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Første uken i august var over
100 konfirmanter fra Skjold
samlet til undervisningsleir på
Voss folkehøyskole. En godt
opplagt ledergjeng var på plass
og tok imot konfirmantene da
de ankom med tog fra Bergen,
og det ble en flott uke med
både undervisning, felleskap
og opplevelser. Paragliding har
vært fast innslag hvert år. I år
var det en del varierende vind,
men alle fikk seg en tur til slutt
på Vangsvatnet. Her ser vi
Joachim Danielsen (bakerst) og
Erland Eldrup som kommer
inn for landing. Ett par dypp i
vannet hører da gjerne med.

Side 2-3

Barnehage-
byggingen er i rute
-Andre uke i desember blir
det barnehageåpning i
Skjold, lover styrer Lena
Aa. Austevoll. Side 4

Hvem var Jesus og
hva vet vi om ham?
Historiker Per-Bjarne
Ravnå stiller store spørs-
mål i sin prisbelønte fag-
bok for ungdom, «Jakten
på den virkelige Jesus». 

Side 8-9 

Varaordfører uten
valgstress
Han er høyt respektert og
har en samling overras-
kende talenter i ermet.
Møt avtroppende varaord-
fører Kristian Helland. 

Side 10-11
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Tegn nr 4, 2007. Bladet utgis av me-
nighetsrådet i samarbeid med BKF
og de andre menighetene i Fana, og

sendes til alle hjem i menigheten. Vi
tar med glede i mot artikler av ulike

slag og gjerne også tips til reportasjer.

Levering av stoff: Leveres menighetskontoret eller
på e-post: tegnt@broadpark.no. 
Digitalfoto: Benytt høy oppløsning.

Lokalredaksjon: Bjørn Moe. 
Lokal kontaktinformasjon: Se side 13

Sentralredaksjon: Kun henvendelser angående 
stoff til bladet. All annen kontakt: se side 13.

Redaktør: Jan Hanchen Michelsen,tlf. 55 23 25 47 -
906 87 317. E-post: post@dragefjellet.no
Journalist: Magne Fonn Hafskor, tlf. 55 39 04 40 - 
E-post: eyecu@online.no

Redaksjonsråd: Hans Jørgen Morvik, Frode Høyte
og Sigmund Austrheim. 

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

Stoffdeadline neste nummer: mandag 1. oktober
Utgivelsesdag neste nummer: tirsdag 16. oktober

Englene kom
tidlig i år
Normalt er englene ventet omkring
advent. I år kom de i god tid før
skolestart, og de var mange.

AV BJØRN MOE

I hvert fall hvis vi skal døm-
me etter hvor mye som skri-
ves om dem og hvor mye de

omtales og debatteres. Og kvinner tror
mer på dem enn menn. Igjen ifølge avi-
sene.

Jeg kontrollsjekket aftenbønnen min,
og jammen var det ikke en der også; enda
jeg ikke er kvinne: «hans engel ved vår
sia, mot mørkest makt meg stria». 

Det er visstnok min engels oppgave; å
holde det onde borte fra meg om natten.

Om dagen da? Nei, da har jeg ikke bedt
om noen engel som skal hjelpe meg.
Skjønt da noen småjenter ble påkjørt for
mange år siden, midt på dagen, og kom
fra det med livet i behold så mente den
ene moren bestemt at de måtte ha hatt en
skytsengel: For slike påkjørsler skulle
man ikke komme fra med livet i behold.
Så de rører seg nok også ved fullt dagslys.

I Bibelen er en rekke engler omtalt.
Mange har også navn. Og en oppgave sy-
nes de å ha felles; de flyr opp oppdrag fra
Vår Herre. Selve oppdraget kan være så
mangt, men de er i det godes tjeneste.

Noen av oss republikanere synes vi får
gode argumenter servet på sølvfat i disse
engletidene, men det spørs om ikke Han
som sender englene er den som per dato
er mest fornøyd. Aldri har han fått så mye
reklame for sitt budfirma. Og det ganske
så gratis. Verdien av omtalen kan sikkert
tallfestes til flere millioner kroner, av de
som steller med sånt til daglig.

Amerikanerne vet litt om slikt, det var
der reklamen først tok av og ble industri.
Big industri. Vår Herre er nok ikke «Born
in the USA» selv om vi av og til får inntrykk
av det. Men han har kanskje samme opp-
fattning om reklame som de «over
there»:  - All reklame er god reklame! 

Eller skulle vi heller spørre prinsessen
om nettopp det?!

AV BJØRN MOE

100 flotte konfirmanter kom med tog fra
Bergen til Voss om ettermiddagen søndag
5. august og i det de satte fra seg bagasjen
utenfor Voss folkehøgskule så falt de siste
regndråpene og vi fikk stort sett bra vær alle
5 dagene til ende.

Undervisningsleir
Leiren var i hovedsak en «undervisnings-
leir», for å sitere kateket Idar Kløvning, med
to undervisningsøkter hver dag, men også
med innslag som teambuilding -løype, bi-
belrebus og paragliding. 

Foruten fire fra staben i Skjold, Kateket
Idar Kløvning, (undervisning) vikarkate-
ket Ingrid Elisabeth Rørlien Carlsen.
(gruppeleder), diakon Anette Andersen
(leirsjef)og kapellan Bjørn Moe (undervis-
ning), så bidro ikke minst en rekke flotte
ungdomsledere fra 16 år og oppover til å
gjøre oppholdet utbytterikt.

De tok mye ansvar både med oppfølging
av undervisning, med store kreativitet i
gruppearbeidet og med ansvar for under-
holdning og aktiviteter. 

Les mer om ungdomslederene i Skjold
menighet på side 14-15 

Uthvilt hjem!
Et par foreldre var også bestilt inn som eks-
tra nattevakter og de skjøttet sitt oppdrag
på en utmerket måte.

Det er ikke så ofte det kirkelige personell
reiser hjem fra konfirmasjonsleir og er no-
enlunde uthvilt, men det var tilfelle denne
gangen. I tillegg til mange flotte opple-
velser. Og til dere foreldre: Det er flott ung-
dom vi har fått låne, også i år. !

Aktiv K-leir p
Konfirmasjonsleir ble det i år også, og kanskje var det som etter
Lillehammer OL i 1994: «Best games ever.»

Michael Haugsøen og Kine Emilie Bruland
under fremføring av egendiktet sang. 

FOTO: BJØRN MOE
Mats Myking Nordbye er testsmaker under
teambuilding-øvelsene. FOTO: BJØRN MOE

Blide ledere: Anette Andresen, Ingrid Elisa-
beth Rørlien Carlsen og Idar Kløvning.
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Konfirmantopplegg 07–08
Før skoleslutt 22. juni 2007 skal registrerte
statskirkemedlemmer avdeling Skjold me-
nighet som er født i 1993 ha fått tilsendt infor-
masjonsbrev vedr. konfirmantopplegget 07-
08. Unntaket kan være de som har flyttet hit
ganske nylig, ta i så fall direkte kontakt med
menighetskontoret for tilsending av brosjyre.

Om noen ellers av en eller annen grunn øn-
sker å melde seg som konfirmant i Skjold kir-
ke, kan dere også ta kontakt. Det er ikke krav
om å være døpt for å melde seg opp. Eventu-
ell dåp foretas i løpet av konfirmasjonstiden.

Noen viktige datoer:
- Ny frist for innmelding: 20. september 2007
- Informasjonsmøte: 1. november 2007

- Bli-kjent-dag for konfirmantene: 
9. november 2007 (skolefridag)

- Presentasjonsgudstj: 18. og 25. nov. 2007 
- KN-aksjon: 11. mars 2008
- Skjoldstock (konfirmantfestival): 

10.-13. april 2008
- Sommerleir: 10.-14. august 2008
- Konfirmasjonsgudstjenester 2008: 

30. og 31. aug. kl. 11 og 13.30, 6. sep kl. 11 !

på Vangen
Bakgrunnsbilde: Elisabeth Hiis Berg i fint
driv opp en såpeglatt presenning.

Opp den såpeglatte presenningen skulle
alle, og da hjalp det godt at samarbeid og
entusiasmen var stor. BEGGE FOTO: BJØRN MOE

Her gjelder det å samarbeide, alle skal
gjennom spindelvevet uten å berøre trådene.
Samarbeid er nøkkelen.FOTO: ANETTE ANDERSEN

Siste kveld var det mye lek og more. Marius
Grøneng Rolfsnes har et godt tak om sok-
ken. FOTO: BJØRN MOE

Til h. Erland Eldrup gjør seg klar til å gå opp
sammen med Joachim Danielsen (bakerst).

FOTO: ANETTE ANDERSEN

"
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Det er litt tidlig med denne
informasjonen nå,  kanskje - noen
vil si skremmende tidlig, men
julemessen må planlegges! 

AV ELLEN FASMER

I 2006 klarte vi med god margin å nå inn-
samlingsmålet for Julemessen på kr 100
000 til Skjold menighet. Pengene er kom-
met godt med. Tusen takk til alle som bi-
dro på en eller annen måte.

Årets Julemesse i Skjold kirke går av

stabelen lørdag 24. november.
Vi ønsker at det skal bli et tri-
velig arrangement i kjent
stil, og med et like godt
økonomisk resultat. Men
da er vi avhengige av at
alle «gode hjelpere» nok en gang stiller
opp.  Kjenner du noen som kan sponse lot-
teriet med en gevinst eller kan du kanskje
selv gjøre det alene eller sammen med
noen venner? 

Raskt nå trenger vi gevinster til Hoved-
lotteriet slik at listen som skal på loddbø-
kene kan bli klar. Smågevinster til Årelot-

teriet mottar vi gjerne helt fram til
og med fredag 13. november.

Så en utfordring til de «neve-
nyttige», sett i gang og lag ting
til salgsdisken allerede nå.
Strikk, sy eller produser på

annen måte alt du tror noen kan tenke seg
å kjøpe.  Utfordringen til hver enkelt er alt-
så: Bruk fantasien og gjennomfør ideene
dine! !

Har du noe å bidra med eller lurer på noe,
ta gjerne kontakt med Ellen E. Fasmer, 
tlf. 55 13 31 09, efasmer@broadpark.no

Greier vi det i år igjen?

Den nye menighets-
barnehagen i Skjold
ligger litt skjult bak
Skjold kirke. Sånn sett
er det ikke alltid så lett
å følge med i bygge-
progresjonen. 

AV BJØRN. MOE

En som garantert følger med er
styrer Lena Aa. Austevoll. Hun
gleder seg over at bygget reiser
seg.

- Er byggingen i rute?
- Avtalen var at gulvet skulle

være støpt, vinduer satt inn og
taket tett til 1. august. Og slik ble
det! Veggene er
også pusset og i
forrige uke kom
Alta-skiferen på
svære paller. Det
blir flott å se den
på plass.

- Hva skjer ak-
kurat nå på byg-
geplassen?

- Snekkerne
holder jo på litt
slik de vil gjøre
hele tiden, men
det viktigste nå er
montering av
ventilasjonssyste-
met, svarer Lena.

- Jeg vet dere har lyst ut
stillinger i et par omganger.

- Ja, da. Pedagogene er til-
satt, d.v.s. at de skal svare
denne uken om de tar imot
stillingen. Fire pedagoger
til sammen, og tidlig på
høsten regner vi med at vi
også har fått besatt assi-
stentstillingene.

- Hvordan skal man søke plass for sine
små hvis man ønske plass i Skjold menig-
hetsbarnehage. 

- Man søker fra oktober av elektronisk
gjennom kommunens søkerportal, slik en
vanligvis søker plass i Bergen.

- Og oppstart lurer vi på enda en gang? 
- Andre uken i desember svarer Lena Aa.

Austevoll med et stort smil. !

Barnehagebygging i rute

Lena Aa. Austevoll er godt fornøyd både med fremdrift og bygget.
FOTO: BJØRN MOE
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AV IVAR BRAUT

Bibelen er ikke ukjent med englene. De tilhører
Guds verden. Engel betyr budbringer. 

I Det gamle testamentet står det om englene
at de er til Guds rådighet og lovpriser Gud
(f.eks. Salme 103, v.20). Nytestamentet forteller
om engler særlig ved de store hendelsene. Eng-
lene på Betlehemsmarkene julenatt er vel de
mest omtalte. Av andre kjente fortellinger  om
engler er bebudelsen hos den unge Maria, at
engelen styrker Jesus i Getsemane, at engelen
velter steinen til side påskemorgen og at engelen
er der når Jesus tas opp til himmelen. Vi merker
oss at fokus er på Jesus Kristus og at Han står
høyt over englene (Hebreerbrevet kap.1). Det er
ikke aktuelt i Bibelen å søke kontakt med eng-
lene, men heller å regne med at Gud har kon-
trollen og sender dem når han vil. 

Og for å låne et sitat fra prost Trond Bakkevig:
– Det er fint at man leter etter engler, men det
ligger i englenes natur at de kommer til oss,
uventet og gledelig, og ikke motsatt. De kjenne-
tegnes av gode gjerninger.

En god, åpen og nøktern bok om engler i
Bibelen er skrevet av Bjørdal/Skjevesland: Eng-
elen ved din side (Oslo 1994). - Englene er skapt
av Gud, heter det, og i kristen tro står englene for
en himmelsk virkelighet i skaperverket. De er
nær Gud, men er ikke slik som Gud, og de har
ikke innsikt i Guds dypeste hemmeligheter.
Derfor blir det også advart mot å tilbe englene
(Kol.2,18 og Åpb.22, 8f)

«Englenes hær som myriader bortenfor fatteev-
ne». Slik er en av beskrivelsene i den nevnte bo-
ken. Og en annen: «Deres nærvær og lovsang
sprenger tid og rom; de understreker Guds storhet
“fra evighet til evighet”; et kosmisk kor som tilber
Gud.» Englene hører ikke denne verden til, og

de er omgitt av en him-
melsk lysglans. Og det er
noe eget å lese om gle-
den blant Guds engler
når det tapte blir funnet
igjen (Luk.15) og men-
nesker blir funnet av
Gud.

Nei, vi mennesker sit-
ter ikke med spakene til
alle hemmeligheter, men
vi har troen på Gud
som gråter og smiler
med oss, som kjemper
og lider. I den forbin-
delse tror jeg vi må utvi-
de hva vi mener med
«englevakt». Det er bare ikke slik at Gud har gitt
englevakt når det går bra og ellers ikke. Kan vi
ikke snakke om englevakt både i liv og i død? Og
at vi i tillit til Gud kan be om og stole på engle-
vakt hele livet. Men da er det jo Gud Fader vi
tror på og at Han har oversikten.

Et spesielt og sterkt ord av Jesus (Matteus
kap.18, v.10) har ført til spørsmål om vi alle har
en engel som bevarer oss: «Pass dere for å se med
forakt på en eneste av disse små! For jeg sier dere:
Deres engler i himmelen ser alltid min himmelske
Fars åsyn».

- Hvordan forstå dette ordet? spør forfatterne
av den nevnte «engleboken». - Neppe som en
sikker grunn for å si at alle har sin engel, men gir
en åpning for å tenke det og tro det. -Jesus vil si
at disse minste, som andre lett forakter, står
under en særlig beskyttelse. De bærer på en god
hemmelighet. De har sine representanter ved
den himmelske trone. Deres sak er alltid nær-
værende hos Gud. Han glemmer ikke sine små.
De står alltid for hans øyne. !

5                 august 2007

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!

Sorg-
seminar for
etterlatte
Menighetene i Fana prosti har
i noen år hatt seminar om
sorg hvert halvår, og vi invite-
rer også denne høsten til se-
minar. Sorg berører oss på
mange måter, og du er vel-
kommen til seminar enten
det er kort eller lang tid 
siden dødsfallet.

Lørdag 13 oktober kl. 10.-14. 
i Skjold kirke, Peisestuen.
Seminaret er gratis.

PROGRAM:
- Hva er sorg og hva gjør 

sorgen med oss? Ved 
sokneprest i Storetveit, 
Bjarte Holme (bildet)

- Lunch
- Samtale/ spørsmål 
- Orientering om tilbud til 

etterlatte i Fana prosti

Spørsmål om seminaret og 
påmelding, kontakt diakon i
Birkeland Tone Totland,
tlf. 55 36 22 85/915 32 323
e-post: tone.totland@bkf.no
eller diakon i Storetveit/Bønes,
Linda Bårdsen, tlf. 55 30 81 17
e-post: linda.bardsen@bkf.no

Engler ...?
Det har vært mye snakk om engler i det siste. Mye humor og
mye alvor. Mye avvisning og en del sterke fortellinger. Og
noen som synes å sette englene i fokus for det meste.

Gotisk elfenbens-
engel, ca 1250,
Louvre.
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Tone Totland (49) og Linda
Bårdsen (42) er diakoner i
menighetene Birkeland og
Storetveit/Bønes. Onsdag 
12. september inviterer de
sammen med menighetene i
Fana til åpen samling for
mennesker som opplever eller
har opplevd samlivsbrudd.

AV MAGNE FONN HAFSKOR

Kveldens innleder er prest i Metodistkir-
ken Rolf Hugo Hanssen, som selv har gått
gjennom et samlivsbrudd.

- Etter samlingen vil vi invitere de frem-
møtte til å delta i samtalegrupper, på sam-
me måte som vi gjorde i fjor, forteller Tone
Totland. 

Mye humor
- Av rundt femti fremmøtte meldte 20 per-
soner seg til slike grupper i fjor. Disse ble
delt inn i fire grupper som hver hadde seks

samlinger med en frivillig som gruppele-
der.

- Hvorfor gjør dere dette?
- Vi ønsker å være til hjelp for folk som

har det vanskelig. Det handler om at kirken
må ta folk sine liv på alvor. Mange sliter
med skyldfølelse, skam og sorg etter et sam-
livsbrudd. Da kan det være godt å treffe an-
dre mennesker som sliter med de samme
følelsene. Mange tror det kan bli tungt og
depressivt å delta i en slik gruppe, men erfa-
ringen vår fra i fjor viser at det er påfallende
mye humor i disse gruppene, sier Tone.

Uten masker
- Humor kan være frigjørende når man
har det tungt. Mange sier de opplever det å
le sammen som en pustepause fra alt det
vanskelige, sier Linda.

Deltagerne i gruppene velger selv hva de
vil dele med de andre. Samtidig er det godt
å vite at det som blir sagt i gruppen, blir i
gruppen.

- Folk spør meg hva jeg liker ved jobben
min, sier Linda.

- Da svarer jeg alltid kontaktklubben for
psykisk utviklingshemmede – fordi det er

så ekte, og sorggruppene – fordi vi her mø-
ter hverandre uten masker.

Da Linda var 12 år gammel, gikk forel-
drene hennes fra hverandre.

- Jeg husker min mor sa at det hadde
vært bedre om min far hadde dødd, for da
hadde kjærligheten blitt bevart. Det var
vondt å høre, forteller hun.

Rom og raushet
Så langt er det flest kvinner som har deltatt
i disse gruppene.

- Hvorfor er det slik?
- Jeg tror menn er redde for å ta kontakt.

De gråter heller alene i kinomørket enn
sammen med andre i samme situasjon,
sier Tone.

- Dere ønsker å nå ut til mennesker uan-
sett hvilket forhold de har til tro og kirke.
Inkluderer dette også mennesker som har
levd i partnerskap?

- Ingen homofile har deltatt i gruppene
så langt. Men jeg tror at hvis de hadde
kommet, så hadde de opplevd rom og
raushet, sier Tone. Linda er enig.

- Selv om den seksuelle legningen er for-
skjellig, så er sorgen den samme. !

Sorgen det ikke
sendes blomster til
En åpen samling for mennesker som 
erfarer eller har erfart samlivsbrudd.
Onsdag 12. september kl. 19 – 21.30 i 
Storetveit  menighetshus, Kirkeveien 27,
5072 Bergen. Seminaret er gratis

Innleder: 
Rolf Hugo Hanssen, prest i Metodistkirken

Temaer:
- Sorgreaksjoner – hva hjelper?
- Hvordan bearbeide?
- Hvordan komme videre?
- I tillegg berøres barns reaksjoner og 

hvordan få til gode ordninger.           

Påmelding/spørsmål: 
Diakon Linda Bårdsen,  tlf. 55 30 81 17 
-  linda.bardsen@bkf.no
Diakon Tone Totland, tlf. 55 36 22 85
tone.totland@bkf.no 
Menighetskons. Therese N. Mokkelbost
tlf. 55 30 81 02

Arr.: Menighetene i Fana prosti

Gleden i sorgen 

GLEDEN I SORGEN: -
Målet med sorggrup-
pene er å komme noen
trappetrinn opp, sier
Tone Totland (t.v). - Der
kan man kanskje finne
«gleden i sorgen», sier
Linda Bårdsen.
FOTO: MAGNE F.HAFSKOR
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AV: MAGNE FONN HAFSKOR

- Hvorfor akkurat Ole Paus?
- Som kjent utøvende kunstner har han

vist at han både har et forhold til den nor-
ske salmeskatten og til kirken generelt.
Samtidig er han en artist som i god kristen
ånd alltid har vist et sterkt og ekte engasje-
ment for de som faller utenfor samfunnet.

Naturlig møtepunkt
Konserten blir det første arrangementet i
regi av det nyopprettede kulturutvalget..

- Vårt ønske er å bli en fast del av de årli-
ge kulturdagene i Fana og Ytrebygda. Pro-
grammet skal være av god kvalitet og rettet
mot flest mulig av innbyggerne i bydelen. 

- Dere vil nå ut?
- Det er viktig for oss å være en inklude-

rende menighet. Kulturprogrammet vårt
skal være for hele menigheten, innbefattet
de som ikke oppsøker kirken til vanlig. Vi
vil at kirken skal være et naturlig møte-
punkt for hele menigheten – også utenom
gudstjenestene. Skjold menighet er kjent
for å ha høy aktivitet på barne- og ung-
domsarbeid, men vi har ikke vært flinke
nok til å treffe folk midt i livet. Denne kon-
serten burde være skreddersydd for et slikt
publikum, avslutter Müller. !

Billetter kan kjøpes på Billettservice
tlf.: 815 33 133/www.billettservice.no 
eller ved inngangen før forestillingen.
Konserten starter kl. 21.00.

INKLUDERENDE KIRKE: -
Kulturprogrammet vårt
skal være for hele me-
nigheten, innbefattet de
som ikke oppsøker kir-
ken til vanlig, sier leder
av kulturutvalget
Turid Müller.
FOTO: PRIVAT

Ole Paus til Skjold kirke:

Mer himmel, mer jord

AV DAG ARNE NILSSEN

Det tok helt av i 1991 med
platen «Salmer På Veien
Hjem» sammen med Kari
Bremnes og Mari Boine,
der hans nesten falske
sang er hjerteskjærende
ekte og hudløs. Han har
også gjort mye arbeid for
Frelsesarmeen og Kirkens
Bymisjon. 

I fjor jul spilte han inn
en juleplate sammen
med uteliggere og alko-

holikere på nederste
rangtrinn. Tekstene hans
har forandret seg. I be-
gynnelsen var de person-
lige betraktninger, nå ser
han verden ut fra karak-
terene i sangene – enten
det er innvandrerbarn el-
ler hjemløse. 

De svakes parti
Ole Paus har alltid tatt de
svakes parti, til og med
nynazister har han klart å
se menneskene i. Mottoet

hans har alltid vært aldri å
sparke en som fra før lig-
ger nede. Da den norske
venstresiden hyllet Mao
og Pol Pot på 70-tallet, var
han en av de få som så gal-
skapen og turde å snakke
dem imot. Det fikk han
mye tyn for på den tiden.
Nidvisene fra 70-tallets
Paus-poster var egentlig
uskyldige og søte, men
vekket mye harme og bråk
da de kom. Norge har san-
nelig forandret seg. !

På vei hjem
Ole Paus er en mann som aldri har vært redd for å ta ordet Gud

i sin munn, og hadde religiøse/bibelske referanser i tekstene
lenge før Nick Cave gjorde det. 

VISESANGER OG 
FORFATTER: Ole

Paus er født i
1947, og oppvokst

i Oslo, Trond-
heim og Stock-

holm. I dag 
bor han på 

Frogner i Oslo. 
FOTO: VERONICA 

VAN GRONINGEN/
WWW.KJENTFOLK.NO

- Kirken vår skal være et levende
kulturhus hvor Guds nærvær for-
midles gjennom kunst og kultur,
sier leder av kulturutvalget i Skjold
menighet, Turid Müller. 21. oktober
inviterer hun både de faste kirke-
gjengerne og andre interesserte til
konsert med Ole Paus.
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TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

- Det er vanskelig å skrive om Jesus. Kildene
er mangelfulle og motsigende, og må tøyes
og presses maksimalt, sier Ravnå.

- Rent faglig er det spennende å se hvor
langt man kan gå. Det handler om å finne
frem til brytningspunktene der kreativ his-
torieskrivning går over til ren diktning. 

Boken hans om den historiske Jesus tar
unge lesere på alvor og har tillit til at de har
evne til å følge med på kompliserte spørsmål.

- Jeg er ikke ute etter å overbevise leserne til
å bli troende/ikketroende, men ønsker å in-
spirere konfirmanter og andre ungdommer
til å gjøre seg egne refleksjoner. Presset på
konfirmantene er stort, enten det heter «det-
te må du finne ut av selv» eller «gjør som de
voksne sier». 

Forventningspress
Per-Bjarne Ravnå kommer fra Mosjøen i
Nordland, men bor i Bodø. Han tok hoved-
fag i historie på Jesus-forskning, og har dok-
torgrad i romersk historie. 

- Har du selv opplevd press fra omgi-
velsene?

Han blir stille lenge.
- Ja, det kan du si. Jeg vokste opp i et spesi-

elt religiøst miljø. Nå er jeg ikketroende. Det
var ikke noe opprivende brudd, men jeg
kjenner igjen situasjonen som ungt individ
der man møtes med forventninger og press.
De fleste vil at barna deres skal tro det sam-
me som dem selv.

Gresk genitiv
Ravnå er opptatt av å vekke kunnskapstør-
sten hos ungdommene.

- Kunnskap er makt. Har du kunnskap om

kristendommen og dens opprinnelse, stiller
du sterkere. Men kunnskap er selvsagt ikke
avgjørende for kristen tro. 

- I boken din bruker du den gammelgres-
ke genitivsformen Jesu når du omtaler bo-
kens hovedperson, men holder deg til latin-
ske bøyningsformer når du omtaler andre
personer. Hvorfor er det slik?

- Konsulenten krevde at jeg brukte Jesu-
formen i boken. Den er innarbeidet i språket,
men jeg liker den ikke. Ved å bruke den, gir
man Jesus spesialbehandling. Poenget mitt er
det motsatte, nemlig å behandle Jesus som en
hvilken som helst annen historisk person.

Reaksjoner
- Har du fått noen reaksjoner på boken? 

- De sterkeste reaksjonene har jeg fått fra
ateister som mener jeg lar kristendommen
slippe for billig unna. Mange kristne miljøer
er åpne og inkluderende, og har tatt godt
mot boken. 

- Hva er ditt bilde av den historiske Jesus?
- Jeg tror han var en person som oppdaget

at han hadde evner til å helbrede syke. Mange
av dem han hjalp var nok psykisk syke som
han greide å nå inn til og roe ned. Jesus levde i
et samfunn der religionen var svært levende,
og han oppfattet seg selv som en agent for
Gudsriket. Han har trodd at Gud kom til syne
i denne verden gjennom ham, og at dette var
et tegn på at Guds rike var nær. 

Kilder
De viktigste kildene til kunnskap om Jesu liv
er de fire evangeliene vi kjenner fra Det nye
testamentet, selv om det finnes mange lig-
nende tekster som var i omløp tidlig i kris-
tendommens historie. 

- Skulle jeg gjort utvalget på ny, hadde jeg

valgt de samme fire evangeliene. Men jeg vil-
le også tatt med Thomasevangeliet. Dette er
kanskje det eldste av evangeliene, og består av
en liste av sannsynligvis autentiske Jesusord.

- Forskere refererer også til den tapte tek-
sten Q («Quelle», fra tysk, «kilde») som et
felles utgangspunkt for evangeliene?

- Det er riktig. Når man sammenligner Lu-

Hva vet vi 
om Jesus?

Historisk kildekritikk for unge lesere: 
- Jeg ønsker å gi konfirmanter og andre ungdommer den intellektuelle
selvtilliten som skal til for å finne frem til kunnskap selv og ta egne
valg, sier historiker Per-Bjarne Ravnå (44). Nylig vant han bergens-
forlaget Mangschous fagbokkonkurranse for barn og ungdom med
boken «Jakten på den virkelige Jesus».

VIL NÅ UNGDOMMEN: - Det er viktig å vekke
kunnskapstørsten hos ungdommene og sette
dem på sporet av hvordan de kan gjøre seg opp
egne tanker og meninger, sier Per-Bjarne Rav-
nå, forfatter av  «Jakten på den virkelige Jesus». 
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kas og Matteus, ser man at mye er likt.
Noe er helt tydelig hentet fra Markus.
Men det er også en del som er gjengitt
ganske likt, som ikke er fra Markus.
Dette tyder på en felles kilde. 

Mannen fra Nasaret
Lukas og Matteus skrev begge histori-
ene ned en gang mellom år 80 og 90. 

- Matteus var orientert i jødisk ret-
ning, mens Lukas skrev for et allment
gresk publikum. Begge har brukt Mar-
kus som utgangspunkt – og Q. 

- Kan dette stoffet være hentet fra en
muntlig tradisjon?

- Nei, for Jesusordene kommer i
samme rekkefølge hos begge evange-
listene. Noen mener forklaringen er så
enkel som at Lukas har lest Matteus.
Samtidig skriver de svært ulike fortel-
linger om hendelsene rundt Jesu fød-
sel, der det eneste som er felles er at Je-
sus ble født i Betlehem. Dette tyder på
at de skriver uavhengig av hverandre. 

- Ble Jesus født i Betlehem?
- Profetiene sa at Messias skulle fø-

des i Davids by, Betlehem. Den virke-
lige Jesus ble sannsynligvis født og
vokste opp i Nasaret, slutter Per-Bjar-
ne Ravnå. !

AV MAGNE FONN HAFSKOR

Filmen handler om en
friteatergruppe som får
i oppdrag fra den lokale
pateren å modernisere
kirkens årlige oppset-
ning av påskeevangeli-
et. Gruppen, ledet av
den karismatiske Dani-
el Coloumbe (spilt av
Lothaire Bluteau), tar
seg store friheter – det
mest dramatiske er at
de trekker inn det 1800
år gamle ryktet om at fa-
ren til Jesus var en ro-
mersk soldat.

Yeshu ben Pandera
Dette ryktet ble først
nedtegnet i «Det sanne
ordet», et polemisk
skrift mot den fremvok-
sende kristendommen
av den greske filosofen
Celsus. I boken hevder
han at faren til Jesus var
den romerske soldaten
Pantera (Tiberius Iulius
Abdes Panthera (ca. 22
f.kr. - 40 e.kr).  Den jødis-
ke lovsamlingen Tosefta
(ca. 200 e.kr) nevner en
Yeshu ben Pandera
(«Jesus, sønn av Pande-
ra») som levde i Palesti-
na på Jesu tid.

- Som historiker er
det viktig at jeg ikke

blander meg opp i livs-
synet til folk. Når jeg ut-
taler meg som fagper-
son, er det i forhold til
de historiske kildene.

Jeg kan ikke uttale meg
om Jesus var Guds
sønn. Det er det opp til
teologene å avgjøre,
sier Ravnå. !

En moderne Jesus-fortelling
Per-Bjarne Ravnå har brukt den kanadiske filmen «Jesus fra
Montreal» (1989) i undervisningen på universitetet.  - Pateren i filmen
snakker om det behovet folk har for å møte den Jesus de kjenner fra
evangeliene. Det skal man ha respekt for, sier Ravnå. 

JESUS FRA MONTREAL: Filmen gir en moderne
vinkling på Jesu liv, samtidig som den viser respekt
for tradisjonen og den Jesus vi kjenner gjennom
evangeliene, mener Per-Bjarne Ravnå.

AMOR LIBRORUM NOS
UNIT: «Kjærligheten til
bøkene forener oss» er
det poetiske mottoet til
UiBs historisk-filosofiske
fakultetsbibliotek.
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- Jeg er fortsatt fylkesleder i Hor-
daland KrF, så jeg forlater ikke
politikken helt. Men jeg stiller
ikke som KrF-kandidat til høs-
tens lokalvalg, sier Helland.

11. september 2001
Det var etter stortingsvalget i
2001 Kristian Helland ble bedt
om å overta vervet som ordfører
i Bergen, da sittende KrF-ordfø-
rer Ingmar Ljones hadde fått
plass på Stortinget.

- Spørsmålet fikk jeg i en rosa
sofa på hotell Terminus under
en større KrF-samling. Det var
det mest overraskende spørsmål
jeg har fått i hele mitt liv. Jeg
måtte ta litt betenkningstid for å
rådføre meg med familien før
jeg svarte ja.

«Bergensordfører med ryfyl-
kedialekt» stod det med krigsty-
per på forsiden av Bergens Ti-
dende dagen etter, samme dag
som det dramatiske angrepet på
tvillingtårnene i New York.

- Alt annet kom i skyggen av
verdensbegivenhetene i denne
tiden. Jeg husker en fjernsyns-
journalist spurte meg hva jeg
følte om å bli ordfører i Bergen.
«Det føles som enkle, hverdags-
lige ting i forhold til det som
skjer rundt oss nå,» svarte jeg
da.

Humor og vennlighet
På det første bystyremøtet etter
stortingsvalget ble Kristian Hel-
land valgt som ordfører med

stort flertall i en byregjering be-
stående av koalisjonen AP, SP og
KrF. 

- Du fikk gode skussmål fra
dine kollegaer i bystyret?

- Ja, det var en god støtte. Det
meste går bra med litt humor og
vennlighet.

Etter to år som ordfører var
det nytt lokalvalg. 

- Det gikk dårlig med økono-
mien i byen, og både KrF og AP
gjorde dårlige valg. Vi la derfor
frem et forslag om å danne by-
råd sammen med Høyre. Forut-
setningen var at Fremskrittspar-
tiet ikke ble med. Høyre ble
svært overrasket, og jeg husker
ennå hvordan Herman Friele
himlet med øynene. 

- Kritiske røster har hevdet at
dere lurte velgerne?

- Det er jeg ikke enig i. Som
små partier brukte vi den mak-
ten vi hadde. Siden valgresulta-
tet ble som det ble, kunne vi av-
gjøre hvilken side som fikk byrå-
det, sier varaordfører Helland.

Skolepolitikk
Foran det kommende lokalval-
get er Bergen kommune i en helt
annen økonomisk situasjon.

- Det er mange grunner til at
økonomien i Bergen er bedre nå
enn foran forrige valg. Men by-
rådet må få lov til å ta sin del av
æren for dette. Vi har styrt
stramt og målrettet under en
hovedmålsetting om å få Bergen
på fot igjen økonomisk. En poli-
tikers fremste oppgave er å prio-
ritere, sier Helland, og poengte-

rer at byen også fremover treng-
er politikere som kan si både ja
og nei.

Skolepolitikken er et område
der Kristian Helland gjerne
skulle gjort mer.

- Bergen vokser hurtig, og sko-
lene må stadig utvides. Det er en
kjempeutfordring å følge dette
opp, en utfordring som kom-
mende bystyrerepresentanter
må ta på alvor! 

«Långsamma endringar»
Som gammel lærer er Kristian
også svært opptatt av skolens
innhold.

- Finsk skolepolitikk står frem
som et lysende forbilde i Nor-
den. Jeg spurte en finsk politiker
en gang om bakgrunnen for
denne suksessen. «Vi har gjort
långsamma endringar» svarte
han. Jeg tror det å tenke langsik-
tig er nøkkelen til den gode sko-
len. Min utfordring til politiker-
ne er derfor å gi skolen arbeids-
ro! Vi kan ikke hele tiden kom-
me trekkende med nye pedago-
giske prinsipper. 

- Hva kan foreldre gjøre for
skolebarna sine?

- Det viktigste er å gi dem gode
holdninger og verdier. Dersom
foreldrene snakker positivt om
lærerne og skolen, vil dette gi
barna den beste muligheten til å
ta mot den undervisningen de
får.

Bybane
- Er det andre politiske saker du
brenner for?

- KrF Bergen er blitt mer og
mer tydelig som et miljøparti.
Det synes jeg er gledelig. Det vi
ser nå er konsekvensene av de
siste hundre års rovdrift på klo-
dens ressurser. Verden og Norge
trenger politikere med mot til å
trekke nødvendige politiske
konklusjoner, understreker
han.

- Har vi slike politikere i Nor-
ge i dag?

10 august 2007                  

Kristian Helland gir seg i bypolitikken:

Den vennlige
ordføreren
- La skolen få arbeidsro! er en av oppfordringene varaordfører Kristian
Helland (60) gir sine kolleger når han nå trekker seg fra bypolitikken
etter 14 år.
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- Det er vanskelig å svare på.
Men faren for populisme er
åpenbar også på dette området. 

Helland mener at bygging av
bybane og satsing på kollektiv-
trafikk er gode miljøtiltak for
Bergen. 

- På sikt er det utenkelig at Ber-
gen kan løse sine samferdselsut-
fordringer uten et byomfattende
bybanenett, avslutter avtroppende vara-
ordfører Kristian Helland. !

EG UNDRAST: En av de mange salmer
og sanger Helland har komponert.

Mangfoldig formidler
- Pedagogikken har stått langt fremme i
alt jeg har gjort, sier Kristian Helland.
Han kan se tilbake på en yrkeskarriere
som avspeiler hans mangfoldige
interesser og sterke formidlingsevne. 

AV MAGNE FONN HAFSKOR

Kristian Helland er opprinnelig fra Strand i Ry-
fylke, og kom første gang til Bergen i 1974. Han
begynte da som lærer på Indremisjonsforbun-
dets bibelskole, før skolen flyttet inn i nye loka-
ler på Bildøy i 1983. Dét var et stort og kostbart
prosjekt for Indremisjonen, der Helland fikk ho-
vedansvaret for å skaffe økonomiske midler.

- Jeg sier ofte at jeg jobbet som profesjonell
pengeinnsamler noen år. Totalt samlet jeg inn
rundt 37 millioner kroner. 

Eg undrast
I 1986 ble Kristian rektor ved Rauna Folkehøg-
skole i Molde før han kom tilbake, som leder av
Norsk Lærerakademis høyskole i Sandviken. 

- Pedagogikken har stått langt fremme i alt jeg
har gjort, fra det å undervise og stå på talersto-
len i bystyresalen til skribentvirksomhet og
komponering av musikk.

- Har du skrevet musikk?
- Jeg er den eneste toppolitiker i Bergen med

TONO-medlemskap. Det er jeg litt stolt over.
Helland setter seg bort til pianoet, blar i noen
notebøker.

- Denne heter «Eg undrast». Han legger hen-
dene på tangentene og fyller stuen med fløyels-
mykt pianospill og en øvet sangstemme.

Pietist i kulturkamp
- Du har også skrevet en bok om Nils Lavik, par-
tibygger og KrFs første stortingsrepresentant.
Hvordan ble denne til?

- Jeg har alltid vært interessert i KrFs histo-
rie. Det var tidligere professor ved Lærerakade-
miet, Asbjørn Tveiten som gjorde meg opp-
merksom på at Lavik skrev dagbøker om denne
viktige perioden. Lavik var en hardtarbeidende
indremisjonsleder, han skrev salmer og sang-
er, og var opptatt av nynorsksak, avholdsbeve-
gelse og forkynning. Men Nils Lavik hadde også
et tvetydig forhold til politikken. «Politikken
hugstel meg ikkje. Det kjem so ofte for meg at
eg kunde nytta tidi til noko betre.», skriver han.

- Hva med deg, hugstel politikken deg?
- Den har gjort det. Det har vært en stor og

interessant opplevelse å få delta i bergenspoli-
tikken.

- Er det episoder du spesielt vil trekke frem?
- Det er vanskelig, det har vært så mye. Noen

ganger har jeg kunnet hjelpe enkeltmennesker
som ikke har nådd frem i systemet på andre må-
ter. Jeg har noen rørende takkebrev liggende i
arkivet mitt. Det gjør godt å tenke tilbake på, av-
slutter Helland. !

TROPEHJELM: Hjelmen
har tilhørt en soldat i Hai-
le Selassies regjerings-
hær. - Jeg fikk den som
takk for et kurs jeg holdt
for nordiske misjonærer i
Etiopia, forteller Kristian
Helland. 
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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

Det kan du bl.a. gjøre ved å kjøpe lodd i den årlige utlodning-
en. Det koster kr. 5 pr. lodd og en hel basarbok kr. 250. 

1. gevinst er et gavekort fra Color Line: Cruise for 2 personer
inkl. utvendig dobbelugar Bergen-Hirtshals. Trekning 21. okt. 

Neste år har KIA Bjørgvin 30 års jubileum. KIA Bjørgvin har
norskundervisning, leksehjelp, vennekontakttjeneste, be-
søkstjeneste, intI. leir. I tillegg kommer månedlige KIA - sam-
linger i «Betlehem» og engelskspråklige gudstjenester på
Fantoft Studentby. Det er også mulighet for fast givertjeneste. 

Kontakt 55 31 98 38/924 05 871,  e-post: bjorgvin@kianorge.no
for å kjøpe lodd. Takk for forbønn og økonomisk støtte. 

TOR ØYVIND SANDAKER - REGIONLEDER. 

- inviterer til salmekveld
onsdag 26. september 
kl. 19.30

Eyvind Skeie (bildet)
fyller 60 år 5. november
og gir ut en bok med 316
av sine salmer.

AV OLAV ØGAARD

Samtidig legger han ut på
«Turné 316» som består av 45
salmekvelder i kirker over hele
Norge. I Bergen er det altså Slet-
tebakken kirke som får besøk, i
tillegg til at det blir seminar på
Lærerakademiet torsdag. 

«Turné 316»  er et samarbeid
mellom Eyvind Skeie og lokale
arrangører. Her vil det si Slette-
bakken Motettkor og solist In-
grid Trætteberg - i tillegg til at
Eyvind Skeie vil være solist.
Ved orgel og piano: Olav
Øgaard.

Turné 316 
Innholdet i turneen består av
salmer fra boken «316 utvalgte
salmer». Salmene finnes med

noter og besifring i boken. Bo-
ken kan kjøpes for kr. 200,-
(normal pris kr. 248) i forbin-
delse med salmekvelden. Sal-
mene blir fremført av kor og
solister sammen med menig-
heten. Salmekvelden vil ha en
uformell tone der Skeie funge-
rer som konferansier og intro-
duserer salmene underveis. 

Billetter kr. 100,- ved inn-
gangen. 

Vi føler oss beæret over at Ey-
vind Skeie i Bergen valgte Slet-
tebakken, og synes det er en
stor begivenhet å få besøk av en
av vår tids aller største salme-
diktere. !

Vil du støtte KIA Bjørgvins arbeid?Eyvind Skeie besøker 
Slettebakken kirke
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De av oss som har ungdom-
mer i huset føler kanskje at de
unge heller vil ta en tur ut eller
de vil ha stua for seg selv. Kan-
skje er huset litt tomt etter
ungdommen som nettopp har
flyttet ut.

Uansett situasjon, mange
har sagt til oss at vi har behov
for et sted å treffes litt ufor-
melt og hyggelig med prat og
med musikk av en god årgang.
Et sted der vi kan senke skul-
drene i godt lag. Vi ønsker å

skape et slikt treffpunkt i kir-
ken vår. 

Kafeen begynner ca 19:30
med et kveldsmåltid i peise-
stuen i Skjold kirke. Vi serve-
rer «godt brød» – te og kaffe –
du tar med en sort pålegg til
felles matbord)

Vi har:
God tid til prat. 
God musikk.
Ord før Helgen.

Møteplan for høsten 2007:

14. sept: En grønnere hverdag 
– hvordan?? Ved
Lars Ove Kvalbein 
(Grønne menigheter)

12. okt: Broer, før og nå – 
hvordan er det mulig.
V/Asbjørn Valen og 
Anne Margit Fjeldstad

9. nov: Roma. v/Arne Brekke

Mer info? Send din e-postadres-
se til arne.brekke@bkf.no - se 
ellers www.skjold-kirke.no !

ANSATTE I MENIGHETEN

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

Menighetskonsulent 
Vikar
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

Styrer, Skjold menighetsbarnehage 
Lena Aa. Austevoll
telefon arb. ................ 55 59 71 21 
telefon prv. ................ 472 35 976   
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
Eva Camilla Rønnestad ..    932 93 831    

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

Åpen barnehage (kirkekjeller)
Eva Camilla Rønnestad ... 932 93 831

13                 august 2007

Tikaffen starter opp tirs-
dag den 7. september
klokken 10. Den går an-
nen hver uke i uker med
like nummer.

Formiddagstreffet starter
opp torsdag den 13. sep-
tember. Starttidspunkt er
kl.12.00. Annenhver uke i
uker med ulikt nummer. 

Aslaug Hellevang (til høyre) for-
teller under Fredagskafeens ut-
flukt i mai om hvordan det var å
vokse opp på Nordnes.

Fredagen er dagen da mange av oss daler ned
i sofaen etter en travel uke på jobben. Vi
kunne gjerne tenke oss å treffe naboer og
venner, men overskuddet til å invitere og stelle
i stand er ikke stort.
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14 august 2007                  

AV IDAR KLØVNING

Vi har kuppet Karoline Kannelønning (17) og
Haakon Laastad (18), to av våre unge ledere,
for en prat om det å være leder i Skjold kirke. 

-Dere har nettopp vært på konfirmantleir.
Hvordan var det?

- Morsomt. Mye og hardt arbeid, men veldig
gøy. Lange netter ... Det er mange forskjellige
arbeidsoppgaver som skal løses, så man må ha
en allsidig ledergjeng for å komme i mål. Og
konfirmantene har en god blanding av å være
frekke og hyggelige. 

-Hva er drivkraften i det å bli med på kon-
firmantleir?

- Flere grunner. Det er en flott ledergjeng å
reise med. Det er sosialt og gøy. Og vi har et
håp om å kunne påvirke, legger Haakon til. 

-Vi ønsker å hjelpe konfirmantene til å finne
en tro. 

-Hvordan var det første møtet med Skjold
menighet?

- Det begynte vel med skolegudstjenester på
Skjold skole. Det var kjedelig. Ventet bare på å
få gå hjem, sier Karoline lurt. Og så var det jo
julaftengudstjenesten. Det måtte til for å kom-
me skikkelig i julestemning. Siden ble det jo
konfirmasjonstid med Skjoldstock og leir. 

Skjoldstock !
-Hva gjorde at dere bestemte dere for å være
med som ledere?

- Skjoldstock, svarer Karoline resolutt. Le-
derne var flinke og det virket som de hadde et
godt miljø. Jeg ønsket å få bli med der. Derfor
meldte jeg meg også på lederkurset i kirken. 

- For meg var ikke Skjoldstock så fantastisk.
Det var heller konfirmantleiren som gjorde
utslaget. Jeg ville gjerne tilbake på flere slike

leirer. Så jeg sendte etter hvert en SMS til Idar
og spurte om det var mulig å bli leder der.

-Hvordan er ledermiljøet i menigheten?
- Det er et godt miljø og godt samhold. Vi

passer på hverandre og er venner også utenfor
kirken, svarer begge. Karoline nyanserer svaret
litt og fortsetter: 

- Lederfellesskapet består av flere lag og sir-
kler. Noen er mye med - de er på Skjoldstock,
leir, i ten sing og kanskje også i KRIK. Andre er
kanskje kun med som danseleder på Skjold-
stock. Slik må det være. Ungdommer er opp-
tatte og har andre gjøremål også. Men vi opp-
lever det som et inkluderende miljø likevel. 

-Det snakkes om at kristendom er for gamle
mennesker. Stemmer det?

- Ja, det stemmer. Men det er i høyeste grad
for unge også! (Et godt svar på et litt dumt for-
mulert spørsmål...) Her ser vi at det er mange
unge som er med og da trekker det også til seg
enda flere unge. Det er sosialt. Etter hvert blir
man også mer nyskjerrig på det å være kristen. 

-Noen ganger høres det ut som at «kristen»
er noe unge mennesker blir bare andre steder
enn i statskirken. Stemmer det?

- Nei. Ungdom blir kristne i Skjold også, sva-
rer begge. Haakon fortsetter: 

- Men det virker som en del frimenigheter
sikter tydeligere mot at å omvende ungdom. 

- Det blir mer heavy, skyter Karoline inn. 
-Jeg synes det blir litt overdrevent og rart når

de taler i tunger alle veier, griner eller er helt i
ekstase. Vi er liksom vanlige ungdommer, selv
om vi er kristne. 

Begge er enige i at formen i kirken er grei og
passer dem fint. 

-Hvordan vil dere forklare hva det betyr å
være kristen?

- Det handler om tro – noe ekstra å gå til. Det

er på en måte som at tror man på historien om
Jesus og Gud, så faller mange andre biter på
plass også. 

Fascinerende blanding
-Mye av det dere driver med handler om kon-
firmanter. Hva synes dere om konfirmanter?

Karoline tenker seg om før hun svarer: 
- Det er fascinerende med blandingen av sik-

kerhet og usikkerhet. Men det er stor forskjell
på dem. Noen er veldig moden, mens andre er
svært overfladiske. Og det er påfallende at
mange av dem i stor grad er styrt av ungdoms-
gruppen. Noen legger på en måte listen på hva
som er gangbart og andre lar seg styre av dem.
Mange er redd for å drite seg ut. 

- Kan dere gi en beskrivelse av det dere me-
ner er en god leder?

- Hun må være positiv. Det er viktigst. Og så
må man være litt utadvent og glad i andre
mennesker. Men man kan også være rolig og
like å snakke med ungdom om dype ting. Det
er mange forskjellige oppgaver å løse og vi
trenger folk som er forskjellige.

- Skjold menighet har etterhvert fått mange
ungdomsledere. Hva er de viktigste årsakene
til at det rekrutteres så mange ledere?

Unge ledere 
i Skjold 
menighet
Den årlige sommerleiren for konfirmanter er fortid nok en gang.
«Kongebra – må være den beste ever ...» sier en av de mange
ungdomslederne på leiren. De er krumtappen i alt som foregår av
ungdomsarbeid i Skjold menighet. 
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15                 august 2007

- Et godt ungdoms- og ledermiljø + Skjold-
stock da. Det såg sinnsykt gøy ut å være leder
der. Både Haakon og Karoline tror Skjoldstock
er viktig for å trekke inn ungdom i ledermiljø-
et. Karoline smetter inn en personlig historie. 

– Jeg drømte en gang at jeg var død og tenkte
på alle de viktige tingene jeg nå ville gå glipp av.
Skjoldstock var en av dem. Tanken på at jeg
ikke kunne være med på Skjoldstock mer, var
noe av det verste jeg kunne oppleve.

Mer pizza!
-Hva savner dere i ungdoms/lederarbeidet i
menigheten?

Her er Haakon klar med svar: 
- Mer pizza – et sted å henge i løpet av uken.

Kanskje møtes litt uorganisert torsdag eller
fredag kveld til prat og mat, kanskje en film el-
ler noe annet. Nå blir det at vi møtes når vi har
lederoppgaver. Og så kunne vi være bedre til å
hjelpe våre egne ledere til å bli dirigenter (ten
sing), danseledere osv. ved å sende dem på spe-
sialkurs. Nå stopper det litt opp. Vi klarer ikke å
utnytte utviklingspotensialet i ledergjengen.

-Hva slags ønske har dere for menigheten?
- At menigheten fortsetter å ha et godt og ak-

tivt ungdomsarbeid, slutter lederduoen. !

Lederkurs i 
Skjold menighet
Minilederkurs for fjorårskonfirman-
ter: Felles for alle menighetene i Fana
prosti. Består av 24 undervisningsti-
mer pluss weekend. Det er månedlige
samlinger. Oppstart i september og
avslutning i mai. Det er en blanding av
fellessamlinger for alle deltagerne og
lokalsamlinger for den enkelte menig-
het. Det tar opp emner som organise-
ring, programarbeid, kristen tro, le-
derrollen, etikk, formidling. Egenan-
delen på kurset er på kr. 700,-. !

LIV (Ledere i vekst)-
kursene
Videregående kurs i regi av Norges
KFUK/M i samarbeid med menighe-
ter i Den norske kirke. Går over to år.
Hoveddelen av undervisningen er lagt
til første året. Praksisen går over beg-
ge. Temaene er identiske med minile-
derkurset, men er mer omfattende og
går dypere inn i temaene. Man får
også personlig veiledning. LIV-kurset
omfatter månedlige samlinger, to we-
ekender og en utenlandstur. Samling-
ene er en variasjon mellom fellessam-
linger og lokalsamlinger. Det koster
kr. 3300 + utenlandstur (relativt rime-
lig). Menigheten støtter ca 1/3 av kost-
nadene. !

Karoline Kanelønning og Haakon Laastad
er engasjerte og unge ledere i Skjold 

menighet.  FOTO: BJØRN MOE
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27.05. Torkel Husom
Aleksander Beisland
Mari Book Heimvik
Andreas Olsen

03.06. Hilde Mari Bjørndal
Lukas Midtun Holen
Ninni Reisæter
Birgitte Scheline Urdahl
Eivind Bjordal
Mille Marie Stangeland
Mathias H. Kristiansen
Michael D. Erstad Søraas
Nina Maria Ullmann
Mats Myking Nordbye

09.06. Nora C. Tofterå-Monsen
Mie Linnea Charlsen

10.06. Ola Olsen
Mikkel Sivertsen
Thea Årrestad Fykse
Theodor Langnes Polden
Bendik Aaring
Eirik Andreas Ø. Bergfjord

17.06. Sindre Løtveit
Adrian Lilleng Fyllingslid

01.07. Sverre Rognaldsen
Elise Svendsen Jahn
Benjamin Aleksander 
Bøen-Flygansvær
Mina Birkeland Elvik
Isak Taraldsen Vinnes
Elias Taraldsen Vinnes

08.07. Julie Sørheim Thorson
Cecilie G. Albertsen
Mads G. Albertsen

15.07. Gabriel Vikram Parhar
Herman Linné Selvik

22.07. Arn-Magnus D. Sønstebø
29.07. Mathilde Røstum
05.08. Mie Sem Rohde
12.08. Oliver James T. Robinson

Matti Kifle Assefa Aalen
Nora Seline Kverme 
Borchgrevink
Marius Brakstad
Oliver Sætrum

02.06. Rosmari Nesheim og 
Freddy Møgster

09.06. Lene Janne Tertnes og 
Rune Nystad

30.06. Hilde Dyngeland og 
Jahn Malm Nordgaard

07.07. Cathrine Milde og 
Kjetil Vatnedal

07.07. Hilde Kristin Vindenes og 
Eirik Leivestad

14.08. Kristin Rafto og 
Are Glambek Bøe

15.06. Erling Zakariassen
21.06. Rudolf Bringeland
22.06. Harald Birger Njøsen
22.06. Ola Andreas Rønning
26.06. Eldbjørg Voksø
04.07. Helge Helland
13.07. Kirsten Johnsen
20.07. Gina Mundal
26.07. Nina Agnete Ellingsen
01.08. Gerd Liv Austrheim
10.08. Martin Stegen

Søndag 2. sept. kl.11.00
14. søndag e. pinse
Høymesse. Lukas 10,25-37.
Sokneprest Arne Brekke.
Dåp. Kirkekaffe. Søndagsskole.
Offer til ”Åpne Dører.”

Søndag 9. sept. kl.11.00
15. søndag e. pinse
Høymesse. 1. Tess 5,15-24.
Sokneprest Arne Brekke.
Dåp. Kirkekaffe. Søndagsskole.
Offer til KRIK. Cantus synger.

Søndag 16. sept. kl.11.00
16. søndag e. pinse
Familiemesse. (1. Kongebok 
5,8-16.) Vikarprest Per-Arne
Mehren. Søndagsskolen deltar.
Kirkekaffe. Offer til Skjold
menighet.

Søndag 23. sept. Kl.11.00
17. søndag e. pinse
Høymesse. Johannes 11,17-27
og 37-44. Vikarprest Per-Arne
Mehren. Dåp. Kirkekaffe. Søn-
dagsskole. Offer til menighetens
misjonsprosjekt, Mali (DNM).

Søndag 30. sept. kl.11.00
18. søndag e. pinse
Høymesse. Markus 2,18-28.
Vikarprest Per-Arne Mehren
Dåp. Kirkekaffe. Søndagsskole.
Offer til Skjold menighet.

Søndag 7. okt. kl.11.00
19. søndag e. pinse
Høymesse. Markus 12,28-34.
Sokneprest Arne Brekke.
Dåp. Kirkekaffe. Søndagsskole.
Offer til Strømmestiftelsen.

Søndag 14. okt. kl.11.00 
20. søndag e. pinse
Familiegudstjeneste. (Markus
2,1-12.). Sokneprest Arne Brek-
ke. Søråshøgda barnekor deltar.
Dåp. Kirkekaffe. 4-årsbok.
Offer til Skjold menighet – Min
kirkebok.

Søndag 21. okt. kl.11.00
21. søndag e. pinse
Høymesse. Markus 10,2-9.
Sokneprest Arne Brekke.
Dåp. Kirkekaffe. Søndagsskole.
Offer til Fana fellesforening D n
Misjonsselskap.

Søndag 28. okt. kl.11.00
Bots- og bededag
Høymesse. Daniel 9,15-19.
Sokneprest Arne Brekke. Dåp.
Kirkekaffe. Søndagsskole.
Offer til Norsk Lærerakademi.

Med forbehold om forandringer.

Søndagsskolen 
Skjold søndagskole satset nytt
og friskt for ett år siden og sam-
ler mange unge hver søndag. Det
er «innsjekking» i våpenhuset
når du kommer til gudstjenes-
ten. Søndagsskolen deltar på
kirkekaffen etter gudstjenesten,
der det er eget bord for søndags-
skolen. Har du noe å spørre om
kan du ringe kirken og snakke
med en i staben eller ta kontakt
med Eva Camilla Rønnestad.
(932 93 831)

Program, høsten 2007
9. september: 

Høymesse + søndagsskole
16. september: 

Familemesse. Søndags-
skolen opptrer

23. september:
Høymesse. Søndagsskole

30. september. 
Høymesse. Søndagsskole

7. oktober:
Høymesse. Søndagsskole

14. oktober :
Familegudstjeneste 

21. oktober:
Høymesse 
Søndagsskole

28. oktober:
Bots- og bededag 
Søndagsskole

4. november:
Allehelgensdag  
Søndagsskole

11. november:
Gudstjeneste m/
«Bryllupet i Kana»

18. november:
Konfirmantpresentasjon 
m/Ten- Sing. Søndagssk.

25.november:
Konfirmantpresentasjon 
Søndagsskole

Misjonens årsmøte
Søndag 21. oktober har Fana fel-
lesforening av Det norske mi-
sjonsselskap har sitt årsmøte i
Skjold kirke. Årsmøte finner sted
etter kirkekaffen og gudstjenes-
ten i forkant vil ha besøk fra mi-
sjonsselskapet. Velkommen.

Åpen Barnehage ...
i kirkekjelleren starter opp  
4. september. Den er åpen fra
klokken 10.00 – 14.00.

Bemanningssituasjonen ... 
i kirkestaben i er denne høsten
preget av permisjoner og ut-
strakt bruk av vikarer.  Alpha-
kurset som var planlagt er føl-
gelig utsatt og Ukeslutt er satt
på vent til over nyttår.

døde

             gudstjenester

 vigde

døpte

Returadresse:
Skjold menighet
Skjoldlia 55
5236 Rådal B FU
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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

skjold 4-07.qxp:skjold qxp  23-08-07  12:20  Side 16


