
 : et magasin for Skjold Menighet - 4/04
med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

Hvem-hva-hvor side 13 Menighetskalender side 16 

Tjuvstarter på jubileet 

BARNEKOR

Har du vært med i Søråshøgda barnekor, sett
av helgen 11. og 12. september og bli med
på tjuvstarten av 20-års jubileet! Side 2-3 

Kunstauksjon 
Fana menighet har fått åtte
kunstverk som skal auksjo-
neres bort til inntekt for
barne-og ungdomsarbei-
det. Side 5 

Reiseskildring
«Etter morgenbønn på hyt-
tetrappa, der vi ble minnet
og Guds storhet symbolisert
med en gyllen perle, ga vi
oss i vei, ledet av lokalkjent
fører...» Kirsten Almås for-
teller fra sommerens pile-
grimsvandring til Røldal. 

Side 10-11

Sorggrupper
Fana-menighetene starter i
høst sorggrupper for etter-
latte. Diakon Tone Totland
påpeker at sorgen ikke
trenger være sjokkartet for
at man skal kunne delta i
gruppe. Side 12

-På speideren lærer vi å ta vare på hverandre. De store hjelper
de små, og vi lærer at med godt samhold vil vi klare oss selv
under vanskelige forhold, forteller Ole Morvik fra kretsleiren i
Ænes i Kvinnherad. Side 14-15 

Sammen på leir 
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AV RUNE MIKKELSEN

Vi ser et større behov for å
kunne formidle konkret infor-
masjon om kirken og hva som
skjer her. En infobrosjyre hvor
vi kan fortelle om kirken, rå-
det, stab og ikke minst om ak-
tivitetene, kontaktpersoner,
tidspunkt for aktivitetene
osv. Brosjyren skal gjenspeile
vår visjon om å være en åpen
folkekirke. Vi håper å kunne
starte utarbeidelsen i løpet
av høsten. Brosjyren er tenkt
utlevert i blant annet nye bo-
ligområder. Mange tilflyttere
vet ikke hvilken menighet de
tilhører, og dette vil være en
«velkommen-til-oss-hilsen». 

Mange ideer
Menighetsrådets medlemmer
har mange idèer om hvilke til-
tak som kan settes i gang for
barn, unge, voksne og eldre.
Noen kan nevnes her:

■ flere kor, spesielt for barn
■ ettermiddagssamling for 

hele familien, med mid-
dag, aktiviteter, tema

■ LEGO-bygge-klubb for 
store og små gutter og 
jenter. 

■ Golf-kurs
■ Jentedag med aktiviteter 

og opplegg kun for jenter 
(sminkekurs, hudpleie, 
dukkekrok)

■ Byttedag (ta med klær, 
ski, sko og dresser barna 
har vokst fra og bytt med 
-eller selg til andre)

Vi vil at kirken brukes både
til hverdag og fest. Det er vik-
tig for oss at den åpne folke-
kirken kan oppleves på en po-
sitiv og god måte, spesielt for
nyinnflyttede. Derfor støtter
vi enhver initiativtaker som
går i gang med større eller
mindre aktivitetsprosjekt. Lo-
kalene er svært brukervenn-
lige, og stab og menighetsråd
vil tilrettelegge for aktiviteter
både på dag- og kveldstid. 

Selv om kirken har flotte lo-
kaler, ser vi også at det kan
være enklere for familier og
mindre barn i de nye boligom-
rådene å ha aktiviteter nær
hjemmet. Rådet vil oppmun-
tre til å se på mulighetene der.

Kronerulling 
I disse dager avslutter vi kro-
nerulling for lys-og lydforhol-
dene i kirken. Givergleden må
være noe helt for seg selv i
Skjold, på få måneder har vi
fått inn over 40.000,- kroner,
og det er virkelig noe å glede
seg over! Vi takker ALLE give-
re som har støttet prosjekte
og vil samtidig benytte anled-
ning til å takke alle givere
som støtter oss måned etter
måned året igjennom. ●

2 august 2004                 

Tegn nr 4.04
Bladet utgis av menig-
hetsrådet i samarbeid

med BKF og de andre me-
nighetene i Fana, og sen-

des til alle hjem i menighe-
ten. Vi tar med glede i mot artikler av
ulike slag og gjerne også reportasjetips.

Lokalredaksjon: 
Bjørn Moe. bjorn.moe@bkf.no

Levering av stoff:
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oppløsning på kameraet 
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55 23 25 47/post@dragefjellet.no
www.dragefjellet.no
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Neste nummer: 19 oktober
Stoffdeadline: 2. oktober

21. februar 2005 
er det 20 år siden
første korøvelse
med Søråshøgda
barnekor, og det
skal feires stort!
Vær med på
tjuvstarten på
jubileet i Skjold
kirke lørdag 11.
september.

AV JUBILEUMSKOMITEEN

Denne lørdagen inviterer vi
alle tidligere ledere og med-
lemmer til sang, musikk og
gjensyn med gamle venner.
Vi ønsker å gjenta suksessen
fra 15-års jubileet med et eget
jubileumskor -og denne gang-
en håper vi at det skal bli enda
større enn sist! 

CD-plate
Som en ekstra gulrot har vi
denne gangen tenkt at jubi-
leumskoret skal få være med
på CD-innspilling, slik at det
blir en skikkelig jubileums-
CD! ●

Programmet innspillingsda-
gen vil bli ca. slik:

Lørdag:
11.00 Oppmøte i Skjold 

kirke hvor alt vil foregå
11.15 Korøving med innlagte 

pauser
15.00 PAUSE m/mat 
16.00 CD-innspilling 

barnekoret
17.00 CD-innspilling 

jubileumskoret
19.00 Fest med enkel ser- 

vering utover kvelden
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AktueltAktuelt
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Har du 
vært 
med i

Informasjon fra 
menighetsrådet
I juni hadde menighets-
rådet et lengre møte enn
vanlig. Vi ønsket å
diskutere og planlegge
vårt arbeid fremover.
Dette angikk menigheten
generelt, og de nye
boligområdene spesielt. Rune Mikkelsen. FOTO: BJØRN MOE

BARNEKO

1990: Koret deltar på «Hele menigheten synger» i gyms

Bli med 11. og 12. september

Pris: 100,- betales kontant ved

oppmøte. Påmelding innen 30.

august til Ellen Fasmer:
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Søndag:
10.00 Oppmøte for de som vil 

være med å opptre på 
gudstjeneste

11.00 Familiegudstjeneste i 
Skjold kirke med 
kirkekaffe etterpå

Det er selvsagt også mulig å bare
være med på festen lørdag kveld.

BLÅ GRUPPE fra Søråshøgda
barnekor deltar på gudstjeneste
i Skjold interimskirke (gymsalen 

Skjold skole) våren 1995.

JUNE MERETE BAARØY: Sangfugl og kor-
dirigent. FOTO: DAG VAULA

Organist-
vikaren
Fellesgudstjenesten i Skjold
kirke 8. august var litt
spesiell. To ganger forlot
organisten orgelkrakken, grep
mikrofonen og sang solo.

AV DAG VAULA

«Den stemmen var da usedvan-
lig fin», hvisket en nabo på ben-
keraden. 

Etter gudstjenesten treffer vi
den unge vikaren og får noen
ord med henne. June Merete
Baarøy er 24 år og nylig ferdig
med sin musikkutdannelse,
først ved musikkonservatoriet i
Kristiansand og deretter ved
Royal College of Music i London.
I sommer har hun vikariert som
organist i Fana og i Skjold i fem
uker, men hennes hovedfag er
sang. Der har vi altså forklaring-
en på de uventede sanginnsla-
gene! 

Ny dirigent
Til høsten satser June Merete på
å starte sin egen musikkskole i
Bergen, med undervisning i
sang og piano. Hun sier ikke nei
til andre oppdrag heller, og ett av
dem blir jobben som dirigent for
Søråshøgda barnekor. Dette ko-
ret er tilknyttet Skjold menighet
via KFUK/KFUM og har omtrent
150 medlemmer. Litt av en opp-
gave å ta fatt på, men June Mere-
te sier at hun gleder seg til å be-
gynne. ●

EKOR

i gymsalen Skjold skole høsten 1990.

I TROLDSALEN: Gro Ingebriktsen spiller fløyte i Troldsalen våre
1988. Da hadde koret en som en del av en aksjon «Ja til et fra-
gerikt fellesskap.» På denne konserten ble korets nye musikkan-
legg brukt. Anlegget ble bare brukt denne gangen da det kort
tid etter ble stjålet fra Søråshøgda skole.

efasmer@broadpark.no/5513 3109 

Vi gleder oss til å se dere igjen! 

Hilsen Jubileumskomiteen: Gaute

Brækken, June M. Baarøy, Carola

Syre Utvik og Ellen Fasmer

?
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AV ARNE BREKKE

I den lune viken lå tresjekten og speilte
seg i sjøen: Vakker som et møbel.

Glinsende etter fem lag med lakk. En
perle var stedet i sommersolen og var-
men. Alle som pleide å dra forbi i båt
på vei ut til holmene så seg aldri mette
på herligheten. Kanskje gjorde de sine
tanker hva herligheten kunne være
verd om den ble lagt ut til salg på inter-
nett. Selvsagt var eieren stolt der han
gikk og viste frem det hele til en ar-
beidskollega denne søndagsformid-
dagen.

-Helt fantastisk. Her koser du deg - sa
kollegaen - mer som et svar enn et
spørsmål.

-Nå - ja, sa eieren og drog på det.
-Du skal vite at det koster arbeid og

bekymringer å holde det i stand. Se-
songen er kort.

-Men du har jo så fin en farge - så
noen stunder med fritid må jo du hatt?

-O ja - brunfarge kan en få også stå-
ende i en stige. Jeg ser frem til jeg får se-
niluken. Kanskje blir det da en mulig-
het til en tur eller to på sjøen for å dra
makrellen.

Men kollegaen fortsatte oppmun-
trende: 

-Du har vel en god hjelp av tenåring-
ene dine?

To lange ungdommer dukket opp
nede ved naustet. De stod der halvvåk-
ne, strakk seg og myste opp mot solen
akkompagnert av høy musikk.

-Mine kjære sønner trenger ferie og
ikke stress. Nesten to måneder med
skolefri er ikke en dag for mye - de
trenger dem alle sammen til å slappe
av - hevder de. Jo - et tak kan de ta -
men som oftest tar det så mye energi å
få de i gang - at jeg har funnet ut at det
er bedre for blodtrykk og fordøyelse å
gjøre det selv. Og om de nå lar seg be-
vege og inspirere - hele tiden må jeg stå
der ved siden av de - passe på - ellers
stopper det opp - eller så blir det halv-
hjertet og halvgjort. «Er det så nøye?» -
sier de så. Nei du. Det er slitsomt å eie -
det tar tid. Det tar krefter. En vaktmes-
ter føler jeg mer enn som en godseier.

Forfall banker alltid på døren.
Forresten - er det lenge siden du har
vasket bilen din på den gammeldags
måten - med svamp og slange? Da ser
du det: Sic transit Gloria mundi - slik
forgår denne verdens herlighet. «Sam-
le dere ikke skatter på jorden hvor moll
og rust tærer og tyver bryter seg inn!»
står det i Bibelen. Det er nettopp det
jeg har gjort - jeg har skatter hvor rust
og moll tærer. Alt er forgjengelig. En
evig kamp er det - en runddans hvor
jeg flyr fra det ene til det andre og så til-
bake igjen etter en tid. Hele tiden for å
forhindre - utsette - forfallet.

Jeg er ufri - tingene eier meg. I mørke
perioder tør jeg knapt se på noe av
frykt for å oppdage nye oppgaver som
skriker etter handling og tid. Denne
verden er forgjengelig - og helsen -
energien - blir ikke bedre med årene.

En nabo døde for en tid siden.
Jeg vet at det var en del snakk om

hvor mye hun hadde etterlatt til ar-
vingene.En dag ble det umulig for en

av de nysgjerrige nabodamene å holde
seg - et lite barnebarn av den avdøde
ble passet opp ute i veien. 

-Det var leit med din bestemor, be-
gynte nabodamen - før hun fortsatte
forveten: 

-Etterlot din bestemor seg mye?
Barnet svelget to - tre ganger før hun

med en skjelvende stemme og med en
tåre i øyekroken svarte i undring:

-Hun etterlot seg alt. Hun tok ingen-
ting med seg!

Naken kommer vi til denne verden -
naken forlater vi den.

-Nå er kaffen ferdig, kom det fra te-
rassen hvor stedets frue hadde dekket
på med duk og blomster, kaffe og kaker.
Litt bekymret så hun på sin ektemann
da hun smørblidt - men bestemt hen-
vendte seg til den andre og sa:

-Du skal vite - her koser vi oss. En
oase er det. Stedet hvor Fredrik virkelig
slapper av, lader opp batteriet til job-
ben sin. Her koser vi oss alle sammen -
også guttene våre. Det er bare hytten
vår på fjellet som kan gjøre det samme
med Fredrik som dette stedet kan. Og
nå på mandag drar vi dit for å gjøre den
i stand til vintersesongen. ●

«Samle dere ikke skatter 

på jorden hvor moll og rust

tærer og tyver bryter seg inn!»

Eier eller vaktmester?
Han eide en perle. Et hvitmalt sørlandshus. Småsprossete
vinduer. Frodig lyserøde roser oppetter veggen. Ved
sjøkanten et naust. 
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Oppstart Ten Sing
Ten sing-arbeidet Extasis starter opp
igjen onsdag 1. september. Samlingsti-
der er onsdager kl. 19-21.30. Gamle og
nye medlemmer er velkommen. 

Konfirmanter 2004-05
Før sommerferien ble det sendt ut infor-
masjonsbrosjyrer om konfirmantarbeidet

til alle født i 1990 som pr. dato står i med-
lemsregisteret for Skjold menighet. Det
kan likevel være noen som er tilflyttet se-
nere eller som av andre grunner ikke står i
registeret, men som ønsker å melde seg
opp. Dere må i så fall ta kontakt med me-
nighetskontoret og få tilsendt brosjyre og
innmeldingsskjema. Konfirmantopp-
legget starter i oktober og konfirmasjons-
gudstjenestene blir siste helg i august/
første helg i september 2005.●

Bruk våre hjemmesider
Skjold kirkes hjemmesider har vært oppe
og gått en stund. Det er takket være Jan
Erik Lien. Logg deg inn på:
www.skjold-kirke.no 
og les om menighetens aktiviteter. Du
kan foruten å holde deg oppdater og
sende stoff til Jan Erik, som så legger det
ut. Bruk sidene. ●

Arne Brekke
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-Din innsats gir
håp til Sudan
-Flyktningene i Sudan trenger vår hjelp
mer enn noen gang, og vi oppfordrer til en
storstilt dugnad for å skaffe bøssebærere
til innsamlingsaksjon, sier distriktskontakt
for Kirkens Nødhjelp, Eirik Mills. 

Kirkens Nødhjelp og Norges Røde Kors oppfordrer
folk i menigheter og lokallag over hele landet til å
samle inn penger til folket i Sudan. Konflikten i
Darfur har forverret seg utover sommeren og nær-
mere en million mennesker er jaget på flukt i eget
land og har mistet alt de eier. Ytterligere 200.000
mennesker har flyktet over grensen til nabolandet
Tsjad. Behovet for hjelp og trygghet er prekært. 
-Vi ønsker å samle alle gode krefter i Fana til dug-
nad for folket i Sudan, sier Eirik Mills. 
-Ta kontakt med menighetskontoret eller Fana
Røde Kors og meld deg som bøssebærer til innsam-
lingsaksjonen i begynnelsen av september. Vi opp-
fordrer også til andre aktiviteter som gir sårt
trengte penger til flyktningene. Vi har gode erfa-
ringer med å invitere til dugnad i Fana prosti, og
håper at folk vil vise sin solidaritet med de hardt
prøvede menneskene i Darfur-provinsen, sier Mills.
Det er mulig å gi på bankkonto 100 eller givertele-
fon 820 44 000 (175,-). ●

Kirkens SOS trenger 
flere medarbeidere!
Vi trenger flere frivillige medarbeidere, og starter
derfor nytt kurs i samtaleferdigheter og krisehånd-
tering. Kurset går mandagskvelder med kursstart
20. september. Medarbeiderne har vakt ca. hver
12. dag, og får støtte og veiledning 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 et godt fellesskap og en me-
ningsfull tjeneste! Ring oss på tlf. 55 32 58 45
på dagtid eller 480 35 841 kveld og helg. Se også
informasjon på www.kirkens-sos.no ●

TELTBY: Flyktningene søker ly for sol og sandstormer i
flyktningeleirene. Det er brukerne selv som frakter telt og
setter dem opp. FOTO: HEGE OPSETH/KIRKENS NØDHJELP 

Første gang, annen
gang, tredje gang... 
I høst blir det kunst-
auksjon i menighets-
senteret i Fana: Åtte
kunstnere har bidratt 
med keramikk, grafikk,
foto, oljemaleri. 

AV ANNE MYKLEBUST ODLAND 

Økonomiutvalget i Fana menig-
het har fått åtte flotte kunstgjen-
stander fra kunstnere med til-
knytning til Fana og håper auk-
sjonen vil innbringe 50 000 – 60
000 kr til forebyggende barne- og
ungdomsarbeid i menigheten. 

Enkelte firmaer er blitt utfor-
dret og økonomiutvalget håper
på høyere bud enn markedspri-
sen. 

-Enkelte av verkene har en ver-
di på rundt 8000 kr, noen ligger i
3-4000 kroners klassen. Men vi
håper folk vil gi mer. Det handler
om å samle inn penger for å gi
unge positive verdier og innspill,
sier Hallstein Aadland, leder av
økonomiutvalget i Fana. 

Fra Fana
Selv tror han kunstauksjonen vil
være en utmerket måte å samle
inn penger på. 

-De som gir, får noe konkret til-
bake og kunstnerne som har gitt
oss arbeidene sine vil få en posi-
tiv profil i lokalmiljøet. Alle
kunstnerne er jo opprinnelig fra
Fana eller bor i området, fortel-
ler han. 

Det var Kjell Vidar Larm, som
omkom i en ulykke på arboretet
6. august i år, som hadde ideen
til auksjonen og som tok kontakt
med Fana-kunstnerne. 

Ja-menneske
-Han var et enormt ja-mennes-
ke, et menneske som engasjerte
seg. Han fikk veldig positiv re-
spons fra alle kunstnerne han
kontaktet. 

-Det er forferdelig trist at han
er borte, og det blir rart å gjen-
nomføre auksjonen uten ham -
han som stod bak, sier Hallstein
Aadland. ●

Kunstnerne som bidrar:
- Terje Vågenes
- Helge Bakka
- Stein Larsen
- Erik Lytskjold
- Roald Tellnes 
- Edvard Karstensen
- Karin Flatøy Svarstad Filt
- Elin Brudvik

Kunstauksjon i Fana:

Gi bud!
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■ Lørdag 4. september: Kunsten utstilles på Lagunen ved rullebåndet 
mellom første og annen etasje. Det blir anledning til å gi bud over en 
periode på ca. 1 måned. Alle bud bekreftes skriftlig.

■ Søndag 10. oktober: Auksjonsdag Fana menighetssenter kl. 12.45. 
Gjenstandene utstilles og det er siste mulighet til å gi bud. 

Dersom en ønsker å se kunsten utenom de to dagene den utstilles, eller øn-
sker budskjema, kontakt Hallstein Aadland, 55 11 50 70/55 22 92 77/
926 03 755. Evt. Eli Olsen, 55226574.
På billedkunst kommer det et tillegg på 3% til budet som gis. Dette er en
avgift til Bildende kunstneres hjelpefond. 

LYKKELAND av Edvard Karstensen
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I Storetveit menighet treffes
de eldre uten sild, egg og
krøllede agurker. Her spises
medbragt matpakke før de
engasjerte 60-90-åringene
sprer seg i aktivitetsgrupper.

AV ANNE MYKLEBUST ODLAND

-Jeg er forundret over at ingen andre
menigheter har tatt etter oss. Så vidt jeg
vet er Storetveit eneste menighet som
har et aktiviserende tilbud til pensjo-
nister, sier Evelyn Mehl Nilsen, ansvar-
lig for Aktiv Fritid. 

I motsetning til tradisjonelle eldre-
treff, er det ingen i Aktiv Fritid som står
på kjøkkenet i to timer og krøller agur-
ker på lekre snitter for å servere de an-
dre som kommer. Her er det medbrakt
niste, enkelt og greit, for å ha fokus på
aktivitetene. De som er med i Aktiv Fri-
tid underholdes ikke. 

Engelsk i biblioteket
Et tjuetalls eldre er svette etter ringdans.
Nå puster de ut mens Brita Aarseth leser
dikt om Robert Browning som lengter
hjem til England i april - til bokfinken
som synger på en eplegren. Lekeplassen
til menighetsbarnehagen er rett utenfor
og barnestemmer er i vill aktivitet... 

–Bruk mikrofon, vi hører ikke! roper
Selma. 

Etter enkle brødskiver og en kaffe-
kopp er det rastløshet; de eldre er ivrige
etter å samles i gruppene sine: Noen
drar på tur, mens andre pugger engel-
ske gloser. En gjeng gjør seg kjent i Bi-
belen, atter andre diskuterer samfunn
og kirke. I biblioteket i menighetshuset
er engelskgruppen samlet. 

-Will you please start read, sier grup-
pelederen og vi går til neste rom. I stor-
salen jobber bibelgruppen seg gjen-
nom efeserbrevet – i dag uten kapella-
nen som guide. 

-Det er godt å få komme dypere inn i
Bibelen, sier Nelly Rotvold.

Ute gjør turgruppen seg klar til å dra
til arboretet.

–Vi kjører bil om vi er fem og busser
når vi er flere. Vi krangler ikke og er ven-
ner selv om vi er uenige, forteller Sol-
veig Willanger. 

-Ingen har noe som dette. Vi synes

selv vi er geniale, sier Evelyn som gui-
der fra rom til rom. 

-Folk får velge aktiviteter ut fra inter-
esser, og vi er åpne for å danne nye
grupper. 

Eldre forandrer seg
For ti år siden ønsket daværende diakon
Kirsten Almås og Evelyn Mehl Nilsen,
ansvarlig for eldrearbeidet i menighe-
ten å fornye eldresamværene som var. 

- Typisk er det at de eldre blir under-
holdt og servert, vi ønsket noe som var
aktiviserende, forteller Kirsten Almås.
– Utgangspunktet vårt var at dagens el-
dre er annerledes enn for 40 år siden.
Hva gjør pensjonistene i fritiden? Jo, de

spiller bridge, går på foredrag på Bryg-
gemuseet, tar seniorundervisning på
universitetet, går på tur. Med tilsvaren-
de aktiviteter i menigheten ville vi kan-
skje favne dem bedre, tenkte vi. 

Da opplegget ble innført, brøt Kir-
sten og Evelyn med en 40 år lang tradi-
sjon, og de ventet reaksjoner. Bort var
det med lysbilder og kåseri - inn med
diskusjon, bibelfordypelse, engelske
gloser og ringdans i stedet.

- Det gikk forbausende bra. Vi har
hatt flott oppslutning hele tiden. Av en
gjeng på 35 stykker er det bare tre, fire
som har sluttet, sier de. I dag er Evelyn
og Kirsten pensjonister og er med som
frivillige. 

Populært å pugge 
AAkkttiivv  ffrriittiidd
ffoorr  eellddrree::

ENGELSK: Lisen Skarstein (t.h) leder engelskgruppen. I dag skal Gunnar Vassdal og de andre i gruppen lese en artik
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Begge sørger de for at opplegget
fremdeles går på skinner. 

Åpnet ikke munnen
For å gi en følelse av menighetstilknyt-
ning kommer administrasjonen med
kunngjøringer om konserter og lignen-
de. De eldre blir sakte men sikkert kjent
med de som jobber i menigheten. 

-Mange som i dag er frivillige kirke-
verter hadde ikke vært med i kirken
hvis det ikke hadde vært for Aktiv Fritid,

mener Kirsten Almås. 
Ekteparet Kristi og Jan Arnesen er

blant dem som ikke gikk veldig regel-
messig i kirken før de ble med i Aktiv
Fritid.

-Vi så oppslaget på en stolpe, og fikk
lyst til å møte opp. Nå er vi aktivt med i
kirken og trives i bibelgruppen, sier de.

Begge begynte i engelskgruppen,
men har gitt fra seg de populære plas-
sene i engelskgruppene til andre... 

-Engelskgruppen er mest populær
med ventetid på et år! Vi har faktisk stopp
for inntak; det bør ikke være mer enn tolv
i «klassen», sier Evelyn og legger til: - Fle-
re har hatt en fantastisk utvikling. Noen

møtte opp i engelskgruppen uten å åpne
munnen. Nå snakker de som bare det.
Folk reiser jo så mye, men de som vokste
opp på bygden kan lite engelsk, derfor
tror jeg gruppen er så populær. 

- Hva med snittene og kringlene,
savner dere ikke godsakene? 

- Nei, det er slutt med at ressurssterke
kvinner i 60-årsalderen står på kjøkke-
net i timer for å varte opp de andre! Men
stadig er det noen som setter en kake på
bordet, helt overraskende, og det er jo
hyggelig! sier Kirsten og Evelyn. ●

BIBELKYNDIGE: I vårsemesteret ledet kapellan
Kari Vatne bibelgruppen gjennom Efeserbrevet.
F.v: Selma Færøy, Nelly Rotvold og Hjørdis Vassdal.

Aktiv Fritid starter opp tirsdag 14.
september. Deretter er treffene 
annenhver tirsdag frem til desember.

 engelske gloser 
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n artikkel fra Newsweek. ALLE FOTO: ANNE MYKLEBUST ODLAND DISKUSJON: I småsalen har kirke- og samfunnsgruppen satt seg til bords. I dag er Den Hellige Ånd tema. 

TURGRUPPEN: Esther Toftegaard (70), Solveig
Willanger (80) og Lydia Vieth Jensen (89) liker å
gå på tur når det er penværsdag. Når det regner går
de på galleri.
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AV ANNE MYKLEBUST ODLAND 

De fire søstrene Kristin (28), Sigrid
(25), Hilde (21) og Ingrid (19) er selv
oppvokst i Slettebakken menighet og
gir miljøet i kirken mye av æren for at
de 29. september står på Logen scene
med en selvskrevet kabaret.

-Kirken har faktisk vært vårt andre
hjem. Det har vært mye lek og drama
og vi er vel blitt inspirert av miljøet.
Hadde det ikke vært for ungdoms-
arbeidet og alle leirene med under-
holdningskvelder vet ikke jeg hvor jeg
skulle ha fått stått på en scene og øvd
meg på å være morsom, sier Kristin og
legger til: 

-Det finnes utrolig mange mor-
somme ungdommer rundt om i kir-
kene. Jeg er sikker på at managere ville
oppdaget noen humortalent om de
hadde tatt seg en tur rundt.

De fire søstrene har trofast bidratt
med sketsjer på påskeleir. I tillegg har
de sunget i barnekor, Ten Sing, mottett-
kor, de har alle vært klubbledere, nå er
de to eldste søndagsskolelærere. Hilde
er med å arrangere ungdomsgudstje-
nester, Ingrid har dirigert Ten Sing. 

-Tre av oss har dessuten funnet kjæ-
rester og ektemenn i menigheten og vi
vedder på at sistemann kommer
etter...

Show for mor
-Men hvordan gikk veien fra Slette-
bakken til Logen scene?

-Det begynte med at vi lagde show til
mammas 50-års dag. 

Gjestene ble tvunget til å se på oss i
en time før de fikk mat! flirer Sigrid. 

–Det var så gøy, så vi fulgte opp med
to show på Ungdomshuset 1880. Der
dukket det opp en anmelder fra BT og
vi ble liksom oppdaget da, forteller søs-
trene, delvis i munnen på hverandre. 

De bestemte seg for å satse stort og
dannet aksjeselskap og tok opp lån.
Hilde og Ingrid flyttet hjem for å spare
penger. Studier er utsatt inntil videre,
ingen jobbsøknader sendes. Nå er det
full guffe på kabareten. Siden påske har
søstrene jobbet for fullt med showet.
Ukentlig øves det dansetrinn og sket-
sjer med koreograf Hilde Sol Erdal og
regissør Arvid Ones. Oddbjørn Hanto

fra DNS gir verdifull sangveiledning. En
dag jobbes det med en tekst, så er det
pressekonferanse eller en opptreden i
DNB, Manpower, eller i et bryllup...

Det som blir helt forferdelig, det er
hvis vi føler at vi har noe bra og ingen
ler, sier Kristin om forestillingene til
høsten.

-Da går vi hjem og trøstespiser, sier
Sigrid. 

–Nei. Får vi dårlig kritikk, da tar vi et
fly, bestemmer minstemann Ingrid.

Søsterlig humor
Forestillingen, som skal gå utover høs-
ten, har nå et ferdig riss. Men sang og
trinn skal finslipes. I dag øver jentene
på å belte - synge med stor åpning.
Det er ikke særlig pent, men gir mye
lyd.

Søstrene Trætteberg b

BÆLJER: År etter år har Søstrene Trætteberg underholdt på påskeleirer og i ungdomsarbeidet i 
Slettebakken. I høst inntar de scenen på Logen. 

-Managere skulle tatt seg en tur rundt om i menighetene og sett hva
som foregår i ungdomsarbeidet. Det finnes masse talent! mener
humoristene Søstrene Trætteberg.
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ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST
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815 33 300
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ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

   
  

Hvordan har du det …
 EGENTLIG?

Krisetelefon
815 33 300

Eposttjeneste
www.kirkens-sos.no

 
ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

-Vi har sunget for mye i
kirkekor og får hjelp av
Oddbjørn Hanto til å bælje
og belte! sier jentene. 

– Gospel er visst belting
og skal vi ha sjangerparodi
må vi belte dobbelt så mye,
forklarer de fire i kor. 

Forkastet kirkesketsj
Søstrene røper nemlig at
det blir et innslag om
gospel og Ten Sing i kaba-
reten. De hadde også idè til
en kirkesketsj fra Slette-

bakken menighet, men
den ble forkastet, de fikk
aldri dreisen på det, det ble
for internt. 

- Men det blir noe om ko-
selige gamle damer, damer
som er hyggelige uansett,
lover Sigrid.

- Vi snapper opp typer
som vi karikerer; kanskje
overhører vi noe på bussen.
Det er jo utrolig mange rare
mennesker! sier Ingrid og
legger til: - Men humoren er
søsterlig, ikke slem som i
Torsdagsklubben. 

-Hvordan går det å sam-
arbeide, da? Fire sterke
søstre?

-Vi holder ikke igjen på
noe og personlighetene
blir forsterket. Hilde er
litt sjefen, for hun har
nemlig studert i Oslo,

sier de tre andre. - Og Si-
grid må slutte å «merfe»,

sier Hilde.
«Merfe» er et ord jentene

har funnet på selv og betyr
beskjeden. Videre fortelles
det at Kristin har to barn og
gråter litt hvis hun har sovet
lite...og Ingrid trøster.

-Er det et fortrinn å være
søstre?

-Det er en drahjelp, abso-
lutt. Kvinner på randen
vakte oppsikt fordi de var
kvinner og humorister. Nå
skiller vi oss ut fordi vi er
søstre! ●

bæljer løs

HAR FORBILDER: Selv ler Søstrene
Trætteberg av Ylvis, Brødrene Dahl,

Team Antosen, Raske menn og
Kvinner på randen.
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For fjerde gang dro jeg
på pilegrimsvandring.
Denne gang gikk turen
fra Edland i Telemark
til Røldal, til den kjen-
te og historiske stav-
kirka. 

AV KIRSTEN ALMÅS

Jeg er ikke helt fortrolig med å
kalle meg selv for pilegrim.
Mine motiver for å være med
er nok forskjellige fra de tidli-
gere pilegrimers og kvalifise-
rer neppe til betegnelsen. Når
jeg likevel har frimodighet til
å delta, er det fordi jeg har
funnet noe verdifullt i disse
turene. Det bygger og styrker
fysikken, gir flotte naturopp-
levelser og menneskelig fel-
lesskap. Dette verdsetter jeg
høyt, men det viktigste er like-
vel det åndelige. Til faste tider
holdes morgen, middags- og
kveldsbønn med skriftlesning
og stillhet. Tekstene er relatert
til Guds storhet som oppleves
så sterkt i naturen, og til men-
neskets unike verdi. Ikke
minst er det viktig å komme
på avstand fra det travle og
teknifiserte livet vi lever, finne
ro til å reflektere og undres,
erfare at kroppen fungerer
som framkomstmiddel og at
målet for dagen er å være un-
derveis og komme fram til be-
stemmelsesstedet, og ikke de
mange gjøremål som vi ellers
stresser med.

Lokalkjente guider
For min venninne og meg
startet turen i Edland i Tele-
mark. Der traff vi de andre
som hadde startet seks dager
tidligere. Det var spennende.
Var de en stor gruppe som nå
var godt kjent og sammen-
sveiset? Overraskelsen var
stor da de bare var tre. Det var
to damer som begge hadde
startet i Seljord og en mann
som hadde startet i Kviteseid.
Disse tre hadde truffet hver-
andre i Åmot. Sammen med

lokalkjente guider, ny for hver
dag, hadde de vandret gjen-
nom Telemarksbygdene, be-
søkt kirker og historiske ste-
der, lyttet til lokalhistorie for-
talt av guidene og bygdefolk
som de traff, gått gamle tradi-
sjonsrike veier og stier, rodd
over vann og opplevd blom-
sterenger. Begeistret fortalte
de om sine opplevelser og sa
at dette hadde gitt dem et helt
annet kjennskap til bygdekul-
turen enn tidligere turer. På

Edland traff vi også Audun
Myhre som var Agder Bispe-
dømme sin representant,
som skulle være leder for
resten av turen.

Morgenbønn på hyttetrappa
Neste morgen var vi klar for
vandring. Etter et kraftig
regnvær om natten, var det nå

Glimt fra en pilegrims
e-
rim
e-
en
a
el-

ord/
vi-

VANDRERNE følger den gamle almannavegen ned til Røldalsbygda. FOTO: ANNE SOFIE TRESLAND, VEST-TELEMARK BLAD

KRUSIFIKSET som etter segna har
helbredet mange syke. FOTO: ANNE SOFIE

TRESLAND, VEST-TELEMARK BLAD
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forbausende tørt, og sprekker
i skydekket ga håp om bra
vær. Etter morgenbønn på
hyttetrappa, der vi ble minnet
og Guds storhet symbolisert
med en gyllen perle, ga vi oss i
vei, ledet av lokalkjent fører.
Først gjennom Edlandsbygda
på asfaltert bygdevei, deretter
opp lia. Der fikk vi et fantas-
tisk utsyn. Gamle tradisjons-
rike hus, særlig stabbur, had-
de sine naturlige plasser mel-
lom moderne bygninger. 

Etter at vi hadde lagt bak oss
den verste oppstigningen,
kom vi til en Olavskilde. Men
kilden var tom, forårsaket av
hyttebygging og veianlegg.
Dette gav grunn til ettertanke.
Det var vemodig å sitte ved
den tørre kilden og tenke på at
på dette stedet hadde men-
nesker søkt hjelp og fått trøst
og nye krefter. Etter hvile og
påminnelse om levende
vann, var vi klar for ny etappe.
Nå var vi kommet opp i høy-
den og terrenget flatet ut.
Gamle seterstøler kom til
syne. I lia nedover mot Botn
passerte vi en «påkastrøys».
Tankene gikk tilbake til tidli-
gere vandrere som ikke hadde
kjentfolk med seg, og var av-
hengig av slike veimerker. På
Botn skysstasjon var det godt
å få knytte opp skolissene og
sparke skoene av seg, få en
dusj og en strekk på sengen.
Senere ble det middag og hyg-
gelig prat i salongen.

Fjellvann og snø
Dagen derpå var vi klar for ny

innsats. Sola skinte og hele
seks mennesker fra de nordli-
ge telemarksbygder sluttet
seg til oss for en dag. De valgte
nok den riktige dagen både
når det gjaldt vær og natur.
Denne dagen hadde vi en
lang vandring mellom klare
fjellvann og rester av snø. Så
nærmet vi oss Haukelisæter
og lokalguiden forteller Hau-
kelisæters interessante histo-
rie gjennom mer enn 200 år.
Dette har vært et møtested
mellom øst og vest og et etter-
lengtet mål for reisende. Et-
terlengtet var det også for oss
denne dagen, men kontras-
ten fra de stille fjellviddene til
dagens turiststed med biler
og masse mennesker var stor.
Men jeg må ærlig innrømme
at dusj, en god seng og tre ret-
ters middag ble satt pris på. 

Rolig tempo
Tredje vandringsdag var søn-
dag. Ved Fantestua fant vi et
stille sted for morgensamling.
En ny perle skulle minne oss
om Guds omsorg. Vår kjent-
mann var nå Svein Gjørv fra
Røldal. Vi passerte flere sæ-
terstøler der geitene beitet i
nærheten og plakater fortalte
at her var det geitost til salgs.
Vi nøt klangen fra geitebjelle-
ne, bekkesildringen og van-
dret i rolig tempo. På den an-
dre siden av vannet så vi riks-
veien med sommertrafikken.
En spesiell opplevelse fikk vi
da vi kom til en elv der det ikke
var bro. Da stilte en sauebon-
de opp med båt og fraktet oss

forbi elveosen. Deretter gikk
det meste av turen på den
gamle veien bygget i 1870-80
åra, et enestående ingeniør-
arbeid. Etter å ha passert Dy-
reskar, det høyeste punkt på
turen vår, 1100 m.o.h. kom vi
til Midtleger som ble ende-
stopp denne dagen. Her var
ikke overnattingsmuligheter
så Haukeliekspressen fraktet
oss tilbake til Haukelisæter
der vi igjen kunne hvile ut og
samle krefter til neste dag.

Så hadde vi bare en dag
igjen. Denne dagen skulle
føre oss fram til målet, Røl-
dalskirka. Var det mer enn et
fysisk mål? Minibuss fraktet
oss tilbake til Midtleger. Så
startet vi der vi avsluttet da-
gen før, og som vanlig med
bønn. En blå perle kalt be-
kymringsløshetens perle var
inspirasjonen for dagen. 

Bergprekenen
En påminnelse om tidligere
tiders slit og utholdenhet fikk
vi ved restene av en gammel
smie. Her hadde veiarbeider-
ne brukt adskillige arbeidsti-
mer for å kvesse borene som
de brukte til veibyggingen. Vi
passerte Svandalsflona, en
fraflyttet gård, vemodig men
forståelig da det var 5 km til
nærmeste nabo. Vi vandret
lett denne dagen. Landskapet
åpnet mot vest og det skrånet
nedover. I den bratte lia stan-
set vi ved en stor stein, kalt
Olavssteinen.

Siste stykket gikk gjennom
skogen og siste stopp hadde

vi ved en blomstereng der vi
lyttet til ordene fra Bergpreke-
nen om fuglene i luften og lil-
jene på marken.

De siste hundre metrene
fram til kirka gikk lett. Vi var
ved målet. Med undring og
andakt lyttet vi til kirkas og
krusifiksets historie. Menig-
hetsrådet i Røldal inviterte til
rømmegrøt, en hyggelig over-
raskelse. Under måltidet had-
de vi en nyttig samtale om pi-
legrimsferder generelt og om
Røldal som framtidig pile-
grimssenter. Spennende tan-
ker og ideer ble delt. Siste
opplevelse og kanskje turens
høydepunkt, var pilegrims-
messa om kvelden. Forret-
tende prest Audun Myhre tok
utgangspunkt i ordene: «Hos
deg er livets kilde. I ditt lys ser
vi lys.» Han mintest små, men
betydningsfulle inntrykk fra
turen, inntrykk som ville følge
oss hjem.

Hva hadde så disse dagene
betydd for oss? Hadde de gitt
oss nye perspektiver og rikti-
gere forståelse av verdier og
mening? Personlig kan jeg gi
mitt svar med å si meg enig
med Karin Boyes ord: ●

Den metta dagen 
er aldri størst

Den besta dagen 
er en dag av tørst

Dog fins det mål og 
mening med vår ferd

Men det er vegen som er
mødan verd

msvandring
PILEGRIM:

Kirsten Almås 
gjennomførte 
i år sin fjerde 
pilegrimstur 

og deler 
inntrykkene 

med oss. 
FOTO: ANNE M. ODLAND

KIRKA kommer til
syne. Målet er nådd.
FOTO: ANNE SOFIE TRESLAND,

VEST- TELEMARK BLAD

Pilegrimsleden fra Seljord/Kviteseid over Haukeli til Røldal ble gjenopprettet i
fjor. Mål for vandringen er stavkirken i Røldal. Kirken ligger i Bjørgvin bispe-
dømme, og Bjørgvin bidrar økonomisk til pilegrimsprosjektet, som administre-
res av Vest Telemark museum - www.vest-telemark.museum.no. Kirsten Almås
fra Storetveit gikk i år deler av turen og gir oss her glimt fra sine opplevelser.
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AV ANNE MYKLEBUST ODLAND

De seneste årene har bare
Storetveit menighet hatt et
tilbud om sorggrupper. Fle-
re av menighetene i Fana
prosti har lenge ønsket å få i
gang grupper, og endelig, et-
ter et og et halvt års planleg-
ging etableres nå tilbudet i
alle Fana-menighetene. Ni
ledere er kurset og klare til å
lede samtalegrupper, hver
med fire-seks personer.

-Det er mange måter å
miste noen på. Tapet etter
en ektefelle kjennes anner-
ledes enn tapet etter et barn
eller en forelder. Målet er at
etterlatte skal kunne søke
sammen ut i fra felles situa-
sjon, sier Tone Totland, dia-
kon i Birkeland menighet. 

-Når vi setter sammen
grupper vil vi derfor koble
sammen dem som har opp-
levd samme type tap.

Alminnelig sorg
Hun påpeker at sorgen slet-
tes ikke trenger være sjokk-
artet eller traumatisk for at
man skal kunne delta. 

-Jeg tror mange kunne
tenke seg å være med i grup-
pe, men tenker at sorgen
ikke er tung nok. «Det var jo
et alminnelig dødsfall», sier
Tone og legger til: 

-Ved ulykker er det gjerne
høy beredskap og pårøren-
de ytes hjelp. Fra media
kjenner vi til at det dannes
pårørendegrupper; det er
den dramatiske sorgen.
Men selv når det dreier seg
om et forventet dødsfall og
sorgen er alminnelig, kan
det være stort behov for en
samtalegruppe. Uansett
dødsårsak kan tapet kjen-
nes som en katastrofe.

Hun tror at det for noen
ofte kan være vanskelig å
snakke med de nærmeste
om hvordan man har det et-
ter et dødsfall. Målet er at
gruppen skal bli et trygt fel-
lesskap der en deler tanker,
følelser og frykt. 

Ingen sykdom 
-Selv om sørgende reagerer
forskjellig er ofte følelsen i
sorgen den samme. Sorg er
en naturlig reaksjon på et

tap. Erfaringen viser at når
en får snakke med andre i lik
situasjon, blir ikke ens egne
følelser så farlige. Å møte
andre kan være en god hjelp
til å komme videre, mener
Totland. Innholdet i grup-
pesamtalene vil bygge på
det den enkelte deler. De fri-
villige gruppelederne er
kurset i sorgreaksjoner og
hvordan gjennomføre en
gruppesamtale. Det er lagt
vekt på personlig egnethet
og klokskap hos lederne,
som vil bli fulgt opp av en
veileder, samt diakonene og
prestene i prostiet.

-Sorgen er ingen sykdom
som skal behandles, ei hel-
ler er det meningen å holde
fast på sorgen til evig tid.

Derfor vil gruppene i ut-
gangspunktet gå over ti
kvelder. 

-Hvor fersk må sorgen
være for den som ønsker å
være med?

-Det er ingen tidsbegrens-
ning. Men det er kanskje
ikke lurt å bli med med en
gang dødsfallet er skjedd,
men komme seg gjennom
begravelsen og oppmerk-
somheten, la det synke inn.
Etter noen måneder kjenner
de fleste ekstra på tomheten
og savnet. Da kan det være
en fin tid å bli med i gruppe,
sier Totland og legger til: 

-Sorggruppe er ikke den
eneste måten å bearbeide
tap på. Noen trenger kan-
skje mer individuell kon-
takt, da er det bare å ringe
kirken, oppfordrer diako-
nen. ●

Menighetene i Fana starter i høst sorggrupper for
etterlatte. –Ønsket er at sørgende skal kunne
komme sammen og være til hjelp og støtte for
hverandre, sier diakon og initiativtaker Tone Totland. 

Sorg-seminar for etterlatte
I tillegg til å tilby sorggrupper, innbyr menighetene i Fana
prosti etterlatte til et seminar om sorg. Dette finner sted lør-
dag 23. oktober kl 10.30-14.00 i Skjold kirke.

PROGRAM: 
■ HVA ER SORG, HVA GJØR SORGEN MED OSS ved sokneprest i

Storetveit, Bjarte Holme
■ LUNSJ
■ SAMTALE/SPØRSMÅL
■ ORIENTERING OM TILBUD TIL ETTERLATTE I FANA PROSTI

PÅMELDING TIL:
Diakon i Storetveit/Bønes, Reidun L. Dyvik 55 27 31 10
Diakon i Birkeland, Tone Totland 55 36 22 80
Sokneprest i Slettebakken, Jorunn M. Johnsen 55 30 81 10

En hjelp 
i sorgen

GOD HJELP: -Mange
har opplevd grupper
som en stor hjelp i ti-
den etter et dødsfall,
sier diakon Tone Tot-
land. Hun er en av in-
itiativtakerne bak til-
budet om felles
sorggrupper i prosti-
et. 

FOTO: SVEIN-ARNE 

STORESUND
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ANSATTE I MENIGHETEN

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

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

Klokker Dagny Gilje Antonsen
telefon, arbeid  . . . . . .55 11 85 70
telefon, privat  . . . . . .55 26 78 39
e-post . . .dagny.antonsen@bkf.no

Soknediakon, vikar
Kjerstin-Marie Vereide
telefon, arbeid  . . . . . .55 11 85 76
telefon, privat  . . . . . .55 29 05 31
e-post  . . .lene.gunnarson@bkf.no

Kantor Guro Rotevatn Buder
telefon, arbeid . . . . . . 55 11 85 77
telefon, privat  . . . . . 55 10 42 99
e-post  . . . .guro.rotevatn@bkf.no

Kirketjener Knut Ytre-Hauge
telefon, arbeid  . . . . . .55 11 85 73
telefon, privat  . . . . . . 55 91 20 08
e-post  . . knut.ytre.hauge@bkf.no

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

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

Sokneprest Arne Brekke
telefon, arbeid  . . . . . .55 11 85 75
telefon, privat  . . . . . .55 13 76 62
e-post  . . . . .arne.brekke@bkf.no

Kapellan Bjørn Moe
telefon, arbeid . . . . . . 55 11 85 74
telefon, privat  . . . . . . 55 13 06 10
e-post  . . . . . .bjorn.moe@bkf.no

Skjold Menighetskontor 
telefon  . . . . . . . . . . . 55 11 85 70
telefaks  . . . . . . . . . . . 55 11 85 82

Kirkens konti:
Menighetsbladet  . .1644.21.68035
Skjold Menighet  . .3411.32.01101
Givertj. diakoni  . . .3418.18.00889

AKTIVITETER I MENIGHETEN

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

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

1. Nordås KFUM-speidere
Skjold kirke, onsdager, 
Anders Rotevatn  . . . . .55 13 67 81

Skjold kirkekor
Skjold kirke, mandag 18.00-19.30
Dag Høieggen  . . . . . . 55 13 11 58

Cantus
Skjold kirke, tirsdager 19.45-22.00
Guro R. Buder . . . . . . . 55 11 85 77
Mobil  . . . . . . . . . . . . . 412 05 127

Skala
Danse- og dramagruppe for 
6.-8. klassinger. Skjold kirke, 
mandager 18.00 -19.30. 
Jørgen S. Rotter . . . . . 41 10 71 44 

Søråshøgda barnekor
Søråshøgda skole, tors. fra 17.30
Anita Bjørndal  . . . . . . 55 13 45 08
eller Liv Nordal  . . . . . 55 13 62 78

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

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

Skjold kirkelag
Berit Ådland  . . . . . . . 55 13 37 65
og Gerd Dale  . . . . . . . 55 13 27 29

Misjonsforening
Hver andre tirsdag i mnd. kl.19.00

Bibelgrupper
Kontakt menighetskontoret
Telefon  . . . . . . . . . . . 55 11 8570

Bønnegruppe
Mandag 9.30 i Skjold kirke.
Anders Askeland  . . . . 90 99 82 84

Barnehage
Hver tirsdag og torsdag 
kl.10-14. Kontakt menighetskonto-
ret eller Lena A. Austevoll
 . . . . . . . . . . . . . . . . .55 11 85 70

Hvem-hva-hvor i Skjold menighet Menighetskontoret: Tlf. 55 11 85 70 • Faks 55 11 85 82 • Epost: skjold.menighet@bkf.no

Hilsen til konfirmanter og foreldre
I skrivende stund
står jeg klar til å dra
på konfirmantleir. 

AV IDAR KLØVNING

Rart nå på forhånd å
tenke på alt som vi om
noen dager vil ha opp-
levd sammen. Jeg gleder
meg til dette. 

Noe av hovedtemaet
på leiren vil være Jesus
sitt møte med ulike
mennesker og hvordan
dette forteller oss noe
om hvordan vi selv skal
leve livene våre. WWJD,
(What Would Jesus Do)
står det på armband
som mange kjøper seg
som en påminnelse om
hvordan de skal velge i
ulike situasjoner. 

Hva ville Jesus ha
gjort? Kanskje vi skulle
øve oss på å tenke mer
slik? Samtidig gir Jesus

sine møter med men-
nesker oss et viktig
gudsbilde. For slik Jesus
er, slik er Gud. 

Takk 
Med disse ordene vil jeg
takke for en fin konfir-
masjonstid. Takk også til

foreldre som så vennlig
og flittig har stilt opp på
ulike oppgaver i kirken
dette året. 

Dere er selvsagt alle
velkommen til kirken på
ulike arrangementer og
gudstjenester, ikke
minst vil kanskje Ten
Sing være en naturlig og
givende aktivitet for
mange av dere. ●
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På kretsleir med
KFUK-KFUM-
speidere:

AV OLE MORVIK 

I vakre omgivelser ved Hardanger slo 400
speidere opp teltene, nesten hundre av dem
fra troppene 1. Nordås, Steinsvik 1. og Sand-
sli 1. Dagene ble preget av både alvor og
moro. Bading, flørting, forskjellige grader
av kulinariske opplevelser, men også tradi-
sjonelle speideraktiviteter som leirbygging,
konkurranser og leirbål.

På speideren lærer vi å ta vare på hveran-
dre. De store hjelper de små, og vi lærer at
med godt samhold vil vi klare oss selv under
vanskelige forhold. På en leir er dette ekstra
viktig. Da skal vi prøve ut det vi har lært i
praksis. En hel dag var satt av til markeds-
dag, der vi samlet inn penger til et speider-
prosjekt på Kola-halvøyen. 

Der ble det vist stor oppfinnsomhet fra
mange av troppene. Underlig hva folk er vil-
lig til å utsette seg for når formålet er godt
nok! Siden det var svært varmt, gikk det
meste ut på å dynke andre - og hverandre
med vann. Men også pengene rant inn… 

Erling Hammer (14) og Aksel Ra-
mon Duun (17) er to av speiderne
som er med fra 1. Nordås:

-Leiren er helt topp! Masse nye folk
og bli kjent med, sier Aksel. -Kjekt å
være her. Men når det gjelder viktige
ting som babes er det litt skuffende,
mener Erling. 

-Men vi har to stykker i kikkerten!
gliser de to kjekkasene.

Selskapsleker
-Det har foregått mye her på leiren,
blant annet KPK-finale (Kretspa-
trulje konkurransen). Hva synes
dere om den?

-Latterlig, hadde ingenting med
speiding å gjøre, sier de to Nordås-
speidere i kor - en av patruljene røk ut
i tallerkenkasting, mens de to andre
røk ut i eggekasting.

-Selskapsleker! fnyser andre spei-
dere som står rundt.

Det hører med til historien at 1.
Nordås har vært regjerende krets-
mester siden Jondal i 2000, noe som
naturligvis førte til enorm skuffelse
etter årets 4. plass. 

-Men i volleyball og boccia gikk
det bedre, ikke sant?

-Den vant vi. Vi lekte oss til seier i
begge finalene. Piece of cake! sier Er-
ling med en viss arroganse i stemmen.

Skikkelig speider
Patruljemanøveren gikk bedre. Der
vant Falk fra 1. Nordås. Håkon Ham-
mer og Eirik Kroken er med i patruljen.

-Gode oppgaver og flott arrange-
ment, sier Eirik.

-Helt annerledes enn KPK altså?
-Ja, dette var skikkelig speideropp-

legg og ikke sånne selskapsleker som
i KPK, sier Håkon. 

Av poster kan vi nevne hinderløype
i gjørme, benspjelking, knuter og bål-
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-Haiken var høy
Det er ikke bare tradisjonelle
oppgaver som knuter,
hinderløype i gjørme og
båltenning speidere på leir
øves i. Eggekasting er også en
konkurransegren ...

STÅR PÅ. Deler av Sandsli 1 samlet ved oppvaskbenken: Cathrine, Kristin, Anja, Anne, Sunniva og Rebekka. 

BEKREFTET. Premien for patruljemanøveren hang
høyt… her øverst i portalen til 1. Nordås (North Hill 
Imperial Tower).
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øydepunktet

ROLIG. Men speidere i 1. Nordås slapper alltid av, selv når de
lager mat.

ka. ALLE FOTO: OLE MORVIK KJEKKASENE: Erling Hammer og Aksel R. Duun.

Dagsland-
konsert
Sigvart Dagsland holder
konsert i Slettebakken kirke
lørdag 11. september kl 1930.

AV OLAV ØGAARD

I Slettebakken kirke er avstanden
kort mellom publikum og solist.
Unn deg opplevelsen! 

Siden 1985 har Sigvart Dagsland
gitt ut 12 album. De fleste kjenner
titler som «Alt eg såg», «Stemme for
de stemmeløse» og «Kan eg gjør
någe med det?». 

«Alt Eg Såg», en av hans største
salgssuksesser, mottok gullplate og
fikk spelemannspris i klassen
«Pop» i 1991. I 1998 kom albumet
«Fri» (med Bjørn Nessjø som pro-
dusent) der både tekster og melodi-
er er signert Dagsland selv. Også
denne platen ble spellemannno-
minert i klassen «Beste Mannlige
Artist». 

Dagsland har turnert i Thailand,
Bangladesh, Sri Lanka og Burma,
for å nevne noen land. Inspirert av
disse reisene kom, i 1988, Cd num-
mer 3, «Seculum Seculi», som inne-
holdt blant annet «Den 4. Verden»,
en sang om verdens urbefolkning,
og samsang med et gregoriansk
mannskor på tittel-låten. Han mot-
tok Juliusprisen fra Nopa i 1993.

Den siste CD-en heter «Hjem-
mefra»og er ifølge musikerens in-
ternettbiografi «hans beste plate»,
men på konserten vil vi få høre me-
lodier fra mange av platene, så vel
møtt til en variert aften. ●

Billettpris: kr.150,-

tenning. Premien var noe spesiell - et ny-
delig flagg med «Bjørgvins Helter» og «Vi
er best» innbrodert.

-Hvordan reagerte de andre på seieren?
-De ble nok veldig glade på våre vegne,

siden de er så sporty, sier troppsfører An-
ders Rotevatn (19), og alle bryter ut i latter.

-Har dere planer om hvordan flagget
skal benyttes i fremtiden?

-Det skal henges på det høyeste punktet
på hver eneste leir fremover, sier de i kor.

Haiken
Tirsdagens store høydepunkt var Haiken.
Det vil si at speiderne skal gå en løype i
skogen, svare på oppgaver de får utdelt på
poster og sove under åpen himmel. Gus-
tav Blom (17) var assistent i Falk som na-
turligvis vant den middels lange Haiken.

-Litt uheldig med været om natten,
men ellers var opplegget bra, sier Gustav.

Det var ikke bare gutter på leir, Ragnhild
T. Storesund (16) og Miriam M. Pedersen

(16) er med i Birkeland 1 der de har gått i
seks år. For dem gikk Haiken langsomt.

Ikke lett
-Vi hadde mange problemer. Først hadde
vi et anfall av svimmelhet, så var det nese-
blod, problemer med å finne veien, og så
var den en som vrikket både foten og kne-
et, forteller Ragnhild.

-Men det gikk bra tilslutt fordi vi har et
godt samhold i gruppen, sier Miriam.

-Hun som vrikket foten kjempet seg
tappert frem til overnattingsstedet og ble
kjørt til Odda sykehus dagen etter og gip-
set fra ankel til kne, forklarer Ragnhild. -
Det er beundringsverdig at hun kom til-
bake neste dag og fullførte leiren.

-Hvordan blir det å reise hjem igjen? 
-Det blir godt å sove i en seng, dusje, ha

rene klær, og gå på vannklosett og ikke
utedo, men etter hvert kommer vi til å
savne leiren og alle folkene som var der,
sier de to jentene. ●
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Gudstjenester

Lørdag 28.august
11.00 Konfirmasjon. Bjørn Moe og Idar 

Kløvning. Offer.
13.30 Konfirmasjon. Bjørn Moe og Idar 

Kløvning. Offer.

Søndag 29.august
11.00 Konfirmasjon. Bjørn Moe og Idar 

Kløvning. Offer.
13.30 Konfirmasjon. Bjørn Moe og Idar 

Kløvning. Offer.

5.september 14.s.e.pinse
11.00 Gudstjeneste for store og små

Oppstart av nytt semester
Dåp, nattverd og offer

12september.15.s.e.pinse
11.00 Familiemesse

Johannes 5,1-15
Dåp, nattverd og offer

19.september. 16.s.e.pinse
11.00 Høymesse

Lukas 10, 38-42. Offer

26.september.17.s.e.pinse
11.00 Nynorskgudstjeneste 

Lukas 7, 11-17
Dåp, nattverd og offer

3.oktober.18.s.e.pinse
11.00 Høymesse Johannes 8, 31-36

Dåp, nattverd og offer

10.oktober.19.s.e.pinse
11.00 Høymesse

Matteus 13,44-46

17.oktober.20.s.e.pinse
11.00 Høsttakkefest. 

Johannes 9, 1-7,35b-38
4-åringene får bok
Søråshøgda Barnekor synger

Se hva som skjer 

5. september. Vi starter opp med familie-
gudstjeneste denne søndagen. Ta med
«nistekurv» til kirkekaffe. Vi er inne eller
ute avhengig av været. Vi stiller med kaffe
og drikke.

12. september: Familiemesse med delta-
gelse av Jubileums - kor fra Søråshøga Bar-
nekor. Se øvrig informasjon i bladet.

Trimgruppen starter opp onsdag 6. sep-
tember i kirkejelleren.

Formiddagstreffene starter opp torsdag
16. september kl. 1200. Deretter samling-
er hver 2. uke (like uke nummer.)

Åpen barnehage, hver tirsdag og torsdag
10.00 –14.00. Vi starter opp 31. august.
Velkommen. 

Åpen bibelgruppe starter torsdag 2. sep-
tember kl. 19.30 i peisestuen. Åpen for
alle. Enkel bevertning. Hver tredje uke
fremover.

Cantus starter opp tirsdag 24. august kl
19.45. Guro er på plass etter permisjonen
og ønsker nye og gamle medlemmer vel-
kommen.

Bispevisitas i Skjold, onsdag 2. februar og
avsluttes søndag 6. februar.

Dialog - om tro 
og livssyn

Slettebakken menighet ønsker velkom-
men mennesker med ulike livssyn til vide-
re samtaler om vesentlige livsspørsmål.
Gruppen er åpen for alle og møtes i Slette-
bakken kirke

1. september
22. september
20.oktober
3.november
1. desember
Alle dager kl 19 - 21

Hensikten med gruppen er å utvikle den
enkeltes evne til å lytte til andres trosopp-
levelser og styrke egen forståelse av tros-
og livsspørsmål. Samtaleleder er pensjo-
nert prest Ragnvald Hemstad, som har
bred erfaring som prest, misjonær i Japan
og fra møter med mennesker med ulik tro-
serfaringer. 
Påmelding er ikke nødvendig.
Spørsmål? Kontakt Ragnvald Hemstad, tlf
55 27 05 26 eller en av prestene på 
menighetskontoret, tlf 55 28 06 12.

Returadresse:
Skjold menighet
Skjoldlia 55
5236 Rådal

B
FULLDISTRIBUSJON

Vi minner om hjemmesidene våre: skjold-kirke.no
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Døpte i Skjold kirke
August Kristian Blich Ramstad
Sondre Dahl Hjelle
Mathias Hestvik
Morten Refsdal
Pål André Sundt
Andreas Sundvor Johannessen
Elias Førøy Stavseng
Andrea Hennø Haugen
Catharina Cecilie Haugen
Celin Lægreid
Eline Sophia Teige Øye
Ida Morken Gundersen
Ina Marie Eide
Andrea Aulin
Sandra Nathalie Henriksen
Emilie Paulsen Rye

Døpte i andre kirker
Sindre Hvoslef-Andersen, Fana
Marie Berge Trætteberg, Fana
Erle Marie Andersen, Elverum
Emilie M. Ormberg Eriksen, Storetveit
Nora Austgulen Mowinckel, Birkeland
Stine Emilie Edal, i Mariakiken

Jorunn Berentsen og Geir Storaas
Wenche Nesheim og Geir-Lasse 
Kaldestad
Wenche Nyhamn og Arild Olsen
Ann Kristin Vanem og Normann 
Natland

Vigde i andre kirker
Kari Botnedal og Vidar Gundersen,
Sjømannskirken i Thailand

Margit Raadal
Ingrid Størdal
Ruth Holm
Oddhild Tjore
John Karl Lybak
Ingvald Severin Larsen Skjoldal
Alf Robert Stranger Aamodt
Astrid Louise Breivik
Aud Kari Lien
Gerd Helene Kornerud
Birger Brakstad

døde

 vigde

døpte
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