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 4/08 - et magasin for Skjold Menighet  
med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

Konfirmasjonsundervisningen avrundet med leir-
opphold på Voss folkehøyskole. En flott leir også i år,
med variert innhold og mange sene kvelder både for
konfirmanter og ledere. Side 4

Flott K-leir
på Voss

Misjonsmøte i
Bergenshallen
«Guds draum» var 
temaet forDet Norske
Misjonsselskaps 
generalforsamling i juli.
Kjempemøtet samlet
flere tusen deltagere i
Bergenshallen.   Side 7

To bispekandidater
fra Fana prosti
Bispedømmerådet har
nominert fem personer
til valget av ny biskop i
Bjørgvin. To av kandida-
tene er hjemmehørende
i Fana: Generalsekretær
Kjell Bertel Nyland (t.v.)
og sokneprest Ivar Braut

Side 8-9

Det gode
samarbeidet
Samarbeidet mellom
Baptistkirken og Slette-
bakken menighet har
vært verdifullt for begge
trossamfunn, mener
Arild Fintland (t.v) og
Lars P. Eide. Side 10-11 

Heine Aardal Lothe og Jørgen Nordanger (til høyre), begge

med bind for øynene  er med på leken under konfirmasjons-

leiren på Voss. Helt til venstre; Henrik Berg Seim.
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Skjold menighet starter
babysang-grupper for foreldre
med barn mellom 0 og 1 år.

AV GURO ROTEVATN BUDER

Mange foreldre har glemt sangene de lærte
som barn. Flytting og andre endringer i sam-
funnet gjør at vi ikke lenger er bundet med
musikalske og kulturelle bånd på samme
måte som tidligere. Å synge og leke med bar-
na, på fanget eller ved arbeidet, var tidligere en
selvfølge. Rim, regler, bånsuller og stev som
før ble brukt og overlevert fra eldre til unge er
i ferd med å bli noe for spesielt interesserte.

Organisasjonen «Musikk fra livets begyn-
nelse» ønsker å finne tilbake tonen - tilpasset
vår tids barn og voksne.

På babysang-kurset i Skjold kommer vi til å
synge både kjente, kjære sanger mange av oss
husker fra barndommen, og lære nye sanger.

Syng med den stemmen du har!
Foreldrenes musikalske utfoldelse er svært
viktig for barnet, uavhengig hvor «flinke» vi
er. Mor og fars eller andre omsorgspersoners
stemme og kropp i rytmisk aktivitet - sang og

lek - betyr trygghet og glede. For barnet er
musikken også et viktig kommunikasjons-
middel. Gjennom musikken kan barnet
meddele seg til omverdenen og få svar, også
før det kan forstå eller uttrykke seg med ord.

Tid /Sted: Torsdager i Skjold kirke
Gruppe 1 kl 10.00 - Gruppe 2 kl 11.00
Oppstart 11. sept., avslutning 13.nov.
Pris: kr 400

Ta gjerne med matpakke til felles «mat 
og prat» etter sangøkten. Vi byr på kaffe og te.
Påmelding / spørsmål til Guro Rotevatn 
Buder guro.rotevatn.buder@bkf.no
Tlf.: 55 59 71 16 innen 8. september
(begrenset antall plasser) ●
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Tegn nr 4, 2008. Bladet utgis av menig-
hetsrådet i samarbeid med BKF og de
andre menighetene i Fana, og sendes til
alle hjem i menigheten. Vi tar med gle-
de i mot artikler av ulike slag og gjerne

også tips til reportasjer.
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Sol, strand,
shopping og
noen gamle
spørsmål

REFLEKSJON

AV BJØRN MOE

Jeg har hatt strandferie i år. Opptil 6 ti-
mer per dag ble tilbrakt i strandstol,
under parasoll eller ute blant Middel-
havets blå bølger. Antrekk: Lett rødlig.
Pluss slitt badeshorts og høy solfaktor.
Etter 12 dager så sa det stopp. Jeg or-
ket ikke mer strand og sol.

Innimellom strandturene så hadde
det blitt handlet. Nødvendig mat og
drikke, men også andre ting og tang
som er kjekt å ha. Da de siste innkjøp
før hjemreise skulle gjøres, så var det
fort gjort. Behovene var der liksom
ikke lenger.

En kveld etter at dørene var lukket og
airconditionanlegget var startet så
kom jeg på historien fra ungdomsti-
den. Han hadde vært på en del fester,
den unge mannen. 22 år hadde han
rukket å bli og jeg møtte ham tilfeldig.
Litt sent på kvelden. I god selskap. Sy-
nes vi begge. Han hadde begynt å lure,
virkelig gruble. Om dette var livet? Fest
og hygge. Gjentatte sammenkomster
med gode venner. Gjerne med noe i til-
legg. God musikk. Nå hadde han levd
det gode livet i 4- 5 år. Og han begynte å
kjede seg. Han hadde avsluttet et par
lørdager tidlig, allerede i 11 tiden. Og
gått hjem. 22- åringen synes livet be-
gynte å repetere seg. Langsomt kom
de store spørsmålene: Hva var det vik-
tige i live? Hva hadde virkelig verdi?

Jeg satte pris på mine 14 dager
under solen, uten regn, sammen med
familie og gjensyn med venner og be-
kjente. Jeg fikk hvile og avkobling.
Samlet krefter.

22 åringen fra ungdommen slapp
ikke helt taket denne sommeren. Hel-
ler ikke da jeg kom hjem til Skjold etter
endt ferie. Det var noe med de spørs-
målene jeg hørte for over 30 år siden:
Hva har verdi? Varig verdi… ●

Velkommen 
til babysang

BEGGE FOTO: 
YNGVILD STUKSRUD
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Speiderleir
i Hardanger
Bjørgvin krets av KFUK-KFUM
arrangerte i sommer kretsleir i
Ænes i Hardanger. Tidsrom 28. juni
til 5. juli. Lørdag til lørdag.

Både Steinsvik speidere, jentespeiderne fra
Skjold og guttene i Nordås hadde forberedt
seg god. Og gledet seg. 

Som vanlig var det bygging av leir, haik, bi-
beltimer, leirbål og mye sosialt samvær. Og så
markedsdag med mange ulike tilbud. Jentene
fra Steinsvik tilbød thai spa, mens guttene fra
Nordås var litt mer risiko-orienterte og had-
de laget en enarmet banditt som gikk på
Euro. Ryktene vil ha det til at det var mer lyd
og effekter enn gevinst.

Og selv om det var mye moro, med både
hårvask, popkorn og saft så hadde det hele
også ett annet mål; overskuddet gikk til bar-
nehagebygging i Sør -Sudan.

For de som vil lese mer og se flere bilder så
kan vi anbefale nettsidene til Bjørgvin
KFUK-KFUM. ●

Over: Fra venstre; Ingrid Hammer, Marie
Aarvik, Else Matilde Hegdal, Silje Nordal, In-
grid Holmefjord, Kristine Verhoven, Ingjerd
Gilhus, Helene Sørås, Karen Velure, Anette
Skålnes, Kristin Ullaland. Foran; Karina Moe
Engevik og Marte Oen Bak: Ingeborg Ullaland

T.v: Fra Markedsdagen, innsamlingen til
KFUK-KFUM globalt.
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Konfirmasjon er det nesten hele
året i Skjold menighet.
Mens noen feirer avslutningen på konfirma-
sjonsåret med staselig fest i kirke og heim nå
i august/september, er det andre som er inn-

om kontoret for å sjekke at de har kommet
med på den undervisningsgruppe eller te-
malinje som de helst vil på. Det er med andre
ord konfirmantinnskrivning for tiden.

Høydepunktet for mange er allikevel kan-
skje konfirmantleiren. Tidlig i august, fra 10.

til 14. og som så mange ganger før var stedet
Voss Folkehøyskole. Skiftende vær for en
gangs skyld, (Det betyr regn på våre kanter.)
men med mange fine opplevelser. En takk til
alle deltagere og ikke minst til alle flotte le-
dere. ● AV BJØRN MOE

Konfirmantleiren er over

Engasjert avslapping mellom øktene, fra venstre: Frida H. Hordnes, Betina Bårtvedt, Christel Nåmdal, Anna Dahl Torvund (delvis skjult), So-
fie Espelid, Inni Angelica O. Hernandez og Helene H. Skjeldestad. FOTO: SYNNØVE M. ENGEVIK.
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Trosopplæring er i dag et aktuelt
tema i kirke og menigheter, og det
har sin bakgrunn i lov om
grunnskolen av 13 juni l969. 

KRONIKK ..............
MARTIN A. E. ANDERSEN

Stortingets vedtak den dagen førte til et
brudd i en århundregammel kontakt
mellom kirke og skole om undervisningen
i kristendomskunnskap. Heretter skulle
ikke lenger skolens kristendomsundervis-
ning regnes som kirkens dåpsundervis-
ning, og Den norske kirke måtte nå selv ta
ansvaret for å organisere og gjennomføre
denne opplæringen.

«Kirken er skolens mor», er en enkel og
sentral karakteristikk av det som skjedde alt
året etter at Luthers reformasjonstanker
fikk gjennomslag hos den dansk-norske
kongen i København. Kirkeordinansen av
1537 påla klokkeren (degnen) i hver menig-
het å undervise barn i katekisme en gang
hver uke, slik Luther hadde foreslått, og der-
med var den obligatoriske undervisning for
alle barn så smått i gang. Nå skulle den en-
keltes personlige tro og forhold til gud være
avgjørende for å oppnå forsoning, frelse og
evig liv, og det forutsatte kunnskaper, lese-
ferdighet og refleksjon hos den enkelte.

I Norge gikk det heller langsomt å reali-
sere den nye trosopplæringen, men i 1739
påla kongen «enhver Degn, Klokker og Sko-
lemester at antage sig alle Børn, og holde
Skole fra Klokken Syv til Elleve om Formid-
dagen, samt fra Klokken Toe til Klokken Sex
om Eftermiddagen».

Hver dag skulle begynne med bønn, sal-
mesang og skriftlesing mens barna knelte,
og avsluttes på samme måte. I skolens pen-
sum rangerte katekisme og forklaring
øverst, og deretter fulgte bibelhistorie og
senere også kirkehistorie. Trosartikler og

forklaring måtte læres utenat, og leseopp-
læringen skulle primært sikre at den enkel-
te selv kunne gå direkte til Bibelens tekster.

På denne måten ble kirkens dåpsopplæ-
ring ført over til den obligatoriske allmue-
skole/folkeskole/grunnskole, inntil Stor-
tinget i 1969 fastslo at dette ikke lenger
skulle være en oppgave for skolen. I årene
med forberedelse til skoleloven av 1969 var
det sterke krefter som arbeidde for å styrke
undervisningen i kristendomskunnskap i
grunnskolens barne- og ungdomstrinn, og
en folkeaksjon i 1965 endte opp med
725.000 underskrifter til Stortinget med
krav om min. 21 uketimer i kristendoms-
kunnskap fordelt over de 9 obligatoriske
skoleårene.

Tradisjon, lærebøker, lærerholdninger
og foreldrenes forventninger har alle bi-
dradd til at endringene gikk langsomt i de
første årene etter 1969, men dette har etter
hvert endret seg ganske vesentlig. En sen-
tral faktor har her vært endringer i lærer-
staben. De eldre lærerne som kom inn i

skolen i årene før og etter siste krig hadde
kristendomskunnskap som et meget sen-
tralt fag i sin utdanning. Det gamle testa-
mente, Det nye testamente, kirkehistorie,
troslære og praksistimer på ulike klasse-
trinn med undervisning, salmesang og
bønn var viktige ledd i allmennlærerut-
danningen, og enkelte lærerstudenter ble
ganske godt skolert i teologien.

I en 5-årig forsøksperiode fra år 2003 har
Stortinget bevilget årlige beløp, som etter
søknad fordeles til trosopplæring i regi av
lokale menigheter. Hittil har 350 av landets
knapt 1.300 menigheter fått slike forsøk-
smidler, men et stort antall menigheter
uten slike tilskudd har likevel gjennomført
ulike opplæringstiltak. Men redusert og
endret trosopplæring i skolens regi fører
trolig gradvis til mindre kunnskap og inn-
sikt i kristendommens ulike aspekter, og til
svakere fortrolighet med kristentroens
mange uttrykksformer, fra deltakelse i sal-
mesang til forståelse av kirkens ritualer og
troens frimodighet. ●

Trosopplæring på nye veier?

ILLUSTRASJONSFOTO: BJØRGVIN BISPEDØMME

Forandringens vinder,
eller hva det nå er…

Skjold kirke går i sitt 11. år, og
forandringer rundt kirken har det
vært noen av den siste tiden.

Barnehagen stod ferdig i vinter, og er i
god drift. I vår ble det gamle uthuset
mellom kirken og det gamle våningshu-
set revet. Det hadde stått tildekket med

presenning på taket i flere år nå, men en-
ten måtte det rives eller settes i stand.
Det hadde en seksjon av laftet tømmer
og den eldste delen var en grindverks -
konstruksjon. Det er ikke noen sjelden-
het på våre kanter av landet, og det ble
derfor gitt tillatelse til riving. 

Den gamle kapellanboligen som sto
frem til ca 2001 like ved rundkjøringen
ved kirken etterlot seg en grop. Da det er
behov for flere P-plasser ved kirken så
har kirkevergen bekostet opparbeidelse
av området til parkeringsplass. Samti-
dig så ble det foretatt visse justeringer av
området rundt. I den prosessen forsvant
det gamle bøketreet. Totalt vil det kom-
me i underkant av 30 nye P-plasser på
området som nå er ferdigstilt. ●

Og så kommer bybanen.
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Det er august. Fremdeles kan
vi ha sommervarme dager
med sol, høy himmel og
kvikksølv som danser seg
oppover mot 20-tallet på
termometeret. Akkurat som vi
hadde det i mai og juni.

ANDAKT........
VED IVAR BRAUT

Men august er annerledes. Nå
er det ikke forventningene om
en god sommer som bærer oss
gjennom dagene. Nå skjer det

noe nytt.  
Barn med kriblende mager venter på

første skoledag. Arbeidsplasser og aktivite-
ter er snart tilbake i sitt vante gjenge. Tom-
me sider i almanakken er snart fylt av avta-
ler og ting som må huskes. For noen. For
andre er dette kanskje den underlige første
høsten da alt virker tomt og rart - barna
har flyttet ut, pensjonisttilværelsen begyn-
ner eller sykdom og død i nær familie pre-
ger dagene. Dagene forandres og livet en-
drer seg stadig.

Bibelen er full av fortellinger og bilder
som handler om livet. Om hvordan livet
ser ut i vårt perspektiv og hvordan livet ser

ut i Guds perspektiv. Ofte er de to temme-
lig forskjellige.

For å holde litt fast på sommeren, vil jeg
gi deg et blikk inn i Guds perspektiv på
deg. Det er hentet fra Salomos Høysang.
Denne vakre kjærlighetsfortellingen som
bare er 7 ½ side lang. Som ikke nevner or-
det «Gud» en eneste gang, og som vi aldri
leser fra i vår kirke, men som allikevel er en
dypt åndelig bok. 

Der beskrives Guds kjærlighet som kjær-
ligheten mellom en kvinne og en mann.
En brud og en brudgom.  Som brudgom-
men gjør alt for å være nær sin elskede, slik
ser også vår Himmelske Far etter oss. 

Og bruden venter spent: 

Hør, det er min elskede! Se, der kommer han!
Han springer over heiene og hopper bortover
haugene. Se, der står han ved husveggen;
han kikker inn gjennom gluggen og gløtter
mellom sprinklene.

Min kjæreste tar til orde og sier: Stå opp, min
elskede! Kom, du min fagre pike!

For se, nå er vinteren slutt, regnet er over, det
er borte. 

Blomstene kommer til syne på marken;
sangens tid er kommet, 

turtelduen kurrer i vårt land. Fikentreet set-
ter frukt, det anger av blomstrende vintrær.

HØYSANGEN 2, 8-13

Det er en flott beskrivelse av Guds per-
spektiv på oss. Hvor ivrig han er til å lete et-
ter oss. Hvordan alt annet er glemt – bare
han får et lite glimt av den han elsker
gjennom vinduet. 

Utfordringen til oss er å være som bru-
den: å vente på ham som kommer. Og la
seg bli funnet og berørt og elsket av Gud.
Og se hva som skjer. ●

Kultur-
Bibeltimer i Birkeland menig-
hetshus tirsdager kl.19.30
• 26.aug: Ivar Braut: Den kjær-
lige og hellige Gud – en mot-
setning?
• 30.sept: Eiel Holten. 2. Korin-
terbrev kap.5 om forsoningen.
• 28.okt: Inge Mannsåker: -
Vend om og bli som barn! Mat-
teus kap.18.
• 25. nov: Gunnar Johnstad
(prof. v/Lærerakademiet): 2.
Kor, kap. 4 ,«Skatten i leirkar».

KRIK i Sædalen: Fra septem-
ber blir det startet et nytt til-
bud i Sædalen menighet:
KRIK – idrett for barn og ung-
dom. For nærmere detaljer,
sewww.sedalenmenighet.no 

Søreide kirke søndag  28. sept.
kl. 19: «Den blå månes dal».
En reiseskildring i troens
landskap. Foredrag, sang og
musikk ved Øystein Braaten.
Han reiste verden rundt som
buddhist. På leiting etter et
hemmelig kloster i Peru møt-
te han Gud. Dette et vende-
punkt. Nå er han prest i Den
norske kirke, og driver med
musikk og forfatterskap på si.
Arr: Undervisningsutvalget.

Troldsalen, mandag 20.okto-
ber kl 19.30. Kulturkveld med
Fana Kammerorkester, Fana
Ungdomslag og Fana kyrkje-
kor. Blandet program med
sang, musikk og dans. Billet-
ter kr 100,- ved inngangen

Fana prosti- og menighetsen-
ter torsdag 23. oktober kl. 19:
Kulturutvalget i Fana kyrkje-
lyd og Fana Mållag inviterer til

møte om teolo-
gen, samfunns-
mennesket og
salmediktaren
Elis Blix. Fore-
drag v/ Anders

Aschim, forfattaren av Blix-
biografien, «Ein betre vår ein
gong». Det blir også allsong
frå Blix sitt forfattarskap.
Pris: Kr. 75,-. Arr.: Fana kyr-
kjelyd og Fana Mållag

Bønes, tirs. 7. okt. kl. 19.30: Te-
makveld. Seniorrådgiver Åge
Haavik i kirkerådet forteller
om arbeidet med ny salmebok.
Vi synger fra den nye salme-

boken 

Slettebakken kirke tirs. 7. okt.
kl 19:30: Temakveld. «Hva be-
tyr troen for deg? Er Gud aktiv i
vår hverdag og hvordan opple-
ver vi det? Er det lett å merke
når Gud taler og handler, eller

er det fort gjort å overse?» I
den første av høstens to tema-
kvelder vil vi utveksle erfa-
ringer vi har som kristne.

Skjold kirke, søndag 12. okto-
ber kl. 19.00: Mali-konsert.
Skjold menighet har i flere år
støttet NMS’  landsbyprosjekt
i Mali. Det gjør vi på flere ulike
måter, blant annet med en
misjonskonsert hver høst, der
overskuddet går til prosjektet. 

Storetveit menighetshus:
Hyggetreff for pensjonister
30. sept.: «Morsomme og klo-
ke ord sagt av berømte perso-
ner». Kåseri ved Elna Matland.
28. okt.: «Å sette spor». En ut-
vandrerhistorie. Ved Ragnhild
Tangen og Laila Drønen Njå-
stad. Boksalg.
På alle hyggetreffene er det
allsang og prat, andakt og en-
kel servering. Entre kr. 20,-.

Høsten kommer tidsnok
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Pilgrims-
vandring
til Selja
Trodde du at en pilgrimsvandring
måtte gå til Santiago de Compo-
stella – eller i det minste til
Nidaros? Og at det bare var
munker, teologer og andre sterkt
religiøse mennesker som bedrev
slik vandring? Da tok du feil!

TEKST OG FOTO: SØLVI DAMM

På Selja i Nordfjord lever legenden om St.
Sunniva i beste velgående, og hvert år i juli
måned blir det arrangert Seljumannames-
se i de gamle klosterruinene. 

For alle aldre
Stadig flere velger å ta turen til messen som
en fire dagers pilgrimsvandring. Holmely
retreatsenter i Bryggja ligger idyllisk til ved
fjorden, og er blitt et populært utgangs-
punkt og overnattingsted for pilgrimene.
Privatbiler brukes til å frakte pilgrimene til
nye startsteder hver dag. Det er praktisk, og
det kjennes godt å ha et «hjem» å vende til-
bake til hver dag. Og bedre hjem kan en
knapt ønske seg!

På ferden treffer du et mangfoldig knip-
pe av mennesker, med alle slags behov og
bakgrunner. Men du må være glad i å gå,
være litt nysgjerrig, åpen for utfordringer
og ha et åpent sinn. Ellers er det ingen ne-
dre eller øvre aldersgrense.

Stillhet og glede
Med på ferden trenger du en tursekk med
drikke og mat, gode joggesko eller turstøv-
ler, gjerne en stav eller to – og åpne sanser.
Vi var 20 pilgrimer som la ut på turen, og
underveis kunne bygdefolk slutte seg til på
en dagsmarsj eller to. Alle ble tatt vel imot.
Med oss på ferden hadde vi vår egen pil-
grimsprest, Sigurd Vangen, og en ypperlig
turleder og stifinner i Jakob Aaberg. En pil-
grimsvandring handler om å vandre mot
et mål – et hellig sted. Reisen foregår både
på det indre og ytre plan. Du er underveis –
alene og sammen med andre. Her finner
du mulighet til å være både i stillhet og i
glede – i et vandringsfelleskap med ulike
mennesker mot samme mål.

Spesielt fellesskap
Vi går noenlunde samlet, kan prate litt
underveis hvis vi ønsker, dele naturopple-
velsene, slitet, stillheten og roen. Underveis
er det lagt inn stopp der vi samles om et
gudsord, synger en salme fra vårt lille pil-
grimshefte, ber – og vandrer videre i stillhet
og meditasjon til praten igjen tar til. Det
blir et helt spesielt felleskap av slikt. Van-
dringene tar 3-6 timer hver dag, men det
foregår i et jevnt tempo uten stress. Dette
året var vi i tillegg velsignet med sol og
sommervarme hele tiden. I tillegg til van-
dringen var det lagt opp til mange kulturel-
le innslag på kveldstid: Kåseri, konserter og
omvisninger av ulike slag.

Seljumannamesse
Målet ble nådd søndag formiddag, etter
den siste fjellovergangen ute på Selja. Da lå
klosterruinene under oss, med en historie
like gammel som kristendommen i Norge.
Et mektig øyeblikk! Seljumannamessen ble
en verdig avslutning, med medvirkning fra
syv prester, brassbrand, mange tilreisende
fra fjern og nær og vel 20 fornøyde pilgri-
mer. Det var fortsatt sol, men vinden feide
over oss i et sus som om det skulle være den
Hellige Ånd som tok fatt i oss. ●

Info: www.seljumannamesse.no –
eller ring prest og kontaktperson Sigurd
Vengen, tlf. 48096093.

SELJUMANNAMESSE: Selja var det første bispesetet for Vestlandet, med munkekloster

bygget før år 1100. Seljumanna-messedagen 8. juli er en merkedag i kirkeåret, og hvert år

blir det arrangert gudstjeneste i klosterruinene på den søndagen som faller nærmest.

PILGRIMER: Bena kjentes lettere på veien hjem igjen.
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TEKST OG FOTO: LINDA BÅRDSEN

Generalforsamlingen er NMS’ øverste organ,
og under forhandlingene på dagtid var det
flere saker på dagsorden – blant annet et nye
profildokumentet om samlivsetikk, valg av
ny landsstyreleder og vedtektsendringer. 

Miljøfyrtårn
Ved siden av forhandlingene var det også
mange seminarer og andre arrangementer –
som toving, korsang, bibeltimer, kveldsmø-
ter og den populære trefjells-turen. General-
forsamlingen ble også tidsriktig sertifisert
som Miljøfyrtårn. Beviset for dette ble utdelt
av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.
Dette er noe Det norske misjonsselskap med

rette kan være stolt av – og for oss andre er det
en inspirasjon å ta med oss videre i hverdagen
– både hjemme og på jobb. 

Forsoning
På avslutningsgudstjenesten holdt biskop
Mano Rumalshah fra Pakistan preken om hva
det vil si å leve forsonet med våre medmen-
nesker. Dette var et sterkt vitnesbyrd, i tråd
med samlingens tema. Noe av styrken når mi-
sjonsorganisasjoner har samlinger er nettopp
det store mangfoldet - med besøk av kristne
søsken fra andre steder i verden. Dette er med
på å gi nye perspektiver både på tro og liv, og
ny inspirasjon til det som er det sentrale: å få
fortelle om Guds kjærlighet til alle mennesker
– gjort synlig for oss gjennom Jesus Kristus. ●

Sorgseminar   
Fana prosti inviterer etterlatte til
et seminar om sorg. Sorgen berø-
rer oss på mange måter og du er
velkommen enten det er kort eller
lengre tid siden dødsfallet.

Lørdag 25. oktober kl. 10 - 14 
i Skjold kirke, peisestuen

PROGRAM: • Hva er sorg og hva
gjør sorgen med oss? Ved sokne-
prest i Storetveit, Bjarte Holme 
• Lunch •  Samtale/spørsmål 
• Orientering om tilbud til etter-
latte i Fana prosti. ●

Sorgen det ikke 
sendes blomster til
En åpen samling for mennesker
som erfarer, eller har erfart, 
samlivsbrudd.

Tirsdag 23. september 2008
kl. 19-21.30 på Storetveit 
menighetshus, Kirkeveien 27.

Innleder: Rolf Hugo Hanssen,
prest i Metodistkirken

Temaer: • Sorgreaksjoner. • Hva
hjelper?  • Hvordan takler barna et
samlivsbrudd? • Hvordan få til
gode ordninger? • Mulighet for
samtale/spørsmål

Enkelt kveldsmåltid. 
Gratis adgang. ●

*

Påmelding eller spørsmål, 
begge arrangementer:

Diakon Linda Bårdsen, 
tlf. 55 30 81 17
linda.bardsen@bkf.no

Diakon Tone Totland, tlf. 55 36 22 85
tone.totland@bkf.no

Menighetskonsulent Therese 
N. Mokkelbost, tlf. 55 30 81 02
therese.mokkelbost@bkf.no

Arr.: Menighetene i Fana prosti

VELKOMMEN –  også om du
ikke har fått meldt deg på!

Mangfoldig NMS -
generalforsamling
«Guds draum» var temaet for Det Norske Misjonsselskaps general-
forsamling i Bergenshallen 9-13. juli. Med program for alle alders-
grupper og egne arrangementer i Baptistkirken, Slettebakken kirke og
Slettebakken skole, var det nok å være med på for de 1850 deltagerne.

KORSANG: Det var tett mellom benkeradene i Bergenshallen – ikke minst under de

musikalske innslagene. FOTO: MISJONSTIDENDE/EIVIND HAUGLID

Snitter • Tapas • Koldtbord • Forretter • Hovedretter •  Desserter • Kaker • Overtidsmat • Lunsj 

Tid for å samles?         Ring oss! 55 52 72 50 

Utleielokaler • Kronstad Hovedgård • Fana Roklubb • Rambergstunet • Akvariet i Bergen 
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Bjørgvin bispedømmeråd har 
i sommer nominert fem
kandidater til valget av ny biskop
i Bjørgvin, etter at biskop Ole 
D. Hagesæther (66) går av med
pensjon senere i høst. General-
sekretær i Sjømannskirken Kjell
Bertel Nyland (59) fra Bønes og
sokneprest i Birkeland menighet
Ivar Braut (52) er blant de
nominerte.

AV MAGNE FONN HAFSKOR

Vi har dessverre ikke lykkes i å få en kom-
mentar fra Kjell Bertel Nyland, som for tiden
er på reise i OL-nasjonen Kina. Ivar Braut
derimot følger med på sommerlekene hjem-
me fra sin egen stue, og gir gjerne en kom-
mentar til Menighetsbladet.

– Vanlig menighetsprest
– Jeg visste at det var på tale, men jeg ble like-
vel overrasket over at jeg var blant de fem no-
minerte, sier Braut, som ser på nominasjo-
nen som en stor tillitserklæring. 

– Ledererfaringen min fra tiden som prost i
Sunnhordland er nok vektlagt, spekulerer
han.

– Men jeg synes likevel det er fint at valgko-
miteen gjennom nominasjonen viser at de
også verdsetter en vanlig menighetsprest. 

Braut kjenner godt til de andre kandida-
tene, og mener at det er en fin liste valgkomi-
teen har satt sammen.  De tre andre nomi-
nerte er domprost i Bergen Ørnulf Axel El-

seth (55), rektor ved Menighetsfakultetet i
Oslo Halvor Nordhaug (55) og bymisjons-
prest i Oslo Kari Veiteberg (47). 

Avskjedsgudtjeneste
På nettsiden til Bjørgvin bispedømme
(www.kyrkja.no/bjorgvin) er det lagt ut en

bred presentasjon av de enkelte kandidatene
– blant annet svarene de har gitt på en rekke
personlige og politiske spørsmål fra Bispe-
dømmerådet.

Lang prosess
Innen 1. oktober skal alle menighetsråd,

Ny biskop: To fanabuer 

NOMINERT: Ivar Braut (sokneprest i Birkeland menighet) oppsummerer sin visjon for Den

norske kirken i de tre ordene allmenn, forankret og frimodig, og ser for seg en kirke som møter

både den trofaste kirkegjengeren og de som kommer mer sjelden med respekt, varme og ån-

delig føde. Han mener at homofilt samliv er i strid med Guds vilje, og vil si klart nei til ordinasjon

av homofilt samlevende.

NOMINERT: Ørnulf Axel Elseth

(domprost i Bergen) drømmer om en
Kristusbegeistret kirke som bringer
ut evangeliet, gir folk håp og mot, og
som langt dristigere våger å regne
med mennesker. Elseth er den
eneste av kandidatene som er klart
positiv til at homofilt samlevende
kan inneha vigslede stillinger i kir-
ken. Han mener at kirkens engasje-
ment for forbruk, rettferdighet og
vern av menneskeverdet represen-
terer de største og viktigste utfor-
dringene vi står overfor i dag.

NOMINERT: Halvor Nordhaug

(rektor ved Menighetsfakultetet)
ser for seg en folkekirke som ska-
per disipler. Han vil ha en kirke
som gir tilhørighet og som fører
folk frem til den kristne tro – ikke
minst gjennom en målbevisst
trosopplæring. Politisk er han
opptatt av miljøkrisen og fattig-
domsproblematikk, og vil utfordre
folk og myndigheter til å treffe ra-
dikale valg for å verne skaperver-
ket og sikre en rettferdig fordeling.
Han vil ikke kunne vigsle homofilt
samlevende til kirkelig tjeneste.
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prester, kateketer, diakoner og kan-
torer i Bjørgvin, samt alle landets
proster og teologiske professorer
avgi stemme på den de mener er
best egnet til å bli ny biskop i Bjørg-
vin. Deretter er det Kirkerådet og
alle biskopene som skal si sitt, før

den nye biskopen blir utnevnt i
statsråd enten på slutten av dette
året eller tidlig i 2009. ●

Biskop Ole D. Hagesæther 
holder sin avskjedsguds-
tjeneste 20. november.

r blant de nominerte
Midler fra Dankert 
Skagens minnefond

Dankert Skagens Minnefond skal
gå til det beste for eldre i området
som utgjorde Fana bydel i 1995.
Stiftelsen er vedtatt oppløst og det
blir delt ut porsjoner på fortrinnsvis
kr. 5000, 10.000 og 20.000. Vi ønsker
prosjektbeskrivelse og budsjett for
konkrete tiltak som gjennomføres
innen utgangen av 2009. Under el-
lers like vilkår vil prosjekter med
kirkelig tilknytning prioriteres, da
minnefondet opprinnelig hadde til-
knytning til Birkeland menighet. 

Se også www.kirken.bergen.no
(Birkeland menighet) 

Søknad sendes: Dankert Skagens
minnefond. Birkeland menighet,
Postboks 152, Nesttun, 
5852 Bergen innen 25. september. 

NOMINERT: Kjell Bertel Nyland (generalsekretær i Sjømannskirken) ser i

sin visjon for seg en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekir-

ke – med øre og hjerte særlig for de som er uferdige og usikre i sin tro. En vik-

tig del av dette mener han vil være å sikre diakonien som kirkens kropps-

språk og evangeliet i handling.

NOMINERT: Kari Veiteberg (bymi-
sjonsprest i Kirkens Bymisjon i Oslo)
sin visjon er en folkekirke som gjør
Kristus levende – ikke minst gjennom
at den tydelig er på de svakeste sin
side. Politisk synes hun at det er viktig
at kirken engasjerer seg i miljø og
rettferdig fordeling av goder. Dette
mener hun handler både om skaper-
verket og hva det vil si å være en kris-
ten. Hun ønsker også å rette søkelyset
mot der hun mener menneskeverdet
er truet – spesielt i forhold til eldre i
eldreomsorg og barn og unge sine
oppvekstvilkår.
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– Jeg tror det er bra at vi treffes
jevnlig og feirer gudstjeneste
sammen, sier avtroppet
menighetsrådsleder i Baptist-
menigheten Arild Fintland (44)
om det spesielle samarbeidet
med Slettebakken kirke. 

TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

– Utad tror jeg det betyr noe at vi viser om-
verdenen at vi er kristne venner – som deler,
sier kapellan i Slettebakken kirke Lars Petter
Eide (41).

– Samarbeidet har lært meg at selv om vi
tilhører ulike kirkesamfunn, så har vi noe
større felles, sier Fintland, som mener krist-
ne menigheter ofte får litt skylapper – og
bare ser det som skjer i egen menighet. 

Nabokirker
Samarbeidet mellom de to menighetene kan
tjene som inspirasjon også for andre – og
gjerne i en større sammenheng. 

– Det har vært fine gudstjenester, der jeg
føler at jeg har fått et glimt av helheten i Guds
rike, sier Fintland. Han er vennlig, blid og
veltalende, og virker som en mann det er
godt å ha som venn. Dialekten tok han med
seg fra Skedsmo, der han vokste opp i en fa-
milie med foreldre som fortsatt er aktive i
Baptistkirken. Til Bergen kom han for syv år
siden, like etter at Baptistmenigheten flyttet
fra Krinkelkroken og inn i den nye kirken to
steinkast unna Slettebakken kirke. 

Murene faller
– Murene mellom de ulike kirkesamfunnene
var mye høyere før, sier Lars Petter Eide, som
vokste opp med Fridalen menighet som sitt
andre hjem.

Han gir inntrykk av å være en åpen og in-
kluderende prest, og kommuniserer med
spørsmål og nysgjerrighet i stedet for dog-
metro skråsikkerhet.

– Jeg opplever en større åpenhet og vilje til
å gjøre ting sammen i dag, sier han, og gleder
seg over at det er blitt slik.

– Min innstilling har alltid vært økume-
nisk – at jeg har vært åpen for og hatt respekt
for andre kirkesamfunn. Noen spørsmål ser
man ulikt på, men det viktigste er å kunne se
at det er mer som forener enn som skiller. 

Lars Petter forteller at han i tillegg til perio-
der innenfor både Indremisjonen, KFUM og

Kirkens nødhjelp også en stund var pro-
gramleder på Pinsemenighetens radiosta-
sjon.

– Vi er jo én kirke, sier han begeistret.
– En verdensvid kirke med mange rom. Så

på min vei har det derfor vært mange strå jeg
kunne plukket.

– Har Baptistmenigheten vært et slikt strå?
– Jeg deltok på to ungdomsleirer der, og

syntes det var flott. Men jeg har alltid landet
innenfor Den norske kirken.

Felles gudstjenester
Baptistmenigheten står for tiden uten ånde-
lig leder, etter at pastor Atle H. Eidem før
sommeren takket ja til et kall i Baptistmenig-
heten i Halden. Det verdifulle samarbeidet
med Slettebakken kirke ble innledet mens
Eidem var pastor i Bergen, og videreføres
selv om Baptistmenigheten nå er uten pas-
tor. 

– Hva består samarbeidet i?
– Menighetene arrangerer årlig to felles

gudstjenester, sier Fintland.
– Det har vi gjort like siden kirken stod fer-

dig for åtte år siden. Jeg tror at det vi får til her
kan være en vei å gå for andre også. 

– Også sett i en større sammenheng?
– Alt som er stort, har en gang vært lite,

svarer han.
– Hvordan kan man vite hvem naboen er,

Et glimt av
helhetenSAMME RETNING: «Jeg løfter mine øyne opp mot

fjellene: hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp
kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord»
(Sal.121:1-2) siterer Arild Fintland
(t.v) fra Baptistkirken, og gleder
seg over trosfellesskapet med
Lars Petter Eide og Slettebak-
ken menighet. 
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hva han mener, hvis man ikke snakker sam-
men? spør han retorisk, og peker på at ulike
kirkesamfunn har spilt en viktig modere-
rende rolle i konfliktfylte områder og slik
vært en motvekt til de voldelige tendensene.

Felles nattverd
De to menighetene feirer også nattverd
sammen, til tross for at de legger ulikt me-
ningsinnhold i den liturgiske handlingen. 

– Den norske kirke lærer at Jesus tar bolig
i elementene når vi spiser og drikker hans
blod og legeme, forklarer Eide. 

– Baptistkirken avviser dette, i tråd med
læren etter reformatoren John Calvin
(1509-1564) – som sa at brødet og vinen
bare er symboler på Jesu blod og legeme. 

– Hvordan løser dere dette?
– Vi har gjort det på den måten at vi bru-

ker hele liturgien vår, men bruker den noe
rundere formuleringen «Kristi legeme gitt
for deg» som utdelingsord i stedet for den
mer vanlige varianten «dette er Jesu lege-
me».

Voksendåp
Det største skillet mellom de to menighe-
tene går likevel ikke ved nattverden. 

– For å bli baptist må en bekjenne troen
på Jesus Kristus som sin frelser, og på bak-
grunn av denne bekjennelse bli døpt. Vi

tror ikke på arvesynden slik som i Den nor-
ske kirke. I stedet for barnedåp tar derfor
familiene barna sine med til kirken og vel-
signer dem, slik at de blir medlemmer og
en del av vår medlemsstatistikk. Ofte for-
blir de det man juridisk  kaller «menighets-
barn», men mange velger å la seg døpe i al-
deren 15-20  år. 

– Når ble du selv døpt?
– Jeg tok et bevisst valg da jeg var 18 år, og

lot meg døpe. Da syntes jeg det var på tide. 

Konfirmasjon uten dåp
– Er voksendåpen en parallell til konfir-
masjonen i Den norske kirke?

– Ikke helt. I dag har vi også konfirma-
sjon – det vi før kalte for å gå på kristen-
domsskolen.

– Kan man konfirmeres uten å være
døpt?

– Ja, det er ikke noen sammenheng der.
Konfirmasjonen vår er ikke noen bekref-
telse av dåpen, men vi har valgt å bruke den
samme benevnelsen slik at våre ungdom-
mer ikke skal føle seg utenfor.

Baptistkirken skiller seg også ut gjennom
måten den er organisert på.

– Hos oss er hver menighet en frittstå-
ende juridisk enhet, der Menighetsmøtet
selv tilsetter pastoren, sier Fintland, og
finner støtte til denne måten å organisere

kirken på både i Bibelen (blant annet
1.Kor.6:1-3) og måten de tidligste kirke-
samfunnene var bygget opp på. 

Mening til livet
Som en avrunding av samtalen vår spør jeg
om hva det å ha en personlig gudstro har be-
tydd for dem. 

– Trygghet og håp, sier Eide. 
Fintland blir stille en stund, som om han

leter etter de riktige ordene.
– Bønn er viktig, sier han.
– Det å kunne legge den tunge sekken av,

selv om det kan variere om du føler at det
virkelig skjer. 

– Føler du at din tro gir mening til livet?
– Troen sammen med håpet er med på å gi

en mening til livet – og sette det inn i en stør-
re sammenheng, sier han.

Sikkerhetsnett
Lars Petter Eide er enig.

– Gud er en venn som kjenner meg, og som
jeg får komme til med alt, sier han.

– Uten at jeg trenger å prestere bestemte
ting, føyer Fintland til.

– Det er en viktig skillelinje mellom oss og
andre religioner. 

– Troen min er et sikkerhetsnett, sier Eide.
– Har du brukt det?
– Jeg har nok det. Livet er 41 år gammelt

nå. Når jeg ser tilbake, står det tydelig for
meg at veien har blitt staket ut for meg – selv
om det ikke virket slik den gangen.

– Du mener at du har hatt en med deg?
– Ja, slik føles det – selv om det også skjer

mange ting som vi kunne vært foruten i livet. 

Tro, håp og kjærlighet
– Føler du at enkelte vonde opplevelser like-
vel kan gi mening når du ser tilbake?

– Ikke alle, men noen får et litt annet lys
på seg når tiden går, sier han, og forteller at
en god tekst å bruke i møte med det me-
ningsløse er Jesu siste ord på korset
(Matt.27:46). 

– Men det vakreste bibelverset finner du i
Paulus første brev til korinterne, sier han, og
siterer: «Da jeg var barn, talte jeg som et
barn, tenkte jeg som et barn, dømte jeg som
et barn. Men da jeg ble mann, la jeg av det
barnslige. Nå ser vi som i et speil, i en gåte, da
skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg styk-
kevis, da skal jeg forstå fullt ut, slik Gud
kjenner meg fullt ut. Så blir de stående, disse
tre: Tro, håp og kjærlighet. Men størst blant
dem er kjærligheten.» (1.Kor.13:11-13).

Neste fellesgudtjeneste holdes i Baptistkir-
ken 28. september, med preken av Jorunn
Johnsen, sogneprest i Slettebakken. ●

D
ialog m

ellom
 søsken

ELVEDÅP: Forfulgte europeiske immigranter tok baptismen med til USA, der den protestantis-

ke trosretningen i dag teller rundt 32 millioner medlemmer. Postkortet viser en elvedåpssere-

moni i Nord-Carolina ved inngangen til det 20. århundret. 
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Velkommen til

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no

Bok & Media Vestbok

Perspektiv på livet

Vi søker kvinner og menn over 20 år som har orden på livet, tid til å bry seg og 
lyst til å utvikle seg. Les mer på www.kirkens-sos.no eller ring 55 32 58 45

Som telefonvakt hos 
Kirkens SOS kan du bidra 
til at andre får det bedre, 
samtidig som du får 
perspektiv på livet.

Adresse: 

Fanaveien 320, 

5244 Fana

E-post: fana.prosti@bkf.no

Prost Per Barsnes

Tlf. 55 59 32 55 
E-post:
per.barsnes@bkf.no

Prostileder Edvin 

Stenhjem Bratli 

Tlf. 55 59 71 81 - E-post: 
edvin.bratli@bkf.no

Personal og økonomikon-

sulent Liv Bente Nilsen

Tlf. 55 59 32 57 - E-post:
liv.bente.nilsen@bkf.no

Prostisekretær 

Kari Rydland

Tlf. 55 59 71 82 - 
E-post: kari.rydland@bkf.no

Servicesekretær 

Inger Helene Jæger

Tlf. 55 59 71 83 - E-post: 
inger.helene.jaeger@bkf.no

Fana prosti, oppgaver og kontaktinformasjon
Prostikontoret har personalansvaret for dem som jobber i kirkene i Fana.

Kontoret koordinerer fellesfunksjoner og samarbeidsprosjekter. Kontoret

utfører sentralbordtjeneste for alle menighetene i Fana, utfører all kirke-

bokføring og administrerer dåp, vigsel og gravferder.

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
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ANSATTE I MENIGHETEN

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

Menighetskonsulent 
Marita Børve
telefon ..... ..................55 59 71 12
marita.borve@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 
Lene Gunnarson
telefon arb. ..................55 59 71 15

Kantor Guro Rotevatn Buder 
telefon arb. ................ 55 59 71 16      
telefon prv. ................ 412 05 127

Styrer, Skjold menighetsbarnehage 
Lena Aa. Austevoll
telefon arb. ................ 55 59 71 21 
telefon prv. ................ 472 35 976 
lena.austevoll@bkf.no

Menighetsrådsleder
Torun S. Rotevatn
telefon prv. ..............  55 13 67 81

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 
Guro Rotevatn Buder
telefon ......................55 59 71 16    

Extasis (Skjold Ten Sing):
Skjold kirke onsdager kl 19.00-21.30
Øyvind Bjørge ............... 958 79 314

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

KRIK – Kristen Idrettskontakt
Skjold skole, gymsalen - søndager
fra kl. 18.00 
Lars Olav Hammer tlf. 980 10 121
oluf90@hotmail.com
     

     

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 
10-kaffen 
Annenhver torsdag like uker, 
kl. 10-12
Arne Brekke: ................ 55 59 71 14

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

lene.gunnarson@bkf.no

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

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

Haakon Laastad (st.leder) 916 11 269guro.rotevatn.buder@bkf.no

13                 august 2008

Vi prøver igjen, og ønsker gamle og 
nye brukere velkommen til ukeslutt.

Ukeslutt er en hyggelig avslutning på en
travel uke, og en fin sosial inngang til hel-
gen som kommer. 

Vi prøver oss tre ganger nå i høst. Første
gang er fredag 19. september, kl. 17.- 19.
Øvrige datoer i høst: 17.10. og 21.11.

Program:
- Felles middag.
- Spennende aktiviteter for barn.
- Kafé for de voksne.
- Felles avslutning.

Pris: 
Barn kr. 30.- Voksne kr. 50.- Fam. kr. 150. 

Velkommen til store og små.

Langsomt farvel
med Idar?
Avslutningen av dette konfir-
mantåret blir nok litt «skjemmet»
av at vi aner at vår kjære kateket,
Idar Kløvning, langsomt er på vei
bort fra menigheten. Han har i
hvert fall tatt seg et års pause og
skal være lærer i skolen det kom-
mende året. Vil du være med å tak-
ke Idar for mange års godt utført
menighetsarbeid, så blir det an-
ledning til det under kirkekaffen
søndag den 12. september. Da er
det for øvrig familiegudstjeneste
kl. 11.00. Velkommen. ●

Fredag er dagen da mange
av oss daler ned i sofaen et-
ter en travel uke på jobben.
Vi kunne tenke oss å treffe
naboer og venner, men
overskuddet til å invitere og
stelle i stand er ikke stort.
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. Eller kanskje er huset
litt tomt etter ungdommen
som har flyttet ut. Uansett
situasjon, mange har sagt til
oss at vi har behov for et sted

å treffes uformelt og hygge-
lig med prat og med musikk
av god årgang. Et sted der vi
kan senke skuldrene i godt
lag. Vi ønsker å skape et slikt
treffpunkt i kirken vår. 

Kafeen begynner ca 19:30
med et kveldsmåltid i peise-
stuen i Skjold kirke.

Vi serverer «godt brød» –
te og kaffe - ta med én sort
pålegg til felles matbord

• God tid til prat.
• God musikk.
• Ord før helgen.

Plan for høsten 2008

• 12. sept: «Afrika». Ved 
Kjersti og Anders Ruud. 

• 10. oktober: «Lightning
process – en mulighet 
for hvem?» Torun S. 
Rotevatn

• 14. november: 
Program følger

Ønsker du mer info, 
send din mailadresse til
arne.brekke@bkf.no
se ellers hjemmesiden til
Skjold kirke.

Ukeslutt for store og små
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Vi har en flott søndagsskole med
flinke og ivrige ledere. Noen av
disse lederne har vært med i
årevis, og ønsker på sikt å gå inn
i andre oppgaver i menigheten.

AV EVA CAMILLA VETAAS

«Sprell levende» er Norsk Søndagsskolefor-
bunds nye redskap til å formidle bibelfortel-
lingene. Ved hjelp av «Sprell levende» vil vi
formidle det glade budskap til barna
gjennom bibelfortellingene og bønnene,
gjennom søndagsskolerommet- med god
lukt, flotte farger og sprell levende musikk-
og gjennom morsomme leker og aktiviteter
som understreker budskapet.

Her trenger vi deg! Du vil ikke være alene,
men jobbe sammen med andre i et søndags-
skole team. Disse teamene rullerer fra gang til
gang slik at man har søndagsskolen et par
ganger i semesteret. Her jobber vi sammen
slik at ingen er alene om oppgavene.

Kanskje du har en forteller i magen, kanskje
du er glad i å synge eller leke med de aller
minste, kanskje du er flink å koke kaffe, eller
glad i å bake?Kanskje du liker å være sammen
med barn, men ikke har funnet din «plass» i
menighetsmangfoldet? Da kan dette være
noe for deg! ●

Kontakt frivillighetskoordinator 
Eva Camilla Vetaas på telefon 
55 59 71 17 - 93 29 38 31, e-post:
eva.camilla.ronnestad@bkf.no

I Bibelen finner vi mange ord og uttrykk
som har slått rot i språket. Øyet har en
sentral plass i mange av Bibelens tekster,
vi finner noen av disse uttrykken igjen i
språket vårt:

Kaste sine øyne på: Om å finne en per-
son eller gjenstand attråverdig. Brukes
om Potifars hustru som kaster sine øyne
på Josef. • 1 Mos 39,7

Øye for øye, tann for tann: Uttrykket
brukes oftest om en som er blitt angrepet
eller påført urett, og som mener seg å
være i sin rett til å ta hevn og gjengjelde.
Men i bibeltekstene der uttrykket brukes,

tales det om at den som volder skade, må
gjøre skaden god igjen, altså bøte det
som er gått i stykker. I de tilfeller der det
er tale om legemsbeskadigelse, skal
rettsprinsippet være at en skal gjøre opp
for den skade som er forvoldt, og skade-
serstatningen skal tilsvare forbrytelsen.
Slik settes det grenser for vilkårlig gjen-
gjeldelse. Det er også viktig å merke seg
seg at det dreier seg om en rettsregel
som anvendes av dommere, den skal
nettopp ikke være overlatt til egen hevn-
gjerrighet. Praktiseres fremdeles i visse
fundamentalistiske grupper i andre reli-
gioner. I Bergprekenen opphever Jesus
denne praksis og anbefaler at en heller
skal snu det andre kinn til. 
• 2 Mos 21,23-24 
• 3 Mos 24,20 • Matt 5,38 

Synge i kor?
Cantus starter opp igjen tirsdag 26. august.

Koret øver hver tirsdag i tidsrommet kl 19.45 - 21.45 i menighetssalen
/ kirkerommet. Høsten vil bl.a. by på Allehelgensmessen av Egil Hov-
land samt noen negro spirituals, før julerepertoaret står for tur. For

nærmere informasjon, ta kontakt med dirigent Guro Rotevatn Buder,
guro.rotevatn.buder@bkf.no, tlf. 55 59 71 16.

Søndagsskolen:bibelens uttrykk

Hundreårsmålene 

- en unik sjanse 
til å gi ny retning
til politikken
På 1800-tallet bygget vi nasjonalstaten og på
1900-tallet bygget vi velferdsstaten. Aldri i
historien har noen hatt det så godt som oss.
Nå har vi nok av alt og et godt demokratisk
system, men klimakrisen truer og vi ser at vi
kan ikke fortsette på samme måte. Hvor skal
vi nå? Hvilke mål skal vi sette oss de neste
hundre årene? Hundreårsmålene inviterer
befolkningen i Norge med på en dugnad for
å være med og bestemme over framtiden.
Kirken med biskopene i spissen støtter opp
om dette initiativet - blir du med?
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15                 august 2008

Søker medhjelpere og ledere

Les mer på: www.kirken.no
- søk «Hundreårsmålene»
eller klikk deg rett inn på:
www.hundrearsmalene.no

Etter det spenstige vedta-
ket på Kirkemøtet sist høst
er det spennende å følge ar-
beidet med å utforme Bære-
kraftreformen. I begyn-
nelsen av juni behandlet
Kirkerådet et forslag til or-
ganisering og innhold. 20.

august er det klart for en av
flere «tankesmier» om re-
formen, hvor en kan få inn-
spill fra mange ulike aktører.

Forslaget slik det ble pre-
sentert for Kirkerådet kan le-
ses på denne litt vriene nett-
adressen:
www.kirken.no/
index.cfm?event=
doLink&famId=46286
(i «ett ord»). ●

Som det vil være kjent fra media,
er det nå lagt frem et forslag til ny
salmebok for Den norske kirke. 

Forslaget, som blant annet alle
menigheter kan uttale seg om i
løpet av høsten, favner bredt kul-
turelt og har et meget variert inn-
hold som vil være av interesse for
mange. 

I samarbeid med Fana prosti ar-
rangerer derfor BBønes menig-
hets kulturutvalg tirsdag 7. okto-
ber kl. 19.30 en salmekveld i kir-
ken med seniorrådgiver i Kirke-
rådet, Åge Haavik. Han vil fortelle
om arbeidet med forslaget og
lede oss i sang av noe av det nye
som er foreslått.

Velkommen til en interessant
og aktuell kulturkveld! ●

Hvordan blir 
den nye 

salmeboken?
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25.05. Emeli Michelsen-
Svenson

25.05. Kine Wichne Rognvik
25.05. Aleksander Simonsen 

Bratland
25.05. Dina Lundebø Lygre
01.06. Ellen Grinde Røed
01.06. Karoline Joys
01.06. Sondre Haukanes
01.06. Tuva Rasmussen
08.06. Hannah Sofie Krogh
08.06. David Hansen
08.06. Jaran Hauge Rødberg
15.06. Stine Bøe Ljunggren
15.06. Adam Skeie
22.06. Rikke-Sofie Rognaldsen
22.06. Benedicte Liset Hallseth
22.06. Hedda Amlie Tverrå
22.06. Hedvig Sørtveit
06.07. Edvin Sortvik Hansen
06.07. Tora Enge Drange
20.07. Vivian Daiyun Hodneland
20.07. Hedda Jansson 

Rønnestad
27.07. Even Gjertsen
03.08. Louise Bosnes Nielsen
03.08. Philip Berg Hansen
03.08. Tilje Johanne Opedal
03.08. Mikkel Tørrisplass Tjugen

07.06. Linda Andersen og 
John-Erik Os

21.06. Cecilie Ase og Rune 
Christensen

19.07. Roksana Ghaffarinik og 
Stephen Andrew Moore

11.05. Johannes Haukeland 
10.05. Sigrid Kristine 

Gullaksen 
12.05. Ole Alfheim 
12.05. Agnethe Mehn-

Andersen 
16.05. Aud Judith 

Gamlemshaug 
26.05. Øystein Mikal Brugger 
06.06. Asbjørn Johannessen 
16.06. Borghild Kubon 
30.06. Berit Gunn Sande 
16.07. Turid Torkildsen 
19.07. Erna Lundekvam 
21.07. Kåre Egil Brakstad 
23.07. Margit Gullbrå

Lørdag 30. august 

kl 11 .00 og kl. 13.30

Konfirmasjonsgudstjenester.
Kateket Kløvning og sogne-
prest Arne Brekke.

Søndag 31. august 

kl.11.00 og kl. 13.30

Konfirmasjonsgudstjenester.
Kateket Kløvning og sogne-
prest Arne Brekke.

Lørdag 6. september 

kl. 11.00 og kl. 13.30

Konfirmasjonsgudstjenester.
Kateket Kløvning og kapellan
Bjørn Moe.

Søndag 7. september

kl.11.00, 17. s. e. pinse

Luk 7,11-17; 
Kapellan Bjørn Moe. Sola 
Fide synger. Dåp, nattverd, 
søndagsskole og kirkekaffe.

Søndag 14. september kl.11.00

18. s. e. pinse. Joh 8,31-36; 
Familiegudstjeneste. 
Sogneprest Arne Brekke. 
Barnehagen vår deltar. 
Cantus synger.
Dåp og kirkekaffe.

Søndag 21. september kl.11.00

19. s. e. pinse,

2 Mos 20,1-8.12-17. Kapellan
Bjørn Moe. Dåp, nattverd, 
søndagsskole og kirkekaffe.

Søndag 28. september kl.11.00

20. s. e. pinse, Joh 9,1-7.35b-38; 
Kapellan Bjørn Moe. Dåp, 
nattverd og kirkekaffe.

Søndag 5. oktober kl.11.00

21. s. e. pinse,

Mark 10,13-16; Kapellan 
Bjørn Moe. Dåp, nattverd og 
kirkekaffe.

Søndag 12. oktober kl.11.00

22. s. e. pinse.

Familiegudstjeneste. Sogne-
prest Arne Brekke. Søråshøgda
barnekor deltar. Kirkebok for 
4-åringer. Dåp og kirkekaffe.

Søndag 19. oktober kl.11.00

23. s. e. pinse. Matt 18,15-20

Familiegudstjeneste med 
baby-sang. Kapellan Bjørn Moe.
Dåp og kirkekaffe.

Søndag 26. oktober kl. 11.00

Bots- og bededag. Luk 13,23-30; 
Sogneprest Arne Brekke.
Dåp, nattverd og kirkekaffe.

Søndag , 2. november kl. 11.00

Allehelgensdag. Åp 21,1-7; 
Kapellan Bjørn Moe; 
Dåp, nattverd og kirkekaffe.

Åpen barnehage 
starter opp 2. september,
kl 10-14.

«10-kaffen» 
starter opp 4. september 
kl. 10.00

Formiddagstreffet 
starter opp 11. september 
kl. 12.00

Mali-konsert 
søndag 12. oktober kl. 19.00.
Se side 5 for mer informasjon

kalender

gudstjenester

døde

 vigde

døpte

Returadresse:
Skjold menighet
Skjoldlia 55
5236 Rådal B
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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 

Vår nye menighetskonsulent
Siden i fjor høst har Marita Børve vært i Skjold menighet i et vikariat som
menighetskonsulent.

Stillingen ble ledig da Astrid Pundsnes sluttet nå i vår. Marita valgte å søke og fikk stillingen. 
Vi i Tegn-redaksjonen gratulerer Marita Børve med jobben og ønsker henne på nytt hjertelig 
velkommen. ● FOTO BJØRN MOE

Menighetskalender
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