. 60 ungdommer. For
øvrig var det på forestillingen stappfull kirke
med ca 400 publikummere til stede.

Jentene i røyken; Kristin Sundvor 
Johannessen ( til venstre) og Anna

Breivik Mathiassen. 
ALLE FOTO: BJØRN MOE
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AV BJØRN MOE

Veteranene:
Ekteparet Judith og Sverre Kolaas var i en
årrekke nærmeste nabo til gymnastikksa-
len ved Skjold kirke og var gode medhjel-
pere allerede den gang menigheten hadde
sine samlinger der. Nå bor de på Nordås,
men er trofaste i Skjold menighet, ofte flere
ganger i uken, også på søndager:

- Skjold kirke er en åpen kirke, sier de. 
-Også på søndager, og jeg tror folk blir

sett, fortsetter Judith Kolaas. - Det er det
viktigste. At noen ser deg, at du blir regnet
med. Og vi kan bli enda flinkere.  Også er
det viktig at vi som går i kirken tør å invi-
tere andre med oss, eller utfordre dem på at
gudstjenesten kan være noe for dem også.

- Mange opplever nok at mange gode
krefter trekker i lag i Skjold kirke, både på
søndager og elles i uken, sier ekteparet Ju-
dith og Sverre Kolaas. 

Kirketjeneren:
Silje Brækken har vært ansatt som kirketje-
ner i fem år. De første årene som helgeavlø-
ser men siden 1. juli 2006 har hun vært 100
prosent ansatt i BKF. Hun har vært kirketje-
ner på mange av årets søndager.

-Jeg tror den nye given
som søndagsskolen grei-
de å skape da de satset
friskt i fjor har bidratt til
å holde søndagsbesøket
oppe. Jeg ser det lett bak i
kirken, både at de er
mange som går ut til
søndagsskolens samling

og de mange voksen som kommer med
sine barn.  

- Jeg synes det er mange gode prekener,
og det at større barn i dåpsfølget får tørke
dåpsbarnets hode etter dåpen er slike små-
ting som myker opp og varmer under
gudstjenesten, sier hun.

- Men det er en gruppe som det ikke er så
mange av, og det er oss i alderen 20 til 30. år.
Her tror jeg det var bedre før. Det er en
noen tenåringer, konfirmanter eller folk
fra speiderne og ten-sing, men få av oss i 20

årene. Også merker jeg at
nattverdsøkningen er
god. Det er mer etterar-
beid etter en nattverds-
gudstjeneste nå enn før,
sier kirketjener Silje
Brækken

Presten:
Vi snakket også kort med sokneprest Arne
Brekke om tall og statistikk.

Han er nok av den oppfatning at tall skal
man ikke legge så mye vekt på. Hans anlig-
gende er vel at det er viktig at folk trives og
kan finne sin plass i Skjold menighet. Dess-
uten er det egentlig forbausende at besøk-
stallene opprettholdes og at noen endog
går opp med den innstramningen det har
vært på resurssiden de siste årene. En får
ikke mer ut av et system en det man putter
inn. �

Statistikk kan brukes til så
mangt. Også den kirkelige.

AV BJØRN MOE

Sammenlignes gudstjenestebesøk i Skjold
i 2006 med året før så viser tallene: 11.956
til stede i 2005 og 14.910 i 2006. Tallene fra
2006 og 2005 er ikke direkte sammenlign-
bare da alle konfirmasjonsgudstjenester er
tatt med for 2006 mens bare de på søndager
er tatt med for 2005. Justerer vi for det, så
har antall besøkende på søndagene i Skjold
kirke ligget på samme nivå begge år. 

Da mange av kirkens høytidsdager faller
ulikt fra år til år er det ofte vanskelig å
sammenligne tall måned for måned, men
konklusjonene ser ut til å være som følger:

1. Julens besøkstall holder seg høye med 
full kirke under gudstjenestene julaften.

2. Antall konfirmanter ligger like over 
hundre ( 110 i -05 og 106 i -06). For at 
flest mulig av «pårørende» skulle få 
plass ble det i fjor ble holdt fem 
konfirmasjonsgudstjenester.

Når det gjelder dåp så viser tallene en øk-
ning fra 114 i -05 til 136 i -06. Dette er natur-
lig grunnet tilflyttingen av unge familier. Det
bemerkelsesverdige er at hele 36 (mot ni i
2005) av dåpsbarna ikke er bosatt i menig-
heten. Trolig har de adresse i de nye boom-
rådene i Rådal og i Harald Sæverudsvei.

Skal jeg forsøke seg med en konklusjon
så må det bli som følger: Folkekirken står
sterkt i Skjold med svært god oppslutning

om det som har vært kirkens store dager
gjennom hele det forrige århundre: Julen,
dåpen og konfirmasjonen. Samtidig ser vi at
terskelen for å gå til nattverd langsomt bli
noe lavere; og godt er det. Over 4500 natt-
verdsgjester ble registrert i fjor. �

Noen tall fra statistikken:

Kirkelig handling 2006                2005

Innmeldte: 7 2
Utmeldte: 15 14
Døpte: 136 144
Ekteskap: 10 8
Begravelser: 62 59
Konfirmanter: 106 110
Skolegudstj.: 8 9
Nattverd: 4542 4113

Ikke noe snikk-snakk, bare statistikk, takk

Folk bak
tallene

Vi snakket med noen som bør vite
noe om gudstjenestene i Skjold.

Judith og Sverre Kolaas

Silje Brækken Arne Brekke.
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- No livnar det i lundar 

I utgangspunktet ser det dette
(NORSK SALMEBOK NR.765) ut som en
god nasjonalromantisk sang,
naturlig nok med inspirasjon fra
hans egen landsdel, Nordland.
Men det er mye mer. Elias Blix
har egentlig skrevet en salme
som skildrer kirkens skiftende
historie, men det som gjør mest
inntrykk er nok avslutningsver-
sene – og da er vi kommet til v.11
og 12:

Du vår med ljose dagar,
med lengting, liv og song/

du spår at Gud oss lagar ein
betre vår ein gong

Her trekkes linjene fra våren
som kommer hvert år fram til
den evige våren – ein betre vår.
Blix har altså fortalt om det evige
håpet med bilder fra det vi elsker
mest i naturen.

Svenskene har sine vår- og
sommersalmer som de holder i
hevd ved å bruke dem flittig. Ser
du en svensk film salmene ofte
klinge med. Selv tenker jeg først
på Änglagärd-filmene og Så som
i himmelen. Da jeg satte over-
skrift tenkte jeg at en av de kjen-
te salmene het: Den sommertid
nå kommer. Men det heter ikke
det. -Den blomstertid nå kom-
mer (NORSK SALMEBOK NR.763) – det

er tittelen. Men det handler om
vår og sommer. I denne salmen
av Kolmodin gjør han samme
grep som Blix: Går fra beskri-
velsen av ”den kjære, lyse som-
mer med lyst og glede stor” til en
skildring av Mesteren: -Du kjære
Herre Kriste, du sol med klarest
skinn, la hjerte-isen briste og
smelte i vårt sinn!

Likedan er det i svenskenes
«Så grønn en drakt» (nr.136 i Sal-
mer 1997). Der vendes bladet fra
årstid til menneskehjertet: 

Men du, o Gud, som gjør vår jord
så skjønn i slike stunder, gi at
jeg akter mest ditt ord og nå-

dens store under.

Og Carl David af Wirsén, med
Øystein Thelles oversettelse til
norsk, trekker linjene også videre
til forgjengelighet og nytt håp: 

- Alt kjød er gress og flyktighet,
det tæres fort av elde/ 

Kun du, Treenig majestet, er
evig i din velde!/ 

Med sjel og kropp skal jeg stå
opp og blomstre i ditt rike, når

denne jord må vike.

Da er perspektivene på som-
mertiden blitt omfattende – og
samtidig kjenner jeg at det blir et
dybdeperspektiv på livet som er
rett og nødvendig. Og mest av alt:
Det er et perspektiv av glede for-
di den samme Gud som gir oss
den fantastiske nordiske som-

meren også er den som vil ny-
skape den lyse sommeren en
gang. 

Jeg vil la neste opplevelse av
sommertiden være en stille su-
sing fra Jesus selv. En andakt for
alle sanser om «nådens store
under» og at jeg er ventet. �

IVAR BRAUT ER SOKNEPREST 

I BIRKELAND MENIGHET

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

   
  

Kirkens SOS starter kurs i samtaleferdigheter og krisehåndtering for nye frivillige med-
arbeidere til krisetelefonen. Kurset går på mandagskvelder med kursstart 8. oktober 2007. 
Medarbeidere har vakt ca. hver 12. dag, og får støtte og veiledning så lenge de er i tjeneste.

Hvert døgn tar nesten 600 mennesker kontakt med Kirkens SOS. Oppgaven for våre frivillige 
medarbeidere er å lytte til innringer, og tåle å møte et annet menneskes smerte og sorg. 
Vi svarer også på SOS-meldinger via internett. Medarbeidere skal ikke 
finne løsninger eller ”gode råd”. For å bli med må du være over 20 år.

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 

Er du en som kan lytte? Kirkens SOS trenger flere medarbeidere!

Den sommertid nå kommer ...  
Det er vanligvis en god opplevelse å skrive begynnelsen av juni her i Norden. Den
nordiske sommeren gir oss sterke inntrykk, både gjennom frodigheten og lyset. 
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DEN NORSKE KIRKE
Fana Prosti

27.09.06 Hva sva

Rødt/RV* vil skille stat og kirke, både fordi vi
ønsker å fjerne kristendommens særstilling i
grunnloven og fordi vi mener kirken bør ha et re-
elt selvstyre. Den største utfordringen for Ber-
gen er å skaffe til veie gode livssynsnøytrale se-
remonirom for bryllup, begravelser og andre
ritualer. Forvaltningen og eierskapet av byens
gravplasser og krematorier må overtas av kom-
munen for at de skal kunne være livssynsnøy-
trale. Vi mener kommunen har et særlig ansvar
for vedlikehold og bevaring av middelalderkir-
kene, som en del av vår felles kulturarv.

Venstre mener mener at Bergen kommune
må ta et initiativ overfor staten for å få fort-
gang i restaureringen av middelalderkir-
kene. Om staten ikke er sitt ansvar bevisst,
må Bergen kommune selv ta ansvar for vår
nasjonale kulturarv ved å bevilge penger til
restaurering. I fremtiden vil det i større grad
være et mangfold av pasienter med ulike
livssyn ved sykehjemmene. Venstre mener
at alle trossamfunn må få samme adgang
til å virke ved sykehjemmene som Den Nor-
ske Kirke har hatt til nå. Vi vil støtte opp
under det frivillige arbeidet som Kirken gjør
i henhold til Frivillighetsmeldingen, lagt
frem av Byrådet etter et initiativ fra Venstre. 

*Rødt er et nytt parti stiftet av RV, RU og AKP. 
Partiet har navnet Rød Valgallianse (RV) fram til
1.oktober, da det vil skifte navn til Rødt.

Hans-Carl
Tveit

Stine 
Akre

Et valg er spennende. Det er
selvsagt spennende for de
som står på valg: «Kommer
jeg inn»? Det er ikke mindre
spennende for velgerne som
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arer politikerne?

Kirken har en viktig plass i bybil-
det, både som religiøs og kulturell
institusjon. Vi vil ha en åpen og in-
kluderende folkekirke, med plass
til alle som ønsker det. Arbeider-
partiet vil tilrettelegge for at for-
skjellige tros- og livssynssam-
funn skal ha like muligheter og
rettigheter. Vi vil arbeide for at
staten tar et større ansvar for res-
taurering av middelalderkirkene i
Bergen, følge opp at kirken i Ytre-
bygda blir bygget og øke tilskud-
det fra Bergen kommune til Kir-
kelig fellesråd. 

Vi ønsker å være en samarbeids-
partner som støtter opp om det
viktige arbeidet kirken står for,
men vi skal ikke være et organ som
styrer eller pålegger kirken priori-
teringer kirken ikke selv ønsker.
Det frivillige Bergen er en svært
viktig del av byen! KrF vil styrke
kirkens forebyggende arbeid blant
barn og unge, øke støtten til BKF,
fullføre byggingen av Bønes kirke,
starte bygging av Ytrebygda kirke,
planlegge en ny bydelskirke i
Åsane og skaffe midler til restau-
rering av historiske kirkebygg. 

Kirken er, i likhet med andre livs-
syns- og trossamfunn, en viktig
norm- og kulturbærer som møter
mennesker i viktige livssituasjo-
ner. Arbeidet som kirken og andre
religiøse organisasjoner driver i
lokalmiljøene har både forebyg-
gende og miljøskapende sider. 
Senterpartiet vil gi gode økono-
miske rammevilkår for de ulike
menighetene, vedlikeholde og
oppjustere kirkebyggene, ferdig-
stille kirken i Ytrebygda og se til at
ulike andre religioner også får
støtte til sitt arbeid. 

Trosutøvelse gir en verdimessig
forankring i et omskiftelig sam-
funn. En styrket satsing på dette er
viktig for at alle mennesker, uav-
hengig av etnisk og religiøs bak-
grunn, skal finne seg til rette i Ber-
gen. Vi har som ambisjon å rehabi-
litere og oppgradere middelalder-
kirkene i Bergen i samarbeid med
Staten, samt fullføre de planer for
kirken som er omtalt i byrådets in-
vesteringsprogram. Høyre vil leg-
ge til rette for frivillig arbeid og
sikre tilstrekkelige arenaer for
trosutøvelse.  

Kirken og de uavhengige tros-
samfunn er en viktig ressurs for
byen. De gir mange et menings-
fylt fellesskap, og driver et ut-
strakt arbeid blant mange ut-
satte grupper. Bergen FrP er
opptatt av at byens kirker og til-
hørende eiendommer må sik-
res et forsvarlig bygningsmes-
sig vedlikehold, spesielt mid -
del alder kirkene. Kirkene, kir-
kegårdene og kapellene må
også gjøres tjenlige for funk-
sjons- og bevegelseshemmede.

Pensjonistpartiet mener at stats -
kirkeordningen må opprettholdes.
Skilles kirken fra staten går en ve-
sentlig del av den norske egenart
tapt. Vi ser med uro på «avkrist-
ningen» av skolevesenet. Her ser
det ut som at stortingspolitikerne
ikke forstår å ta vare på vår kristne
kulturarv. Vi var det første partiet
som foreslo kommunale midler til
opprustning av middelalderkirke-
gårdene.  Sam tidig mener vi at sta-
ten må ta en større del av restau-
reringsutgiftene på middelalder-
kirkene. 

Middelalderkyrkjene må restau-
rerast og takast vare på. Me vil
arbeida for at Staten her tek eit
større ansvar. Sosialistisk Ven-
streparti ynskjer eit skilje
mellom stat og kyrkje og at det
nedfeller seg lokalt slik at bysty-
ret ikkje skal blanda seg opp i kva
kyrkja gjer og ikkje gjer. Elles vil
SV stå last og brast med fridom til
å tru og fridom til å ytra seg, også
om religiøse og kyrkjelege
spørsmål - og som storsamfunn
og kommune må vi leggja til ret-
tes for dette.

Demokratene ønsker å ivareta og
ruste opp kirker og bidra til det
flotte arbeidet kirken gjør for by-
ens innbyggere. Vårt land har
bygget sine grunnverdier på over
1000 år med kristendom. Søn-
dagsskoler og kristendomslære
har ingen barn tatt skade av, hel-
ler ikke i voksen alder. Dessverre
er det sterke krefter som ønsker
å fjerne kristendom fra skole, og
fjerne statskirken. Demokratene
vil at menigheter skal utnevne
sine biskoper og prester selv,
ikke statsråder.

Kenneth 
Rasmussen

Liv 
Røssland

Frank W.
Hansen

Oddny I. 
Miljeteig

Hilde 
Onarheim

Terje 
Ohnstad

Filip
Rygg

Kjersti 
Toppe

AV MAGNE FONN HAFSKOR

FOTO: PRIVATE UTLÅN / 

PARTIENES HJEMMESIDER

HANS JØRGEN  BRUN

(H.ONARHEIM)/

STIG WESTON 

(O.I. MILJETEIG)

ikke står på liste: «Hvem skal jeg
stemme på?» «Vil de som kommer
inn fremme saker jeg brenner
for?» Det får vi vite litt om i
selvpresentasjonen nedenfor, og

mer på folkemøtet i Bønes kirke 
4. september, hvor folkekirkens
plass i det bergenske folkeliv
er tema. 
PROST PER BARNSNES
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AV OSCAR WILDE
oversatt av Magne Fonn Hafskor

Hver ettermiddag lekte barna i
kjempens hage. Det var en stor og
deilig hage, der de vakreste blomster
hevet seg som stjerner over gresset.
Hver vår stod tolv ferskentrær i en
overdådig blomsterprakt av perlehvitt
og rosa. På grenene satt det fugler og
sang så søtt at barna stoppet i leken for
å lytte til dem. «Så lykkelige vi er her!»
ropte de begeistret til hverandre.

EN DAG KOM kjempen tilbake. Han hadde be-
søkt sin venn Cornwall-trollet, og hadde
bodd hos ham i syv år. Da de syv årene tok
slutt hadde han sagt alt han hadde å si, for
han var en kjempe av få ord. Hjemme ved sitt
eget slott så han barna som lekte i hagen.
«Hva gjør dere her?» ropte han sint, og alle
barna løp sin vei. «Min egen hage er min
egen hage,» sa kjempen. «Alle kan forstå det.
Jeg tillater ikke at noen andre leker her enn
meg selv.» Han bygget en høy mur rundt ha-
gen, og satte opp et skilt der det stod skrevet
«INGEN ADGANG» med store bokstaver.
Han var en svært selvgod kjempe.

NÅ HADDE DE stakkars barna ingen steder å
leke. Etter skoletid vandret de ofte rundt den
høye muren og snakket om den vakre hagen
på den andre siden. «Så lykkelige vi var der,»
sa de til hverandre. Så kom Våren, og landet
fyltes med fuglesang og blomster. Bare i ha-
gen til den selvgode kjempen var det ennå
vinter. Fuglene brydde seg ikke om å synge
der siden det ikke var barn der å synge til. Og
uten fuglesangen glemte trærne å blomstre.
De eneste som var glade var Snøen og Fros-
ten. «Våren har glemt denne hagen,» ropte
de, «så her kan vi bo hele året.» Snøen dekket
gresset med sin store hvite kåpe, Frosten mal-
te alle trærne i sølv. Etterpå inviterte de Nord-
avinden. Innpakket i tykke pelser brølte han
rundt i hagen hele dagen og blåste ned i skor-
steinspipene. «Dette er et herlig sted,» sa han. 

«JEG FORSTÅR IKKE hvorfor Våren er så sen i
år,» sa den selvgode kjempen. «Jeg håper væ-
ret vil skifte snart.» Men Våren kom ikke,
heller ikke Sommeren. Høsten gav gyldne
frukter til alle andre hager, men kjempens

hage fikk ikke noen. «Han er for selvgod,» sa
hun. Så det var alltid Vinter der, og Nordav-
inden, Frosten og Snøen danset gjennom
trærne. En morgen hørte kjempen den her-
ligste musikk. Det lød så søtt i hans ører at
han trodde det måtte være kongens musi-
kere som gikk forbi. I virkeligheten var det
bare en liten tornirisk utenfor vinduet hans,
men det var så lenge siden han hadde hørt en
fugl synge i hagen at det hørtes ut som den
vakreste musikken i hele verden. Like etterpå
sluttet Nordavinden å brøle. Gjennom det
åpne vinduet drev det inn en blomsterduf-
tende parfyme. «Jeg tror Våren endelig er
kommet,» sa kjempen. Han hoppet ut av
sengen og kikket ut vinduet. 

HAN FIKK SE det mest fantastiske syn. Barna
hadde krøpet inn gjennom et lite hull i mu-
ren, og satt nå på trærnes grener. Og trærne
var så glade for å ha barna tilbake at de hadde
dekket seg selv med blomster. Fuglene fløy
rundt og kvitret i glede, blomstene kikket
opp gjennom det grønne gresset og lo. Bare i
det borteste hjørnet av hagen var det ennå
vinter. Der stod det en liten gutt som ikke
rakk opp til treets grener, men gikk i sirkel
rundt treet og gråt bitre tårer. Det stakkars
treet var ennå dekket av frost og snø, og
Nordavinden blåste og brølte rundt det.
Mens kjempen så ut på hagen, smeltet hjer-
tet hans. «Så selvgod jeg har vært!» sa han.
«Nå vet jeg hvorfor Våren ikke ville komme

«Den selvgode kj
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hit. Jeg skal løfte den stakkars lille gutten
opp i toppen av treet. Etterpå skal jeg rive
ned muren, og hagen skal bli barnas leke-
plass for evig og alltid.» Han var virkelig lei
seg for hva han hadde gjort. 

HAN LISTET SEG NED, åpnet forsiktig hoved-
døren og gikk ut i hagen. Barna ble så skremt
av å se ham at de løp av gårde, og det ble vin-
ter i hagen igjen. Bare den lille gutten ble væ-
rende, for øynene hans var så fulle av tårer at
han ikke så at kjempen kom. Kjempen gikk
helt bort til gutten og løftet ham forsiktig
opp i treet. I det samme sprang treet ut i full
blomst, og fuglene fylte treet med sang. Den
lille gutten strakte ut armene sine, la dem

rundt kjempens nakke og kysset ham. Da de
andre barna så at kjempen ikke lenger var
slem, kom de løpende tilbake – sammen
med Våren. «Hagen tilhører dere nå,» sa
kjempen til barna, hentet en stor øks og slo
ned den høye muren. Da folk gikk til marke-
det klokken tolv, så de kjempen leke med
barna i den vakreste hagen de noen gang
hadde sett. Da kvelden kom samlet alle bar-
na seg rundt kjempen for å ta farvel. 

«MEN HVOR ER den lille kameraten deres,»
spurte han, «gutten jeg løftet opp i treet?»
Kjempen var aller mest glad i ham, fordi han
hadde kysset ham. «Vi vet ikke,» svarte bar-
na, «han har gått sin vei.» «Dere må be ham
komme i morgen,» sa kjempen. Men barna
sa at de ikke visste hvor han bodde, og at de
aldri hadde sett ham før. Kjempen ble svært
lei seg da han hørte dette. Hver dag etter
skoletid kom barna og lekte med kjempen.
Men den lille gutten han var blitt så glad i ble
aldri sett igjen. «Jeg skulle så gjerne sett ham
igjen!» pleide han å si. Årene gikk og kjem-
pen ble gammel og svak. Han kunne ikke
lenger leke med barna slik som før, men satt
og fulgte med leken fra en svær lenestol. «Jeg
har mange vakre blomster i hagen min,» sa
han, «men barna er de aller vakreste blom-
stene.» 

EN VINTERMORGEN kikket han ut vinduet
mens han kledde på seg. Plutselig måtte han
gni seg i øynene av forundring. Det var på
alle måter et fantastisk syn. I det borteste
hjørnet av hagen stod et tre helt dekket med
nydelige hvite blomster. Treets grener var
gyldne, og det hang sølvfrukter under dem.
Og under treet stod den lille gutten han var
så glad i. Lykkelig løp kjempen ut i hagen. Da
han var helt nær barnet, ble ansiktet hans
rødt av sinne. «Hvem har våget å såre deg?»
spurte han. For på barnets små hender og
føtter var det store spikermerker. «Si det til
meg, så skal jeg slå ham ned med sverdet
mitt!» «Nei!» svarte barnet, «dette er kjær-
lighetens sår.» «Hvem er du?» spurte kjem-
pen, samtidig som han kjente det kom over
ham en merkelig ærefrykt. Han knelte foran
det lille barnet. 

BARNET SMILTE TIL kjempen, og sa: «En gang
lot du meg leke i din hage, i dag skal du bli
med meg til min hage, som er Paradiset.» Da
barna kom den ettermiddagen, fant de
kjempen liggende død under treet, helt dek-
ket av hvite blomster. �

’’   

DANDY  I NEW
YORK: «Intet 
annet enn mitt
geni,» svarte 
Oscar Wilde da
amerikanske 
tollere spurte om
han hadde noe å
fortolle. 
FOTO: N. SARONY, 1882.

Vakre ting får 
meg alltid til 
å gråte
Hans beste og mest poetiske teater-
stykke er etter min mening «Salo-
me» (1894), en dramatisering av for-
tellingen som står i Matteusevange-
liets kapittel 14. Komponisten Ri-
chard Strauss gjorde kort tid etter
Wildes død stykket om til en gri-
pende opera.

Ordspill
Wildes mange ordspill er nesten en
litterær genre i seg selv. Dersom
noen spør deg om opphavet til et be-
rømt sitat, kan du gjerne svare Oscar
Wilde. Husk bare å føye verdensvant
til: «Han har jo sagt alt.» 

Eventyrene skrev han for å glede
sine to barn Vyvyan og Cyril. I sin
selvbiografi forteller Vyvyan at han
spurte sin far hvorfor han alltid had-
de tårer i øynene når han leste «Den
selvgode kjempen» (1888) for dem.
«Virkelig vakre ting får meg alltid til
å gråte,» svarte faren. 

Unyttige ting
Wildes eneste roman heter «Bildet
av Dorian Gray» (1891). Forordet til
denne romanen kan leses som en
estetisk og kunstnerisk programer-
klæring. Han avslutter forordet slik:
«Vi kan tilgi en mann for å lage en
nyttig ting så lenge han ikke beun-
drer den. Den eneste unnskyldning
for å lage en fullstendig unyttig ting
er at man beundrer den intenst. All
kunst er ganske unyttig.» 

I 1895 ble han dømt til to års hardt
straffarbeid grunnet det retten kalte
«grov usømmelighet med andre
mannlige personer.» Bortsett fra
det gripende diktet «Balladen om
Reading fengsel» skrev han aldri
mer. Sine siste år levde han i fattig
eksil på det europeiske fastland. �

empen»
Frykt bygger murer, et håndtrykk kan rive

dem ned. Fra konserten med Roger 
Waters i Vestlandshallen 29. april.

FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR.
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Prostikoret Sola Fide
har vært utenlands før
– på internasjonale
kor-festivaler. Dette
året gikk turen til
festivalbyen
Montreaux i Sveits. 

AV SØLVI DAMM (TEKST) OG

INGVAR HENNE (FOTO)

Nesten 40 korister og noen få tro-
faste supportere opplevde even-
tyrlige, flotte dager i et ferieland få
av oss kjente noe særlig til. Og vi
ble virkelig imponerte, ikke minst
av den mektige naturen som fikk
oss nordmenn til å jekke oss et par
hakk ned på egne vegne. 

Trivelige Sveits
Ta for eksempel den langstrakte Genevesjø-
en,  med snødekte alper og nydelig blomst-
ring i lavlandet, den gamle flotte arkitektu-
ren med kirker og spir og eldgamle borger.
Og overalt var det skinnende rent og pent.
Intet søppel som fløt noen steder. Strand-
promenadene strakte seg kilometervis av
gårde. Vakker beplanting langs hele veien,
tett i tett med de nydeligste blomstersmykker
og trær. Små parkområder og lekeplasser
langs promenadene, og selvsagt benker som
innbød til å sitte ned å betrakte sjøen med
båtliv og se på folk som ruslet omkring.
Noen ganger så vi hele familier på rulleskøy-
tetur om ettermiddagene. Det var så folkelig
og fredelig på samme tid.

I sjøkanten
Vi bodde i Vevey, den lille

nabobyen til Montre-
aux. Hotellet vårt,

hotell de Lac, lå like

ved sjøkanten. Det var byens stolthet. Bygget
er fra rundt 1860, men nyrestaurert nå i
2007. Og her levde vi omgitt av de vakreste
lysekroner, speil, myke tepper, elegante mø-
bler og flotte kunstgjenstander. Vi var bok-
stavelig talt i en annen tidsalder.(Det kjentes
som stilbrudd å gå i jeans…) Hver dag skinte
solen, og morgenglade «Bonjour, Madame og
Bonjour Monsieur» fulgte oss overalt.

Ingen spøk
Sola Fide hadde et forholdsvis tøft program.
De skulle synge første konkurransedagen
om kvelden - for fullsatt sal og galleri. Høyti-
delig åpning med diverse celebriteter og taler
i fleng. Alt på fransk – i rivende fart. Vi skjøn-
te bare noen av ordene, men nøt alt vi fikk av
flott og vakker korsang. 

Etter de offisielle konsertene, var det hver
kveld mer sang og fest for sangere og publi-
kum i et stort kasino. Og da slapp sangerne
seg løs sammen med lokale kor med folke-
drakter og jodling til langt mot natt. Ingen
sparte på stemmen eller stemningen da!

Neste morgen var det mer øving til et
radioopptak for sveitsisk radio, men så

var det tid for tur.

Sightseeing
På hotellet hadde vi fått et gratis busskort,
som også ga rabatterte turer med jernbane
og rimelige priser til severdigheter. Dette
måtte vi jo benytte oss av. Vi fikk en spekta-
kulær togtur opp i over 2000m høyde, hvor
selv Flåmsbanen blir nesten puslete. De med
høydeskrekk forsøkte å synge seg til litt mot
underveis opp, og alle vi andre nøt det med
alle sanser åpne. Det var så fabelaktig flott.
Endestasjonen på toppen var stasjon for et
gedigent alpinanlegg, men vi droppet ski og
nøt sommeren der på terrassen. I bare t-
skjorter og med solfaktor 30 på nesen. Al-
pene var de mektigste kulisser en kunne ten-
ke seg. Ikke rart at koret ikke klarte å holde
seg: «Praise the Lord»tonte høyt ut over alpe-
fjellene, ja, jeg tror nesten den bar like til
himmels! Bokstavelig talt
et av høydepunk-
tene på turen. 

Men der var
flere som er
verdt å nevne.
Besøket på Chateau
de Chillon – en gammel
borg fra middelalderen imponerte
også. Vi vandret rundt i den meget

Vårlig reisebrev – med sommerduft!

Med Sola Fide til S

Sola Fide holdt separatkonsert i Abbey de Montheron utenfor Laussanne.
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innholdsrike borgen etter kart, med mange
og tredve saler og rom og tårn – og overalt
var det fantastisk akustikk til diverse sang-
improvisasjoner. Det var lystig og herlig og
andaktsfullt – alt på en gang. Så bar det ut i so-
len igjen, og rusletur tilbake mot byen.

Kirkekonsert
Siste høydepunkt som nevnes skal: Kirkekonserten til Sola
Fide i en liten, landsens kirke utenfor Lausanne. Virkelig
langt ute på landet. Kirken var bygget på ruinene til et gam-
melt kloster, og var en severdighet i seg selv. Før konserten
ble vi tatt imot av lokalmenigheten. Det var en skikkelig
økumenisk menighet, med katolsk og reformert samspill.
De hadde både kirke og menighetshus sammen! Og de had-
de laget til et lekkert, hjemmelaget måltid for oss med lokale
spesialiteter, snitter, salater, posteier og kaker. Vi merket at
det var gjort med omtanke og kjærlighet, og tror at Sola Fide
klarte å gjengjelde denne gjestfriheten med sin flotte kirke-
konsert. Det ble lovsang og jubel og herlig glede. �

Om vi kan anbefale Sveits som ferieland? Uten tvil.

Naturskjønne omgivelser ved
Genevesjøen.

Lurer du på kva du kan gjera i
din kvardag for å bidra til å
redda kloden? 

AV LARS OVE KVALBEIN

Ta «miljøsteget», så får du delt dei store
oppgåvene opp i meir overkommelege
bitar! Grønn Hverdag er ein miljøorga-
nisasjon der kyrkja er saman med an-
dre frivillige organisasjonar i eit nett-
verk av miljøpositive forbrukarar. 

Du blir ikkje medlem, men deltakar i
Grønn Hverdag. Det er gratis, og du be-
stemmer sjølv kva du vil gjere i din egen
grøne kvardag. Vi har laga ein egen
«kyrkjeversjon» av Miljøsteget, som du
fyller ut for å bli deltakar i Grøn kvardag.

Alle deltakarar får tilsendt Grønn
Hverdag Magasin fire gonger i året, i
posten eller elektronisk. Magasinet er
fullt av informasjon, nyttige tips og idé-
ar til meir berekraftige liv. 

� På gronnhverdag.no finn du nytt og 
alt du treng å vita om grønt forbruk. 

� Ta miljøsteget elektronisk på 
kyrkja.no/miljoDer kan du også 
tinge miljøsteget i papirform �

Få hjelp til 
ein grønare
kvardag:

Ta miljøsteget!veits
Chateau de Chillon er Sveits’ mest besøkte 
turistattraksjon.

En fin gjeng nyter vårsolen i over 2000 Folketoner i
Fantoft

Onsdag 20. juni kl 18.30 og  onsdag 11. juli 

kl 18.30 i Fantoft stavkirke 

Ragnhild Aksle (sang), Ingvill Morlandstø 

(saksofon) Ruth Bakke (orgel mm)

Bill. v/inng., kr 100.- Konserten er 

støttet av Bergen kommune
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Velkommen til

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no

Bok & Media Vestbok

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

 
 

Hvordan har du det
 EGENTLIG?
Krisetelefon
815 33 300  
    
E-posttjeneste
www.kirkens-sos.no

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

Tlf.: 55 11 80 10
Fax: 55 11 80 11

Hver fredag:
Kunngjøring om 
gudstjenester
i Fana Prosti. 

E-post:
sylvi@fanaposten.no

Program:
� kl 18.00: Fana kyrkje

Olsokmesse v/prost 
Per Barsnes m/fl.
Song av Olsokkoret.

I flukt med gudstenesta er
det folkefest på Hordamu-
séet:

� Festtale v/direktør på 
Hordamuseet  Therese 
Hauger.

� 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 Fana-
fjorden.

ARR: FANA PROSTI

Velkomen til Olsokfest Kulturparkens dag, 
søndag 10. juni

Program:
11.00 Blomstergudsteneste, Fana amfi

(familiegudstj.) Med prestane i 
Fana kyrkjelyd, Fana kyrkjekor 
og kantor Jostein Aarvik.

12.00 Kyrkjekaffi. Elevar frå Sandsli 
vidaregåande skole med Stig 
Hammersland er ansvarlege for 
servering av kaker og kaffi. 

I flukt med kaffikos og matprat: Song av
stemmene frå Stend og informasjon om
Fana kulturpark, status og framtidsvi-
sjon. I tilfelle regn blir heile arrange-
mentet flytta til Fana kyrkje og Fana 
menighetssenter. �

Hjarteleg vel møtt!
Arbeidsgruppa for Fana kulturpark
Venneforeningen for Fana kulturpark
Fana kyrkjelyd  

Ssøndag 29. juli. blir det Olsokfest i Fana.

Direktør på 
Hordamuseet, 

Therese Hauger er
festtalar på 

Oslokfesten år.



Skjold kirke går inn i sitt 10 år.
Første uken i april år 2008 skal
vi feire at kirken vår er 10 år
gammel, men vi gir et par små
smakebiter allerede. 

Sommeren 1996, fredag 6. juni, var det
samling på kirketomten og Biskop Ole D.

ANSATTE I MENIGHETEN

Skjold menighetskontor:
Skjoldlia 55, 5236 Rådal
telefon ........................55 59 71 10
telefaks ......................55 59 71 19
skjold.menighet@bkf.no

Menighetskonsulent 
Astrid Løvås Pundsnes
telefon arb. ..................55 59 71 12
astrid.pundsnes@bkf.no
skjold.menighet@bkf.no

Sokneprest Arne Brekke
telefon arb. ................ 55 59 71 14
telefon prv. ................ 55 13 76 62
arne.brekke@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

Soknediakon 
Annette Andersen (vikar) 
telefon arb. ..................55 59 71 15

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 21 
telefon prv. ................ 55 91 35 96
lena.austevoll@bkf.no

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

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

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
Anette Andersen    .......... 55 59 71 16

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

KRIK – Kristen Idrettskontakt
Skjold skole, gymsalen - søndager
fra kl. 18.00 
Anders Rotevatn ............ 48297010
arotevat@online.no 

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 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:
Skjold kirke, tors. fra kl. 17.30
Leder Eva Hille 55 13 84 48/991 07 165          
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 

Ukeslutt (siste fredag i måneden)
Kafè og aktiviteter for hele familien
Eva Rønnestad .............. 932 93 831
eva.camilla.ronnestad@bkf.no

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

Hvem-hva-hvor i Skjold menighet Menighetskontoret: Tlf. 55 59 71 10 • Faks 55 59 71 19 • E-post: skjold.menighet@bkf.no 

annette.andersen@bkf.no

Kontordager: Partallsuker tirsdag 
og torsdag/Oddetallsuker 
mandag, onsdag og fredag

13                   juni 2007

Frivillighets-
koordinator 
Kommunen har bevilget 25
prosent av midlene som
trengs for å opprette en fri-
villighetskoordinator i ber-
gensmenighetene. Felles-
rådet har så lagt 10 prosent
på dette, slik at Skjold fra
sommeren eller høsten vil
ha en person som kan pleie
alle frivillige medarbeidere
på en god - og bedre måte
enn det vi får til i dag. Det
fortjener både dere som bi-
drar og menigheten. Vi gle-
der oss over at tiltaket kom-
mer i gang. 

skjold-kirke.no 
Skjold kirkes hjemmseider
har langsomt kommet seg
ut på nettet igjen. Ikke alt er
helt som vi vil ha det enda,
men du kan klikke deg inn
på skjold-kirke.no og følge
med. 

Hagesæther la ned grunnsteinen til kirken. Vi gjengir
her en liten bit av forsiden på oktobernummeret -97av
menighetsbladet for Skjold. 

Til menighetsbladets arkiv fikk vi for litt siden dette
bildet. Det er tatt den 19. februar 1998 kl. 10.17 (!) og
viser kirkens klokketårn idet det blir heist på plass.
Fotograf for dette bildet er Kristen Kvalheim.

Snart jubileum 
på Skjold



14 juni 2007

Konfirmanter -07 
Lørdag 25. august kl 11.00
Andersen Fredrik S.
Berge Inga Smørås
Bjørnstad Joakim
Claussen Martin
Danielsen Joachim
Hansen Bjørn Takvam
Ivarhus Ida Anette
Iversen Ingrid Cecilie
Jansen Christian
Knag Helene
Lie Margrete Hefre
Lied Maren Roll
Mikkelsen Kari 
Milde Johan Kristian
Nordgulen Øyvind O.
Rasdal Katrine

Skjærdal Jeanette F.
Stangeland Vilde Martine
Steen Synne Wollen
Svardal Marie
Tonnem Maren
Vindenes Katrine
Walker Rudi Francis T.
Øyen Ingvild
Aase Simon Kjerrgård

Lørdag 25. august kl 13.30
Aga Kristian
Aulin Ida
Aulin Marte
Brekke Christian  M.H.
Bruland Kine Emilie
Bruaas Mads
Engevik Emil Moe
Erskine Martin H.

Det er litt rart hvert år når jeg skal
skrive en liten avslutningshilsen til
dere i menighetsbladet i juni. For
ennå gjenstår det fire-fem dager med
konfirmantleir, og det er jo først og
fremst da vi kan bli litt bedre kjent
med dere. 

Men mye er også lagt bak oss av opplegg for konfir-
masjonstiden. Spesielt vil jeg trekke frem Skjold-
stock som det absolutte høydepunktet til nå. Dere
jobbet fantastisk bra disse dagene. Jeg må skryte av
alle. For alle som var med gjorde en flott innsats ut
fra sine forutsetninger. Jeg håper først og fremst at
dere hadde det gøy og lærte litt både om kirken de-
res og Vår Herre, dernest tenker jeg på resultatet.
Det var en flott forestilling dere laget til. 
Og lange pausen ble det heller ikke før det braket

løst med aksjonsdag for Kirkens Nødhjelp. Dere
samlet inn til tangering av rekorden i Skjold kirke,
nemlig ca. 66 000 kr. Takk for strålende innsats. Jeg er
sikker på at pengene kommer mange mennesker til
gode. 

Nå ser jeg mest frem til konfirmantleiren. Der skal
vi ha det kjempegøy, men det blir også mye jobbing. 

Til slutt er det så selve konfirmasjonsgudstjenes-
ten. Og selv om Skjoldstock og leir er spennende,
blekner det nok litt i forhold til denne store dagen.
Jeg vet at dere ser frem til den med både glede og
spenning. Jeg nevner spenning også fordi denne da-
gen ikke er like enkel for alle. Noen av dere gruer
dere til og med og lurer på hvordan dagen skal gå.
Klarer mor og far å spille på lag? Vil alle være innstilt
på å gjøre dette til en fin dag for deg? Jeg håper det
og ber for det. For denne dagen skal være din dag. 

Og når konfirmantopplegget er ferdig håper jeg

Friluftsgudstjeneste på Smørås
Også i år fikk menigheten låne den gamle kirkeklokken fra sjømannkirken i Bu-
enos Aires slik at klokkeklangen kunne kalle sammen til friluftsgudstjeneste på
Smøråsfjellet.

Smøråsfjellets venner hadde som vanlig lagt alt vel til rette på teaterplassen,
musikere fra Smørås skoles musikkorps spilte og Vår Herre velsignet de frem-
møte også med sol dette året. Sokneprest Brekke var i sitt vanlige gode humør
og de vel 200 fremmøtte koste seg både med kirkekaffe og sporløype etter guds-
tjenesten. Sistnevnte stod KRIK for. En takk til alle som bidro! �

Lederskifte i  Åpen barnehage
Som mange av dere har forstått så slutter Lena Aurskog
Austevoll i Skjold Åpne barnehage. (Den som er i kirkekjel-
leren.) Det er foretatt nytilsetting i stillingen og fra høsten
begynner Eva Camilla Rønnestad Bildet i Skjold kirkes
Åpen Barnehage. Eva har arbeidet i kirken tidligere, da
med babysang. Vi ønsker henne velkommen i fellesskapet,
både i stab og menighet. �

Kjære SFOTO: Arne Brekke
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Ersland Håkon Bækkevold
Grov Gaute Hellenes
Hauge Anne Helene
Haugsøen Mikael Wolen
Isaksen Malene Brekke
Jahn Fredrik
Kuiper Katrine Nordeide
Nilsen Jørgen
Nordbye Mats Myking
Nøttveit Kristine Reutz
Pedersen Emilie Helmers
Pedersen Terje Martens
Rasmussen Gøran Eide
Rivenæs Andrè Waage
Schrøder Dennis Marius
Schumann-Olsen Erik S.
Sjursen Kristina Erdmann
Tveiterås Sindre
Wie Andreas Nitter

Søndag 26. august kl 11.00
Bergh Elisabeth Hiis
Bergh Truls Hiis
Brûgger Pål Øystein
Butz Michael Godø
Ersland Olav
Grøneng Marius Rolfsnes
Heggernes Katrine
Hopland Hanne Holst
Johannessen Kristin S.
Johannessen Kristin Kjølås
Juvik Synnøve Brændø
Lussand Katrin
Løvold Sondre
Mehn-Andersen Ole Tobias
Nygaard Oskar Andreas
Nygaard Patrick Mathias
Sunde Henrik Bjersand
Sunde Pernille Bjersand

Sundfjord Edvin
Sørtveit Ingrid Gjerdevik
Sørås Michael Erstad
Tvedt Ida Marie
Tøsdal Cathrine Adelin

Søndag 26. august kl 13.30
Andersen Truls
Bjørndal Hilde Mari
Hatlestad Hilde
Hatlestad Kjersti
Hydle Helene Morvik
Kalstad Katrine
Knappen Sebastian S.
Kvalheim Sandra
Larssen Nicholas Mowatt
Løseth Adrienne
Rye Benjamin
Røsten Ruben Andre

Simonsen Karianne
Skaflestad Kenneth C.
Solberg Silja
Sælen Thomas
Torres Nicolas Torlin
Ullmann Nina Maria
Vatnøy Malin Holmgren
Åsheim Martine Sletten

Lørdag 1. september kl 11.00
Arnesen Kenneth
Brask Andreas Sittlinger
Eldrup Erland Åkra
Ersland Signe
Gripne Tone
Halleraker Maren
Halstensen Adrian
Halvorsen Adrian Bugge
Halvorsen Trine Grimsdal

Hansen Helene Strømblad
Haukeland Kristoffer
Huun Sondre John
Høyde Mathias
Johannessen Pernille B.
Johnsen Renate
Mathiassen Anna Elen B.
Mossige Dag Coll
Rasmussen Emma Helene
Rasmussen Karl Erik
Reitan Eirik Tøsdal
Rekve Erlend Åndanes
Serck-Hansen Marthe
Stangeland Mille Marie
Størdal Henrik
Titland Christian Emilio
Vinje Håkon Mikkelsen
Skaar, Jostein Eldholm

kjold-konfirmanter

du kommer tilbake til kirken din på Skjold for
å være med på KRIK, som er idrettstilbudet
vårt for ungdom, eller til Extasis Ten Sing, som
på mange måter er et Skjoldstock i miniatyr.
Og kanskje du stikker innom gudstjenesten på
søndager eller ønsker å delta på lederkurset vi

skal ha til høsten? Hver uke er det i alle fall
mange ungdommer i kirken som står klar til å
ta godt imot deg og som utgjør et positivt,
kristent fellesskap med lave terskler. 

Jeg håper du har fått deg noen gode minner
og nye venner fra denne tiden da du på en spe-

siell måte var knyttet til kirken. Må Gud velsig-
ne konfirmasjonsdagen og livet ditt videre. �

VENNLIG HILSEN IDAR OG DE ANDRE 

KONFIRMANTARBEIDERNE I SKJOLD KIRKE

Konsentrasjon kan være så mangt. Her et glimt
fra koret under avslutningsforestillingen på
Skjoldstock. FOTO: BJØRN MOE



11.03. Mathilde Irene Botnen
11.03. Joachim Halvorsen
11.03. Eirik Grimsdal Sundal
11.03. Dorthea Hennø Haugen
11.03. Torjus Epland Sæbbe
11.03. Niklas Asmyr Nesøy
18.03. Morten L. Rasmussen
25.03. Helene Vetaas
25.03. Jonas Bringsvor Nilsen
25.03. Fredrik Aardal Fjeldberg
25.03. Henrik Wik
01.04. Fredrik Fjeldberg
01.04. Jonas E. Jørgensen
01.04. Nora Nesvoll Krogh
01.04. Nora Margrethe 

Nygaard Bjørk
09.04. Signe Sætren Midtbø
15.04. Sølvi Øvrebotten Lampe
15.04. Mathilde R. Sørlie
15.04. Eirik Endal Angeltvedt
15.04. Ylva Opdal-Taule
15.04. Sølvi Øvrebotten Lampe
22.04. Nora M. Johannesen
22.04. Fredrick Aa. Fjeldberg
22.04. Martine Gundersen
29.04. Teodor Gjerde Klaussen
29.04. Adrian Melsbø Solberg
29.04. Isak Steine Døskeland
29.04. Kaisa Steine Døskeland
29.04. Helena Waage
06.05. Ida Marie Meyer-Moe
06.05. Nicolai Hereide
06.05. Julie W. Meyer-Lampe
06.05. Markus Andre Kolstad
06.05. Lucas José Berg Larsen
06.05. Stine Rene Larsen Jamt
13.05. Kenny Michal H. Sørheim
13.05. Fabian Pettersen Mjånes
13.05. Victoria Simonsen
13.05. Thea Evangeline 

Fjeldstad Waldemarsen
20.05. Simen Amundsen 
20.05. Åsmund S. Henriksen
20.05. Eirin Nordås Høines
20.05. Erika Sofia Mortensen
20.05. Sebastian Pedersen 

Johannessen

24.03. Beate Nordahl-Pedersen
og Ørjan Bauge Løtveit

21.04. Elin Karlsen 
og Tom Ronny Gunntveit

12.05. Trine Osnes og 
Svein Rune Solheimsnes

12.05. Mona Rane og 
Frank Erdal

19.05. Merete Ruiz 
og Frode Selberg

27.02. Eli Bergesen
13.03. Kirsten Olsvold
14.03. Helga Hop
15.03. Evy Sætre
16.03. Laila Ludvigsen
27.03. Kristian Sagosen
29.03. Britt Helen Havre
13.04. Velaug Birkeland
20.04. Alf Tveit
25.04. Anna Haaland
02.05. Brit Elin Tvedt
08.05. Ellinor Bilsbak
23.05. Thorolf Haaland
30.05. Gunvor Nygård 

Søndag 3. juni. 
Treenighetssøndag
11.00 Blomstergudstjeneste. 
Joh 3,3-15. Kapellan Bjørn 
Moe. Dåp. Kirkekaffe. Offer 
til Kirkens SOS i Norge.

Søndag 10. juni. 2. søn. e. pinse 
11.00 Høymesse. Luk 16,19-
11. Sokneprest Arne Brekke.
Nattverd. Dåp. Kirkekaffe. 
Offer til Skjold menighet.

Søndag 17. juni.
3. søndag etter pinse
11.00 Blomstergudstjeneste. 
Lukas 14,16-24. Kapellan Bjørn
Moe. Dåp. Kirkekaffe.

Søndag 24. juni. 
4. søndag etter pinse
11.00 Ingen gudstjeneste i
Skjold. Se Birkeland kirke

Søndag 1. juli. 
5. søndag etter pinse
11.00 Høymesse. Matt 7,1-5.
Sokneprest Arne Brekke
Dåp. Kirkekaffe.

Søndag 8. juli. 
6. søndag etter pinse
11.00 Ingen gudstjeneste i 
Skjold. Se Birkeland kirke.

Søndag 15. juli. 
7. søndag etter pinse
11.00 Høymesse. Matt 5,20-24.
Sokneprest Arne Brekke
Dåp. Kirkekaffe.

Søndag 22. juli. 
8. søndag etter pinse
11.00 Ingen gudstjeneste i
Skjold. Se Birkeland kirke.

Søndag 29. juni
9. søndag e. pinse (Olsok)
11.00 Høymesse. Salme 

33,12-22. Kapellan Bjørn
Moe. Dåp. Kirkekaffe.

18.00 Fana kirke. Olsokmesse
v/ prost Per Barsnes.

Fellesgudstjeneste for Fana
prosti. Takkoffer til felles-
oppgaver i prostiet. Korgafest i
Hordamuseet etter gudstje-
nesten. Se også side 12.

Søndag 5. august 
10. søndag etter pinse
11.00 Ingen gudstjeneste i
Skjold. Se Birkeland kirke.

Søndag 12. august
11. søndag etter pinse
11.00 Høymesse. 
Lukas 19,41-48. Kapellan 
Bjørn Moe. Dåp. Kirkekaffe. 

Søndag 19. august
12. søndag etter pinse
11.00 Høymesse. Lukas 18,9-
14. Kapellan Bjørn Moe. Dåp.
Kirkekaffe.

Lørdag 25. august
11.00 Konfirmasjonsgudstje-
neste. Moe /Kløvning.

Lørdag 25. august
13.30 Konfirmasjonsgudstje-
neste. Moe /Kløvning.

Søndag 26. august
11.00 Konfirmasjonsgudstje-
neste. Moe /Kløvning.

Søndag 26. august
13.30 Konfirmasjonsgudstje-
neste. Moe /Kløvning.

Lørdag 1. sept
11.00 Konfirmasjonsgudstje-
neste. Moe /Kløvning.

Søndag 2. sept. 14. søn. e.pinse
11.00 Høymesse. Lukas 10,25-
37. Sokneprest Arne Brekke.
Dåp. Kirkekaffe. Søndagsskole.

Søndag 9. sept. 15. søn. e.pinse
11.00 Høymesse. 1. Tess 5,15-
24. Sokneprest Arne Brekke.
Dåp. Kirkekaffe. Søndagsskole.

Konsert i Slette-
bakken kirke
Tirsdag  3. juli kl. 19.30 i Slette-
bakken kirke: Besøk fra Lub-
bock, Texas. Kirsten Yon, gift
med Sigurd Melvær Øgaard, er
nå «Assistant Professor of Vio-
lin» ved Texas Tech University i
Lubbock. Sigurd er «Assistant
Music Director» i First United
Methodist Church i Lubbock. I
forbindelse med Kirstens dok-
torgrad vil de gi en konsert i
Slettebakken kirke 3. juli.  
Hjertelig velkommen!

døde

gudstjenester

 vigdedøpte

Returadresse:
Skjold menighet
Skjoldlia 55
5236 Rådal B F
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Har du lyst til å skrive i menighetsbladet eller lage web?
Lokalredaksjonen i Skjold menighet søker frivillige medarbeidere. • Du får god trening i
mediearbeid • Lærerikt • Du støtter menigheten på en fin måte Kontakt Skjold kirke på
telefon 55 59 71 10 eller e-post: skjold.menighet@bkf.no - se også www.skjold-kirke.no 

Menighetskalender


