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4/11 - et magasin for Skjold Menighet
med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

’’Jeg vil gi dere
fremtid

og håp’’

22. juli 2011.

Side 5-7

JER. 29:11

Kirkevalget
er ditt valg!

De helt nødvendige
ungdomslederne
Uten unge, frivillige ledere
som Haakon Laastad
stopper menighetens
ungdomsarbeid. Side 2

12. september er det kommune- og fylkestingvalg. Men alle
statskirkemedlemmer kan i tillegg også stemme på kandidater til menighetsråd (bildene over), bispedømmeråd og
utsendinger til Kirkemøtet. Side 8-9, midtsidebilaget og 14-15.

Elias Blix 175 år
I år er det 175 år siden den
store salmedikteren og
nynorskpionéren
Elias
Blix ble født. Side 10-11

Kontaktinformasjon side 13 • Kalender side 16
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Etter
terroren
REFLEKSJON AV BJØRN MOE

UNGE LEDERE: Adrian Bang, Øyvind Bjørge, Haakon Laastad og Daniel Saure.

REFLEKSJON AV BJØRN MOE

Også de store. De som mennesker har grublet på gjennom årtusener. Hvorfor lidelse?
Hvor kommer det onde fra? Hvem står bak? Er
det menneskenes frie vilje som skaper slike
udåder? Og hvor var Gud?
Min lille erfaring med slike spørsmål er nettopp det. Lille. Eller smått. Smått i den forstand at jeg ikke finner svaret. Jeg har spørsmålene, men de store svarene har jeg ikke.
For noen svar vil vi gjerne ha nå det uforklarlige har truffet oss. Så blir det kanskje ikke
så uforklarlig, så ubegripelig.
Men hvis vi ikke har svarene. Hva har vi da?
Foruten spørsmålene.
Vi har fremdels dette, og det så vi tusenvis av
eksempler på i uken etter 22. juli. Vi har hverandre. For det er blant hverandre vi lever, de er
blant hverandre vi skal sørge og det er hos
hverandre vi finner noen å gå sammen med,
også i sorgens tunge vandring.
Satt på spissen. Hva hadde all verdens gode
svar hjulpet meg hvis jeg ikke hadde noen andre, hvis vi ikke hadde hverandre?
Og forunderlig nok, kanskje det er nettopp
gjennom de andre at vi ser Guds vesen og gjøren: En som vil være med oss, som vil være
sammen med oss. Også når det treffer oss det
som vi ikke har svar på.
Kanskje han ikke er så annerledes enn oss,
denne Gud. Han gir oss ikke svaret, men han
gir oss sitt nærvær.
For noen er det nok.
Andre kan ikke la være med å spørre.
De spørsmålene tåler Gud, og det skal vi
også tåle.
Av hverandre. ●
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Vi har alltid vært avhengige av dem. De som stiller opp på fritiden,
som bruker litt av ferien eller kanskje tar seg fri for å bidra.
AV BJØRN MOE

Konfirmantfestivalen Skjoldstock er en
slik «dugnads-ting». Her kommer 50-60
unge ledere sammen for å lose konfirmantene noen hektiske kvelder og dager, og uten disse unge lederen kunne vi
heller ikke dratt på konfirmasjonsleir.
Leirsjefene de siste årene har vært disse unge; i år delte Erna Bjørke og Øyvind
Bjørge har hatt oppgaven tidligere. I tillegg kommer gruppeledere, aktivitetskoordinator osv.
En av de som i år dukket opp for 6
gang var Haakon Laastad. Noen vil kanskje kjenne ham som Skjoldgutt , og andre vil huske ham da han hadde siste del
av siviltjenesten sin i Skjold menighet i
2009.
- Og du skulle egentlig ikke vært her?
- Nei, jeg hadde egentlig en jobb som
startet denne uken, og så ble den utsatt
og da var det bare å pakke baggen å komme seg fra Oslo og over til Voss.
- Oslo, jeg trodde du bodde i Danmark?
- Nesten rett. Jeg reiste høsten 2009 til
Danvik Folkehøyskole utenfor Drammen og gikk på filmlinjen der. Et flott år
der med godt vennskap. I fjor sommer
flyttet jeg til Århus i Danmark og har
gått et år på Den Europeiske Filmskole
der.
- Film er jo så mye. Lyd, lys, sminke og
så bortetter?
- Alle har jo litt lyst til å lage sine egne
filmer eller være sentral i produksjonen,
men jeg synes i første omgang at lys var
Digitalfoto: Benytt høy oppløsning.
Lokalredaksjon: Bjørn Moe.
Lokal kontaktinformasjon: Se side 13
Sentralredaksjon: Kun henvendelser ang. fellesstoff til
bladet (side 5-12). All annen kontakt: Se side 13.
Redaktør: Magne Fonn Hafskor
tlf. 55 39 04 40 - eyecu@online.no
Produksjon: Dragefjellet - post@dragefjellet.no
tlf. 55 23 25 47 - Filer over 5 mb: jan.hm@frisurf.no
Trykk: Bodoni

viktig og hadde lyst til å lære meg det.
Lære lys. Intet mindre. Det er nyttig
både innen fotografering og film. Og så
liker jeg den tekniske biten litt. Kameraer og linser og slikt. Kamerateknikk.
Men film er jo egentlig fortellingen, dramaet. Det er jo det som ER selve filmen.
- Hvordan har det vært å flytte, slik
som mange unge i din alder gjør. Er det
mulig å bevare troen på Jesus?
- Det er mye nytt og spennende der
ute. Selv på en folkehøyskole som drives
av kristne organisasjoner kan det fort
skje at troen ikke få noe næring. I Danmark bodde jeg sammen med en dansk
prestesønn. De er kanskje ikke helt som
norske prestesønner, men vi stod ofte på
samme side i en del åndelige diskusjoner. Oss mot resten. Og nå når jeg skal
slå meg ned i Oslo så må jeg nok jobbe
litt med å finne meg plasser å gå slik at
jeg har min Jesus og min Gud.
- Leiren her, betyr den noe i en slik
sammenheng?
- Flott å møte litt av de gamle igjen. Og
så er det jo et åndelig felleskap dette, med
kveldavslutninger og gudstjenester som
samlingspunkt. Skal jeg se litt bakover så
ser jeg jo tydelig at ungdomsmiljøet og
noen av dere i staben har betydd noe når
det gjelder også min tro. Takker for det.
- Og nå etter leiren.
- Da er det en tur til Oslo for å få installert meg deg, møte på jobb på Jar for å
pakke utstyr, og så går turen til sydlige
del av Rogaland i 5-6 uker for å lage film.
Lykke til Haakon. Sier vi. Både med
film og med livet og med lyset. ●

Annonser, fellessider (side 5-12):
Knut Sundt Rosenlund - 906 96 474 - costly@online.no
Annonser, lokalsider: Kontakt lokalredaksjonen.
Stoffdeadline neste nummer:
Mandag 26. september
Ø M E R KE
Utgivelsesdag neste nummer:
T
ILJ
M
Tirsdag 11. oktober
Møtekalender/utgivelselplan:
Se facebook-gruppen «Informasjon
menighetsblader Fana prosti»
1
69
24

Tegn nr 4, 2011. Bladet utgis av menighetsrådet i samarbeid med BKF og de andre menighetene i Fana, og
sendes til alle hjem i menigheten. Vi tar med glede i
mot artikler av ulike slag og gjerne tips til reportasjer.
Levering av stoff: Leveres menighetskontoret eller på
e-post: tegnt@broadpark.no.

Fortsatt unge ledere

9

Terroren den 22. juli har merket
oss for lang tid fremover. Noen
for livet. Og i kjølvannet av
grusomhetene er det mange
spørsmål som melder seg.

Trykksak
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De ser overraskende «freshe»
ut, både Karsten Holst
Hopland og Robin Kjell
Tshisekedi, der de sitter
ved siden av hverandre
på vei fra Voss til
Bergen.

AV BJØRN MOE

NSB står for transporten. Fellesbilletten
holder leirpresten orden på. 62 konfirmanter og 12 ledere på vei fra Voss folkehøyskole der det har vært konfirmantleir fra søndag 7. august til torsdag 11. august.
Været: Som ellers på vestlandet, skiftende, med mest regn på nattestid. Mat:
God. Opplegg: Undervisning og opplev
lser med litt fritid. Ledelse: Kateket i spissen, og 20 flotte ungdomsledere i alderen
16 år til 25 år. Mange med god erfaring fra
flere år på sommerleir. Og ikke minst: 62
flotte konfirmanter.
Karsten, (14), til daglig elev ved Slåtthaug
ungdomsskole og bosatt i Hjorteveien:

Babysang i
kirken
1. september startes nye
babysanggrupper for
babyer mellom 0-1 år.

Gode kompiser på vei hjem fra leir.
Karsten Holst Hopland ( til venstre)
og Robin Kjell Tshisekedi.

Leir: 8 av 10
- Hvordan var det å skulle reise en liten
uke på konfirmasjonsleir?
- Litt spent var jeg, men jeg hadde jo venner som skulle reise, så noen kjente jeg.
Jo da, Robin (15) er klassekamerat fra
Slåtthaug med adresse Smøråsveien. Begge
går i 10 F. Det hjelper alltid å kjenne noen.
- Hva har dere gjort i konfirmasjonstiden uten å gå være på leir.
- Jeg har vært med på KRIK, svarer Robin.
-Sportsaktiviteter med KRIK ledere (studenter) som har hatt ansvaret for samlingene i Apelthunhallen. Det har vært OK.
- Jeg har gått i Exstasis (Tensing) dette
året og har hatt det gøy der, sier Karsten.
- Var med i dramagruppen.

Tid/Sted: Torsdager i Skjold
kirke
Gruppe 1: kl 10.
(ca 6 – ca 12 mnd)
Gruppe 2: kl 11.00
(ca 1 – 6 mnd)
Pris: kr 400

- Og leiren da. Hva har vært mest OK her?
- Volleyball og klatring, svarer de. - Og
bra mat.
- Litt kjedelig også?
- Jo da, litt innimellom. Men egentlig helt
OK.
De gir begge karakteren 8 på leiren, etter
en skala fra 1-10. Fra to 14-15 åringer så sier
vi oss rimelig fornøyd med det.
PS. De fleste som var med på leiren har ikke
leir som sitt førstevalg under konfirmasjonstiden. De er med på utenlandsturer, Tensing
eller KRIK og så blir de med på leiren i tillegg,
som et frivillig tiltak. Bare 12 av årets deltagere hadde leiren som en del av sin obligatoriske konfirmasjonsopplæringen. ●

Ta gjerne med matpakke til felles «mat og prat» etter sangøkten. Vi ordner kaffe og te.
Meld deg på til:
babysang.skjold@gmail.com
Skriv navn og fødselsdato til

barnet, samt mors/fars navn,
telefonnummer og adresse.
Ta ellers kontakt med kirken
hvis det skulle være noe.
Se menighetsbladet for informasjon eller hjemmesidene:
skjold-kirke.no ●
august 2011
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Forberedelsene til julemessen må starte allerede nå!
Julemessen i Skjold kirke er i år lørdag 19. november. Skal den bli like bra som fjorårets er vi
avhengige av at alle «gode hjelpere» nok en gang stiller opp med sine små eller store bidrag.
Salgsdisk: Utfordringen går til alle «nevenyttige», sett i gang og lag ting. Strikk, sy eller produser på annen måte alt du tror noen
kan tenke seg å kjøpe.
Av ideer kan vi nevne: Julebrød, Havrekjeks, Lefser, Syltetøy, Selbuvotter i alle
størrelser, Alle typer dukketøy i fine farger.,
Julepynt, Ulike typer engler og nisser, til
pynt og til å leke med. Ullsokker str 40-45.
(Vi spurte etter dette i fjor også, men fikk

for få, så derfor ber vi om dette år også.)
Ullsokker i tynt garn alle størrelser. Fine,
myke sett med lue og skjerf. (For alle typer
strikket tøy er det fint om garn-lappen festes på plagget slik at folk får riktig vaskeinformasjon.)
Gevinster: Ser du noe fint i en butikk allerede nå!! Så kanskje nettopp det kan bli
ditt/deres bidrag til julemesselotteriet eller
årelotteriene i år. (Sportsting, leker, reiseef-

fekter, bøker, ulike bruksting m.m. til hus
og hjem…..) Har du ikke mulighet til å lagre gevinsten helt fram til november, så
bare ta kontakt, så ordner vi lagringen.
Utfordringen til hver enkelt er altså: Bruk
fantasien og gjennomfør ideene dine!
Har du noe du vil bidra med eller lurer på
noe, ta gjerne kontakt med Ellen E. Fasmer,
tlf. 55 13 31 09, efasmer@broadpark.no ●

Organist,
en ny en!
Guro Rotevatn Buder har omsorgspermisjon fra sin
stilling frem til sommeren 2012. Vi har hatt Stig
Wernø Holter et år tid som vikar og fra august dette
året har vi fått Lars Erik Birkeland.
TEKST OG FOTO: BJØRN MOE

Lars Erik er 24 år gammel, født i
Kobe, Japan, men er oppvokst
fra 6 -årsalderen på Birkeland
utenfor Kristiansand. Han er
utdannet fra Høyskolen i Staffelsgate, Oslo. Musikk, menighet og ledelse navnet på studiet.
Han har vært sivilarbeider
der siste året og har også vært
aktiv i Misjonssalen i Oslo som
teamleder for et lovsangsteam.
Han har også diverse vikaroppdrag bak seg i Oslo, men allikevel er det en rimelig nyutdannet
organist vi får blant oss. Vi gle-

der oss til nye og unge impulser
og vi får ta vel imot ham. Han
vil foruten de vanlige pålagte
oppgavene gå inn som dirigent
i Kirkekoret, ha litt med ledertreningen for de unge å gjøre og
så håper vi å få til en ordning
der han også kan ta et musikalsk ansvar for Extasis. Velkommen unge mann.
PS Han har allerede rukket å
være med oss noen dager på
konfirmantleir på Voss.
Ta vel imot vår unge organistvikar med myk sørlandsstemme: Lars Erik Birkeland. ●

Vi minner om gudstjenestene søndag kl 11 - og vil for de yngste løfte frem:
Skolestartgudstjeneste søndag 11. september: Da er dere hjertelig velkomne alle som har begynt på skolen denne høsten. Ta med
dere ransel og kom i kirken kl.11.00. Det hadde vært fint med en påmelding og gjerne et bilde som dere sender til
bjorn.moe@bkf.no. Merk det med navn og 11. september. ●
Søndag 23, oktober er det utdeling av min 4-årbok: Det vil si at dere som er 4 år denne høsten melder dere på til denne begivenheten. Bruk e-postadressen bjørn.moe@bkf.no her også og oppgi navn på din 4 åring. Vi vil også sende ut informasjon til dere 4-åringer, men det hender noen glir under radaren vår. Velkommen. ●
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Kulturkalender
Storetveit, hver onsdag kl. 19:
«Kveldstoner i en åpen kirke».
Ved Carsten Dyngeland, Barbro
Husdal og Ruth Bakke.
Bønes kirke, 6.sept. kl. 21.
Tirsdagkonsert med Jan Kåre
Hystad og Carsten Dyngeland

Birkeland, menighetshuset:
Undringsstunder 6. og 20.
september, 4. og 18.oktober
og 1.november. Kl. 13 -14
Slettebakken, annenhver
tirsdag kl. 12.00-14.00 fra
13. september: Kurs i skrivekunst.Ti samlinger under
ledelse av pensjonert lektor
Odd Sætre.

Fana kirke, 15. september kl.
18. Konsert med barnekoret
Watoto. Se nede på denne siden.
Storetveit kirke, 21. sept. kl 20.
Gjest på onsdagssamlingen
denne kvelden er Eyvind Skeie.
Tema: «Et liv med salmer».
Søreide kirke, 27. september
kl. 19: Foredrag ved pensjonert

høyskolelektor Eva Fidjestøl:
«Forpliktende handling i møte
med menneskeskapte miljøproblem og kriser».
Søreide kirke, 16. oktober fra
kl. 11: Eldres kirkesøndag.
Birkeland: Menighetsweekend
lørdag-søndag 15.-16.oktober,
Wallemtunet på Kvamskogen.

Etter terrorangrepa 22. juli
Enno er vi sterkt prega av
bombeattentatet i regjeringskvartalet og likvideringa av
ungdommane på Utøya.
REFLEKSJON AV PROST PER BARSNES

Vi har frykta at bombeattentat kunne skje.
Men den botnlause tragedien på Utøya ligg
langt utanfor det nokon
kunne drøyme om. Alt
utført av ein mann.
Biskop Monrad Norderval skal ha sagt ved eit høve han ikkje
fann ord for smerten han følte: «Ein kunne
gråte blod». Det er eit uttrykk som høver
godt også med tanke på det som hende 22.
juli. Ein kunne gråte blod! 77 menneske
miste livet. Ein hjartelaus tragedie. Vi har

Kulturtipset:

gått i blomster- og fakkeltog, og vore på
minnekonsertar.

enorm styrke i å ville tenke positivt og bryte
den vonde sirkel med positive mottiltak.

Det vanlege gudstenestelivet vårt har vore
farga av medkjensle, uttrykt i song og musikk, talar, forbøn og lystenning. Ein heil
nasjon har vore i djup og sjokkarta sorg.
Det som har hendt er så dramatisk i heile
sin fylde, at vi ikkje maktar heilt å ta det inn.

Mange har i reaksjonane etter 22. juli fått ei
ny oppleving av krafta i Jesu ord om å snu
det andre kinnet til. Det er ikkje snakk om å
legge seg verjelaust flat for djevelskapen,
men vi svarar ikkje djevelskapen med same
mynt. Jesu Kristi kjærleik er vår inspirasjonskjelde og vårt verdimål.

Gravferda i Fana kyrkje 10. august for 18 år
gamle Monica Iselin Didriksen, som vart
skoten på Utøya, vart ei sterk og gripande
oppleving. Eit sprudlande og idealistisk
ungdomsliv fekk ein brå og meiningslaus
slutt. Men midt i meiningsløysa var det
godt å vere i lag, dele smerten og dele positive og framtidsretta tankar.
Sitatet frå AUF-jenta som sa: «Om en mann
kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi alle kan vise» er eit omkvede som lyser opp og gir framtidsvon. Det ligg ein

Når statsministeren seier om det norske
folk: «Vi er sønderknust, men vi gir oss
ikkje» og «ondskap kan drepe et menneske,
men aldri beseire et helt folk», så får det meg
til å tenke på desse orda av Paulus: «Alltid er
vi utsette, men ikkje kringsette, rådville, men
ikkje rådlause, forfølgde, men ikkje forlatne,
nedslegne, men ikkje ihelslegne».
I det unisone reaksjonsmønster som har
teikna seg i vårt folk etter 22. juli har mange
gode kristne verdiar kome til uttrykk. ●

Kontaktinformasjon,

Afrikansk i Fana Fana prosti

Ikke gå glipp av barnekoret Watotos konsert i Fana i september!

Watoto Child Care Ministries (WCCM) er
en humanitær lokalkirkelig organisasjon
som jobber med foreldreløse barn i Uganda. Drømmen er å hjelpe barn over hele det
afrikanske kontinentet. Per i dag gir de omsorg til rundt 2000 barn i egne landsbyer.
De fleste av disse barna har blitt foreldreløse på grunn av HIV og AIDS.
– En av våre metoder for å skape oppmerksomhet er å sende flere barnekor fra
landsbyene på turné verden over hvert år,
sier organisasjonens norske turnékoordinator, Kristian Børsheim.
Watoto-korene, som tidligere har besøkt
Norge flere ganger, holder holder høy
standard og har blant annet sunget for

Prostikontoret utfører sentralbordtjeneste for menighetene, kirkebokføring,
samt administrasjon av dåp, vigsel og
gravferder.

Fanaveien 320, 5244 Fana
E-post: fanaprosti@bkf.no
Prost Per Barsnes
55 59 32 55 • per.barsnes@bkf.no

dronning Elisabeth og den australske
statsministeren. ●
Fana kirke, tors. 15. september kl 18.00.
Gratis adgang. Kollekt ved utgangen,
mulighet for å kjøpe afrikanske smykker
og suvenirer. Mer info: www.watoto.com
og www.watotochurch.com. Du kan også
finne opptredener med koret på Youtube.

Prostileder Edvin Stenhjem Bratli
55 59 71 81 • edvin.bratli@bkf.no
Personal og økonomikonsulent
Liv Bente Nilsen
55 59 32 57 • liv.bente.nilsen@bkf.no

Prostisekretær Kari Rydland
• 55 59 71 82 • kari.rydland@bkf.no
Servicesekretær Inger Helene Jæger
55 59 71 83 • inger.helene.jaeger@bkf.no

august 2011
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GRIPENDE AVSKJED: – Monica
elsket å blåse såpebobler, og
kalte gjerne seg selv for Såpeboblepiken. Så vi lot de være med
som et symbol på det å ha svevende tanker og store drømmer.
Og på håp, sier Gunnar Nesse.
FOTO: CHRIS RONALD HERMANSEN/
FANAPOSTEN

mer godhet

–Det er mye
enn det er ondskap i verden

– Såpeboblene ble et symbol på håp, sier sokneprest Gunnar Nesse. Han forrettet da
drapsofferet Monica Iselin Didriksen ble stedt til hvile i Fana kirke onsdag 10. august.
TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

18-åringen ble et av de mange ofrene for
drapsmannens kuler på Utøya i sommer.
Både den amerikanske popstjernen Chris
Medina og statsminister Jens Stoltenberg
møtte opp i begravelsen, som ble en både
vakker og gripende ramme rundt den fullstendig meningsløse tragedien.

Håpets såpebobler
– Når vi opplever noe som truer virkeligheten vår så grunnleggende som det som skjedde på Utøya i sommer, trenger vi slike rom
som får oss til å se utover. Å møtes i kirken er
da en invitasjon til at Gud må være der sammen med oss, sier sokneprest Gunnar Nesse.
Det å tenne et lys for håp kan i slike stunder
være en viktig symbolhandling. Fra begravelsen i Fanakirken er det derimot et annet
symbol som kommer til å bli husket.

6

august 2011

– Gravfølget minnet avdøde ved å blåse en
sky av såpebobler over kirkegården, forteller Nesse.
– Monica Iselin Didriksen elsket å blåse
såpebobler, og kalte gjerne seg selv for Såpeboblepiken. Så vi lot de være med som et
symbol på det å ha svevende tanker og store
drømmer. Og på håp.
– Kanskje også på livsglede?
– Ja, og ikke minst på livsutfoldelse.

I Guds hender
Avdøde var fra Sund menighet, men faren
er fra Fana. Hun ble døpt i Fana kirke, også
da ved sokneprest Gunnar Nesse.
– Det skal ikke være sånn, sier han stille.
– Vi tenker langt frem i dåpen, og ønsker
at de små skal få et godt, rikt og langt liv. I
begravelser sier vi at vi overlater den døde i
Guds hender. De samme ordene brukes i
dåpshandlingen. Disse ordene får dermed

en slags dobbelt betydning. Både livet og
døden er i Guds hender.
– Men dette er ikke Guds vilje?
– Nei, selvfølgelig ikke. Gud tar minst like
mye avstand fra disse grufulle handlingene
som det vi gjør.

En verden uten ondskap
– Hvor er Gud når slike tragedier skjer?
– Jeg tror at Gud var hos ungdommene på
Utøya da dette skjedde. Han må ha vært der
med de som led, de som var redde, og de
som ble drept. Det må ikke bli sånn at det
blir så fælt at Gud ikke kan være der. Men
dette betyr ikke at Gud på noen måte har
tillatt at dette skulle skje.
– Kunne Gud grepet inn?
– Det er et av de store og vanskelige
spørsmålene knyttet til troen på en allmektig Gud. Hvis Gud skulle grepet inn, måtte
han gjort det ved alle slike onde handling-
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– Det vil alltid finnes flere som elsker enn som hater
er. Da måtte vi tenke oss en verden uten
ondskap.
– Dette er store ord?
– Ja, og en utopi. Gud kan gripe inn
gjennom måten han påvirker oss på. Han
kan bare stoppe ondskapen ved å overbevise oss om at vi skal gjøre godt mot andre.
Det er her samvittigheten vår kommer inn.

Guds stemme
– Er samvittigheten på en måte Guds
stemme i oss?
– Hvis vi først har lært oss å kjenne Gud,
så kan han tale til oss gjennom samvittigheten. Samvittigheten er et slags organ inne
i oss som påvirker oss i positiv retning og
forteller oss hvordan vi skal være mot andre mennesker. Dette er det samme enten
du er muslim eller kristen. Det gir oss en
glede å følge samvittigheten og gjøre det
som vi er overbevist om er det rette. Jeg kan
si det slik at vårt innerste verdigrunnlag
kommer til uttrykk gjennom vår samvittighet.
– Tror du at alle mennesker har en samvittighet?
– Dersom man ikke har fått en grunnleggende forankring i et livssyn, så har man
nok dessverre en samvittighet som i veldig
liten grad kan være til hjelp i konkrete situasjoner.
Livet eter døden
– Mange i dag tror på et liv før døden, at
det ikke ligger noe utenfor vuggen og graven?
– Jeg har møtt mange ateister som ikke vil
innrømme noen tro på et evig liv. Agnostikerne er mer moderate; de sier at det ikke
er mulig å vite noe om dette. Avstanden fra
en agnostiker til en kristen er ikke så lang;
vi vet heller ikke hvordan evigheten ser ut.
Men vi må stole på det vi har i Bibelen. Mye
av det er knyttet til foreldete forestillinger
om perleport og gullgater. Da blir det litt
sånn at luksus og himmel henger sammen.
Det er nok ikke helt i tråd med vår tro i dag.
– Amerikanske herlighetsteologer liker
vel å tro at det er slik?
– Ja, det finnes en del ekstreme menigheter som vil gjøre luksus og velstand til tegn
på at Gud er med i livene deres. Det motsatte blir da et uttrykk for at de ikke har åpnet
seg for Guds velsignelse. For meg blir dette
dobbelt feil.
På midten av 80-tallet så flere slike menigheter på aids som Guds straff til de
homofile. Homofile ble betraktet som syndefulle. Siden denne sykdommen rammet
denne gruppen først, ble det dessverre alt-

SER FREMOVER: – Den eneste måte å
møte dette på er ved å vise grunnleggende
positive verdier gjennom et åpent samfunn
preget av kjærlighet, ikke hat, sier Gunnar
Nesse.

for lett å trekke en slik konklusjon. Gunnar
Nesse mener at dette ikke er god teologi.

Jobs opprør
– Slike livssyn prøver å avlese Guds velsignelser og forbannelser i livshendelsene våre.
Det har vi ingen holdepunkter for å hevde.
Jobs bok er i bunn og grunn et opprør mot
en så skjematisk måte å tenke om Gud på,
utdyper han.
– På en måte er dette en slags lignelse over
de dype og grunnleggende forhold mellom
Gud og mennesker.
– Jobs bok ender i forsoning etter alle
prøvelsene?
– Ja. Job får en slags oppreisning. Men dette er ikke en historisk fortelling, mer en slags
parabel. Hvis boken stoppet med at Job ble
fratatt alt, hadde vi ikke fått noe svar. På en
måte kan dette sammenlignes med Jesu lidelseshistorie. Hadde denne historien sluttet på langfredag, ville vi vært helt i villrede.
Svaret får vi når Gud reiser Jesus opp igjen
på påskedag. Da skjønner vi at Gud hadde
rett.
Gud er sint
Nå har vi sittet lenge og snakket inne på det
lille kontoret hans i Fana menighetssenter.
Det er tydelig at soknepresten har gjort seg
mange tanker etter sommerens uforståelige
tragedie på Utøya.
– Vi sitter igjen med mange spørsmål, sier
han.
– Gud kan ikke svare på alle disse. Men
han gir oss likevel et svar som er for alle; at
det er en fremtid som Gud bestemmer over.
– Blir Gud sint når slike ting skjer?
– Gud er enda mer sint enn oss på de som
gjør det onde.
– Job var veldig sint på Gud?
– Ja. Han så alt som skjedde som et uttrykk
for Guds vilje, og nektet derfor å underkaste
seg. Det var umulig for Job å se Guds godhet
i dette. Derfor protesterte han.

Jobs bok
Soknepresten henter Bibelen, tar på seg brillene og leser høyt. Her møter vi Job etter at
han er fratatt alt av familie, venner, ære og
jordisk gods: «Men jeg vet at min gjenløser
lever; og som den siste skal han stå fram på
jorden. Når det ikke er noe igjen av min hud,
og mitt kjøtt er tæret bort, da skal jeg skue
Gud. Jeg skal se ham med egne øyne, jeg selv
og ikke en fremmed. Å, jeg fortæres av lengsel!» (Job. 19:25-27)
– Dette er sterke ord?
– Enormt sterke.
– Leste du dette i begravelsen?
– Nei, jeg leste fra brevet profeten Jeremia
sendte til folket som Nebukadnesar hadde
ført bort fra Jerusalem til Babylonia.
Ordet «håp»
Nok en gang åpner han den velbrukte Bibelen sin og leser: «For jeg vet hvilke tanker jeg
har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke
ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp».
(Jer. 29:11)
– Dette er jo nesten som å høre Jens Stoltenberg?
– Den allmenne betydningen av ordet
«håp» ligger ikke så langt fra det som vi kaller håp i kristen mening. Men det er likevel
en viktig forskjell. Under begravelsen sier vi
at «av jord skal du gjenoppstå». Dette betyr
at Gud har et neste skritt når vi har tatt vårt
siste. Samtidig vet vi jo at det er mye mer
godhet i verden enn ondskap. Deri ligger det
allmenne håpet. Den norske måten å takle
denne nasjonale sorgen på blir nå hyllet over
hele verden. «Vårt svar er mer demokrati,
mer åpenhet og mer humanitet», sa Jens
Stoltenberg i en tale samme kveld som eksplosjonen i Regjeringskvartalet og massakren på Utøya. Det er ord med historisk sus
over seg.
Mer åpenhet
– Det er ikke tvil om at Stoltenberg er en leder som tolker både sorgen vår og hvordan
vi skal komme oss videre, sier Nesse.
– Den eneste måte å møte dette på er ved å
vise grunnleggende positive verdier
gjennom et åpent samfunn preget av kjærlighet, ikke hat.
Noe av det aller sterkeste var kanskje de
ordene som ble sagt på CNN av Helle Gannestad, en ung AUF-er fra Møre og Romsdal
som hadde overlevd skytedramaet: «Om én
mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye
kjærlighet vi alle kan vise sammen».
– Det er dét det handler om. Det vil alltid
finnes flere som elsker enn som hater, avslutter Gunnar Nesse. ●
august 2011
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Flere stemmer, få
En forskningsrapport Stiftelsen kirkeforskning (Kifo)
og Det teologiske menighetsfakultet (MF) har utført
på oppdrag fra Kirkerådet slår fast at folk er økende
engasjert i kirkevalget. Men kunnskapen om
enkeltkandidatene er fortsatt liten.
TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Forrige valg på menighetsrådene var i
2009. Valgdeltagelsen var da på 13
prosent av de stemmeberettigede, en
tredobling sammenlignet med valget
i 2005. For det samtidige bispedømmevalget var det tilsvarende 10 prosent som avga stemme i 2009.

Kirken er viktig
60 prosent av de som stemte ved Kirkevalget 2009 stemte for første gang.
Et bredere utvalg av Den norske kirkes medlemmer lot seg dermed engasjere i 2009, både som kandidater og
som velgere. Forskningsrapporten
«Når alle stemmer teller», som ble
overlevert Kirkerådet i fjor, kan fortelle at 88 prosent av disse velgerne
avga stemme fordi de ser på Den norske kirke som «en viktig institusjon i
vår kultur», mens 49 prosent oppgir
muligheten for å stemme på lekfolk til
bispedømmeråd og Kirkemøtet som
en viktig grunn. Når det gjelder de
som ikke avga stemme, sier 61 prosent at de lot være fordi de ville overlate til de mer kirkelig aktive å stemme.
Ikke reelle valgalternativer
Arbeidet med rapporten ble ledet av
forsker Ulla Schmidt (Kifo) og professor Sverre D. Mogstad (MF) i samarbeid med forskere fra Institutt for
samfunnsforskning.
Sammen har de analysert og drøftet
hvorvidt Stortingets krav til demokratireformen i Den norske kirke er
oppfylt. Forskerne har her kommet
frem til at tre av fire krav er innfridd
med Kirkevalget 2009. Kritikken retter seg særlig mot i hvilken grad Kirken har maktet å etablere reelle valgalternativer.
– Kirkeforliket forutsetter at Den
norske kirke gjennomfører en demokratireform i og med to kirkevalg i
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2009 og 2011. Vi er godt i rute, konkluderer Kirkerådets direktør JensPetter Johnsen til Kirken.no.

Er i rute
Johnsen sier i likhet med forskerne at
demokratireformen i Den norske kirke må forstås som noe annet og mer
enn de fire forutsetningene Stortinget
la til grunn i forliket.
– Evalueringen er her til stor hjelp i
det videre arbeidet med reformen. Likevel må vi holde fast på at det er disse fire kravene politikerne har bundet
seg selv og oss til, og som vi skal måles
på, understreker Johnsen.
Samtlige partier på Stortinget inngikk våren 2008 en avtale om at relasjonen mellom stat og kirke skal endres. Som del av avtalen ble en enige
om å samarbeide med Den norske
kirke om å gjennomføre en demokratireform.
Fire forutsetninger
Denne reformen har fire forutsetninger: Det skal etableres reelle valgalternativer, kirkelige valg skal holdes
sammen med offentlige valg, bruken
av direkte valg skal økes og det skal
gjennomføres forsøk med med ulike
ordninger. Johnsen mener at forskernes analyse av hvorvidt kirken har
maktet å etablere reelle valgalternativer er lærerik og viktig, samtidig som
han understreker at det er nødvendig
å skille mellom evalueringen av menighetsrådsvalget og valget til bispedømmeråd og Kirkemøte.
Reglene må endres
– Vår konklusjon er at vi må endre
valgreglene for menighetsrådsvalg,
slik at velgerne får økt sin reelle innflytelse. Dette vil bidra til å imøtekomme kravet om reelle valgmuligheter på en bedre måte, mener han.
Når det gjelder valg til bispedømmeråd og Kirkemøte har Den norske

JORUNN M. JOHNSEN - GEISTLIG KANDIDAT FRA FANA:
– Jeg er oppvokst i speiderarbeid og i diakonalt arbeid i Blå
kors, dette preger meg og mitt fokus på at kirken skal være
åpen for alle som vil være med, svarer sokneprest Jorunn
M. Johnsen på spørsmål om sine kirkelige røtter. Videre er
hun opptatt av alt felleskapsbyggende arbeid, og mener at
kirken som møteplass på tvers av generasjoner er svært
ARKIVFOTO
viktig i vår tid.

«ALLE STEMMER TELLER»: Forskerne Sverre D. Mogstad (til venstre) og Ulla Schmidt overleverte i fjor vår
evalueringsrapporten av demokratireformen i Den norFOTO: KIRKEN.NO
ske kirke til Jens-Petter Johnsen.
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vet på hvem
IVAR BRAUT - GEISTLIG KANDIDAT FRA FANA: – Jeg står i en
klassisk teologisk tradisjon med
bakgrunn i lokalmenighet og lagsbevegelsen, med luthersk identitet
som er åpen utover. Jeg vil at kirken skal være utpreget folkekirkelig og misjonal, svarer sokneprest i
Birkeland, Ivar Braut, når nominasjonskomiteen spør ham om hans
kirkelige røtter. Når det gjelder kirkens debattsaker, ønsker han å
«gå sakte og nøkternt fram i statkirke-prosessen, vil motarbeide
alle frikirke-tendenser, og ønsker
at det alltid skal være en særlig tilknytning mellom folk og kirke.
Derfor bør prestene være statsansatte som nå». Ellers går han inn
for kompromiss og samhold i kirkens spørsmål om samlivsformer.
«Da vil jeg selv være tydelig på det
kirken med god grunn har stått for:
Ekteskapet mellom mann og
kvinne er gudgitt, og er eneste
samlivsform kirken har velsignelsesliturgi for. Men alle døpte og
troende hører med i «underet»
Guds menighet», skriver han.
ARKIVFOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Din stemme avgjør
Seks av de nominerte leke kandidatene til bispedømmerådsvalget er fra
Bergen kommune. Ingen disse er fra
Fana, men to av sokneprestene våre
og en kirkelig tilsatt står likevel på
valg.
Listen over nominerte kandidater til bispedømmerådsvalget i Bjørgvin er nå klar. Totalt er det nominert 19 leke kandidater
(ingen fra Fana), fem prester (to fra Fana)
og fem kirkelig tilsatte (en fra Fana).
De nominerte fra Fana prosti er Monica
Ugulsvik fra Skjold (assistent i Skjold menighetsbarnehage), sokneprest Ivar Braut
(Birkeland) og sokneprest Jorunn M. Johnsen (Slettebakken). Selve valget gjennomføres i to omganger. Første del holdes 12.
september, samme dag som stortingsvalget og menighetsrådsvalget. Alle kirkemedlemmer over 15 år kan her avgi stemme på leke kandidater til Bispedømmerådet. Andre valgrunde blir senere i høst.
Prestene og de kirkelig tilsatte skal da velge
hver sin representant. Monica Ugulsvik fra
Skjold og de to lokale sokneprestene våre er
da blant kandidatene som kan bli valgt.
Bispedømmerådet i Bjørgvin har til sammen ti medlemmer, inkludert biskopen
(ikke valgbar). Størst spenning knytter det
seg uansett til valget av de syv lekfolkplassene. Lekfolket har majoritet i de norske
bispedømmerådene, med totalt 77 av de
115 rådsmedlemmene som utgjør Kirkemøtet. Og her er det du som avgjør utfallet.
Husk bare å rangere kandidatene på stemmeseddelen. Dersom stemmeseddelen
ikke skal forkastes, må du rangere minst
en kandidat. Mer informasjon om fremgangsmåten og de enkelte leke kandidatene finner du på innstikket som er satt inn

12. september
kirke endret valgregler og gjort formelle
grep som imøtekommer kravet om reelle
valgalternativer. Muligheten for supplerende nominasjon blir av forskerne vurdert som svært vellykket. 29 kandidater
ble tilleggsnominert i 2009. Av disse ble 19
også valgt inn i rådene, på fast plass eller
som vara.

Hvem er kandidatene?
– Samtidig ser vi at vi at vi må imøtekomme velgerens behov for god informasjon
om valgalternativene på en bedre måte,
fortsetter Johnsen.
– Vi må se nærmere på måten preferan-

sevalgordningen ble gjennomført på. Vi
må forbedre kandidatpresentasjonen og
sørge for at den er tilgjengelig og forståelig
for velgeren. Vår viktigste informasjonsoppgave ved Kirkevalget 2009 var å informere medlemmene om at det var valg, at
de hadde stemmerett og hvor og når de
kunne delta i valget. Oppgaven nå er å få
frem informasjon om hva rådene gjør og
hvem kandidatene er. ●

Mer informasjon om valget:
www.kirkevalget.no (bokmål)
www.kyrkjevalet.no (nynorsk)
august 2011
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Gi kirken gode råd!
Valgpresentasjon fra valgrådet i Bjørgvin bispedømme

Hvem vil du skal sitte i bispedømmerådet
og på Kirkemøtet, kirkens «storting»?
Alle kirkemedlemmer som er 15 år eller eldre kan være med på å bestemme dette direkte.
Ved å stemme under bispedømmerådsvalget, er du med på å bestemme hvilken retning
Den norske kirke skal gå i.
På de neste sidene får du en kort presentasjon av kandidatene til bispedømmerådsvalget.
Mer informasjon om kandidatene og svarene deres på aktuelle kirkelige spørsmål finner du på:
www.kirken.no/bjorgvin

DEN NORSKE KIRKE
Bjørgvin bispedømmeråd
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De leke kandidatene i alfabetisk
Nils Dagestad

Eivind E. Elseth

Terje Roald Halsnes

Bjarte Hetlebakke

68 år. Bonde/pensj. rektor. Voss,
Hardanger og Voss prosti.

27 år. Student.
Fridalen, Bergen domprosti.

51 år. Hjelpepleier/bonde.
Fjaler, Sunnfjord prosti.

21 år. Student.
Salhus, Arna og Åsane prosti.

Bakgrunn:
Men. råd, kommunestyre, fylkesting. Leder for flere utvalg, store
prosjektarbeider og forhandlinger med sentrale styresmakter.

Bakgrunn:
KFUK-KFUM (leder vinterfestival,
kretsstyre), men. råd, ungdomsrådet i Bjørgvin (leder og nestleder), repr. skap Kirkens SOS
Bjørgvin, vik. kateket i Olsvik.

Bakgrunn:
Leder men.råd, leder fellesråd,
styre for menighetshus, vara
kommunestyre, leder grendelag.

Bakgrunn:
Leder KRIK-lag, konfirmantlærer, styremedlem Hordvik
indremisjon, fritidsforkynner
Nordhordland Indremisjon.

Satsingsområder:
• Fornyet og vitalisert forkynnelse
• Rekruttering, engasjere frivillige
• Skape glede og entusiasme
• Tenke «hele mennesket»

Satsingsområder:
• Trosopplæring, barn og
unge
• Utvikle diakonale tiltak

Berit Nøst Dale

Sigbjørn Grønås

59 år. Høyskolelektor.
Meland, Nordhordland
prosti.

72 år. Professor emeritus.
Os, Midhordland prosti.

Bakgrunn:
Menighetsråd, Normisjon
(landsstyret og regionsstyre).
Leder gudstjenestelag.
Satsingsområder:
• Trosopplæring for voksne
• Frivillig arbeid i kirken
• Barnas plass i gudstjenesten

Bakgrunn:
Leder menighetsråd, tekstleser,
medlem av gruppa for miljø, forbruk og rettferd i Bjørgvin, Naturvernforbundet, Besteforeldreaksjonen for ansvarlig klimapolitikk.
Satsingsområder:
• Dåpsopplæring, konfirmanter
• Kreativt gudstjenesteliv
• Vår jord, forbruk, rettferdighet
• Offentlig debatt

Satsingsområder:
• Trosopplæring
• Ny gudstjenesteordning
• Inkluderende kirke
• Ungdomsarbeid
• Diakoni

Cathrine Waaler
Halstensen
33 år. Enhetsleder. Bergen
domkirke, Bergen domprosti.
Bakgrunn:
Medlem bispedømmerådet, prostileder og daglig leder ulike men.
i Bergen, Kirkens bymisjon, styremedl. Norges huseierforbund.
Satsingsområder:
• Diakoni, inkludering, omsorg
• Ungdomskulturkirken St. Jakob
• Barn og unge
• Unge voksne i kirken

Bakgrunn:
Leder for etabl. av Kirkens bymisjon
Bergen, styreleder bymisjonen, men.
råd, Åpen kirke, Haraldsplass diakonale sykehus/høgskole, Garnes Usenter, Diakoniledermøtet m.m.

Terje S. Edvardsen
66 år. Adm.dir.
Fridalen, Bergen domprosti.

Satsingsområder:
• Trosopplæring • Kirkeoppslutning
• Stat-kirke reform • Diakoni
• Ungdomsarbeid

Satsingsområder:
• Ungdomsarbeid
• Smågrupper
• Forholdet kirke/bedehus
• Liturgi

Ingmar Ljones
68 år. Pensjonist.
Arna, Arna og Åsane prosti.
Bakgrunn:
Medlem Bjørgvin bispedømmeråd. Leder menighetsråd og
Bergen kirkelige fellesråd. Ordfører, stortingsrepresentant, m.m.
Satsingsområder:
• Barne- og ungdomsarbeid
• Gudstjenestefellesskap
• Diakoni
• Samarbeid andre lag/org.
• Frivillige medarbeidere

Bakgrunn:
Leder menighetsråd, politiske
verv. Representantskap Bergen
diakonissehjem.

Hildur Heie
57 år. Pleie- og omsorgsleder.
Tysnes, Sunnhordland prosti.

Satsingsområder:
• Gudstjenester
• Diakoni
• Trosopplæring
• Misjon
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e i alfabetisk rekkefølge
Egil Morland
61 år. Førstelektor. Fjell,
Vesthordland prosti.
Bakgrunn:
Bjørgvin bispedømmeråd,
rektor NLA, Ulike prestestillinger, leder presteforeningen,
leder bedehus, kommunestyre,
varaordfører m.m.

Inger Helene
T. Nordeide

Ruth Ingrid
Skoglund

Vemund Atle
Øiestad

50 år. Utviklingsleder.
Førde, Sunnfjord prosti.

46 år. Førsteamanuensis.
Fjell, Vesthordland prosti.

63 år. Tannlege.
Nordsida, Nordfjord prosti

Bakgrunn:
Bj. bispedømmeråd, Senter for
Livsmestring, leder kirketun, søndagsskolelærer, menighetsblad.

Bakgrunn:
Styringsgruppe trosopplæringen i Fjell, søndagsskole.
Forskingsprosjekt tilknyttet
Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO).

Bakgrunn:
Leder menighetsråd, fellesråd og prostiråd, diverse
prosjektarbeid tannhelse.

Satsingsområder:
• Dåpsopplæring/foreldreansvar
• Gudstjenesten, innføring av
ny liturgi
• Avvikling av statskirken

Satsingsområder:
• Åpen og tydelig kirke
• Diakoni
• Trosopplæringsreformen
• Arbeidsvilkår for prester
• Stat-kirke spørsmålet

Kari Synnøve
Muri

Arnt Erik Nordheim

Aud Marie Stundal

29 år. Rådgiver.
Stedje, Indre Sogn prosti.

60 år. Studieleder.
Kaupanger, Indre Sogn prosti

Bakgrunn:
Jurist. Nestleder ungdomsrådet i Bjørgvin, Indremisjonen.

Bakgrunn:
Leder men. råd, fellesråd, kirkeblad, frivilligsentral, bedehus,
skole- og ungdomskorps m.m.

46 år. Fysioterapeut og
folkehelsekoordinator.
Olden, Nordfjord prosti.
Bakgrunn:
Menighetsråd, fellesråd, Normisjon, Leder veiledningstjeneste i Oase. Innvik Fjordhotell
Misjonsheimen, Norsk Fysioterapeutforbund, Indre Nordfjord
Turlag (DNT) m.m.

Satsingsområder:
• Bibeltro lære
• Konfirmantarbeid
• Diakonale tjenester
• Trosopplæring
• Samhandling

Satsingsområder:
• Trosopplæring
• Familiearbeid

Satsingsområder:
• Barne- og ungdomsarbeid
• Ta i bruk den nye liturgien
• Samarbeid mellom kirken og
andre kristne organisasjoner

Satsingsområder:
• Levende gudstjenester
• Bønnearbeid
• Trosopplæring for alle
• Medarbeiderskap
• Diakoni lokalt og globalt

Satsingsområder:
• Trosopplæringsreformen
• Gudstjenestereformen
• Én arbeidsgiverlinje i kirken
• Grønn menighet
• Vedlikehold kirkebygg

Julie-Ane
Ødegaard
28 år. Stipendiat.
Løvstakksiden, Bergen
domprosti.
Bakgrunn:
Kretssekretær Bjørgvin
KFUK-KFUM, medlem av
kretsstyret, menighetskonsulent, frivillighetskoordinator,
studiekonsulent, ungdomsarbeider, kordirigent m.m.
Satsingsområder:
• En folkekirke å være glad i
• Forbruk og rettferdighet
• Lokalsamfunn og menighet
• Kultur
• Medarbeiderskap

Marta Onstein
52 år. Lærer.
Etne, Sunnhordland prosti.

Bakgrunn:
Leder menighetsråd,
prostiråd, speiderleder i 31 år,
Leder Forteljarfestival i Etne.
Satsingsområder:
• Barne- og ungdomsarbeid
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DEN NORSKE KIRKE
Bjørgvin bispedømmeråd

Hva er bispedømmerådsvalget?

Bli bedre kjent med de leke
kandidatene til bispedømmerådet

11. - 12. september er det kirkevalg, i tillegg til kommune- og fylkestingsvalg. Denne dagen skal tre av de
leke medlemmene til Bjørgvin bispedømmeråd velges.
De blir også utsendinger fra Bjørgvin til Kirkemøtet.
Kirkemøtet vil ha en viktig rolle i å bestemme hvordan
Den norske kirke skal organiseres etter hvert som
båndene til staten løsnes.

Hvem er kandidatene? Hva står de for og hva mener
de om ulike spørsmål? Les mer i brosjyren du får på
kirkekontoret eller på www.kirken.no/bjorgvin. Der
finner du bl.a. et utvidet oversyn over kandidatenes
bakgrunn og svarene på følgende spørsmål:

Ytterligere fire medlemmer til bispedømmerådet blir i
november valgt av de nye menighetsrådene. I tillegg
skal prester og andre ansatte i kirken velge to medlemmer. Biskopen er fast medlem av bispedømmerådet.

Slik stemmer du ved valget
• Som kirkemedlem kan du stemme på den eller de
personene du helst vil ha inn ved å sette tall foran
navnet (se eksempel på stemmeseddel til høyre).
• Stemmeseddelen er alfabetisk. Kandidatene har
derfor like store sjanser til å bli valgt, uavhengig av
hvor de står på listen.
• Stemmesedler uten tall blir forkastet. Du må merke
minst én kandidat med ett tal, men kan markere
rekkefølgen for så mange du vil, opp til 19. Disse skal
da merkes fra 1 til 19, der kandidaten som er
merket nummer 1 er den du helst vil ha inn.

Kirkevalget oppsummert
• Eksempler på korrekt utfylt stemmeseddel blir lagt
ut i valglokalet.
• Valgdagene er 11. og 12. september, de fleste
steder kun 12. september.
• Forhåndsstemming er mulig fra 10. august.
• Kandidatene blir valgt for fire år.
• Alle medlemmer av Den norske kirke har stemmerett fra det året de fyller 15.
• I august vil alle stemmeberettigede få et valgkort i
posten med informasjon om hvor og når de kan
stemme.
• Storsatsingen på årets kirkevalg er et resultat av
kirkeforliket i Stortinget i 2008.

Valgpresentasjon fra valgrådet
i Bjørgvin bispedømme
Adresse:
Telefon:
Telefaks:
Internett:

Bjørgvin bispedømme, postboks 1960, 5817 Bergen
55 30 64 70
55 30 64 85
www.kirken.no/bjorgvin

• Oppslutningen om gudstjenestene går tilbake. Hva kan og
bør kirken gjøre for å snu denne trenden?
• Hvordan ser du for deg at ressurser knyttet til trosopplæringen kan styrke ungdomsarbeidet med utgangspunkt i
konfirmantarbeidet?
• Distriktsprestene tjenestegjør i flere menigheter i prostiet.
Hvordan vil du sikre at menigheten kan forholde seg til én.
lokalt tilknyttet prest?
• Bør Bjørgvin bispedømme si ja til å ansette homofilt
samlevende prester? Mener du Den norske kirke bør
vedta en liturgi for vigsel av par av samme kjønn?
• Hva er den viktigste utfordringen for kirken akkurat nå?

Brosjyren med den utfyllende presentasjonen sendes
kirkekontorene før forhåndsstemmingen starter
10. august. Noen av kandidatene vil også være å finne på
Facebook, se lenke på www.kirken.no/bjorgvin
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Elias Blix 175 år:

«Lat folket
som brøder
saman bu»
I år kan vi feire at det er 175 år siden Elias Blix ble født.
Ikke et av de store jubileene altså, men et påskudd til å
trekke frem noen flere sider ved denne mannen som vi
oftest møter via salmeboken.
AV LISE MCKINNON

I registeret til en eldre salmebok har Blix fått
en biografi på 2 linjer: «f. i Gildeskål på Hålogaland 1836, d.1902, professor i hebraisk i
Oslo, salmediktar». Til gjengjeld fyller numrene på salmer han har skrevet eller oversatt
mer enn en halv side i registeret. Det er et
langt sprang mellom et fiskebruk på en øy i
Nordland og et professorat i Oslo, et mye
lengre sprang på attenhundretallet da Norge
skulle prøve å «finne seg selv» som nasjon.

Faren omkom
Elias Blix Christoffersen ble født i Gildeskål i
Nordland 24. februar 1836. Blix-navnet tok
han i bruk som etternavn «efter mine Forældres Ønske» som han senere forklarte. Faren
var fisker og bonde som så mange andre i
landsdelen. Da Elias var tre år omkom faren
i en ulykke. Lillebroren Ole Pareli var da
bare ni måneder gammel. I 1842 giftet moren seg med sin fetter og de fikk tre barn
sammen. I tillegg til sine etter hvert økende
plikter med dyrepass, gårdsarbeid og lokalt
fiske, har nok Elias som den eldste i barneflokken også måttet fungere som «barnehagestyrer» hjemme.
Til «Samaritanen»
Elias ble tidlig en lesehest. Moren var nok
hans første lærer og den som sikkert ga ham
en grundigere innføring i lesekunsten enn
det barn fikk på omgangsskolen noen få
uker i året. Boken ble med over alt, til stefarens ergrelse når Elias forsømte arbeidet han
var satt til å gjøre. Historien sier at en gang

10

august 2011

da han skulle bære en stamp med rogn opp
fra båten og mistet hele børen, utbrøt en kamerat: «Når du ikkje klarer å bere ein stamp
rogn, kan du like gjerne reise på Samaritanen». Og til «samaritanen», det vil si lærerseminariet i Tromsø, var det Elias dro etter at
han var ferdig med folkeskolen og hadde
stått konfirmant.

Likhetstanken
Mens han var i Tromsø døde moren etter
lengre tids sykdom. Familien hadde ingen
mulighet til å hjelpe Elias. Økonomisk støtte
fikk han derfor via stipendier og pengehjelp
fra velhavende personer som kjente til guttens gode evner. Det er ikke meningen å gå
inn på de religiøse og politiske sakene som
var oppe til debatt på Blix sin tid, men jeg vil
trekke frem to emner som hadde betydning
for ham på det personlige plan. I Grunnloven av 1814 står det at ingen personlige, eller
blandede, arvelige forrettigheter må «tilstaaes Nogen for Eftertiden», og i 1821 ble
alle adelige titler og privilegier opphevet.
Det var likevel noen som følte seg hevet over
slike likhetstanker.
Dette gjaldt særlig representanter for embetsstanden. De så med ublide øyne på en
type innvandrere eller «invaderere» på deres
enemerker. Slik skriver historieprofessor L.
L. Daae om sin studietid på 1850-tallet: «Til
al Lykke var Bondestudenteriet dengang endnu kun i sin Begyndelse, men allerede for
lengst var det jo givet, at Studerende af ringe
Dannelse og ringe Herkomst fortrinnsvis søgte til Theologien». I juni 1866, 30 år gammel,
reiste Blix som nybakt cand. theol. hjem til

FAMILIEN: Fra sommerhuset ved Slependen
på sølvbryllupsdagen 19. juli 1896. F.v.: Einar,
Hans, Marie, Emma, Elias, Ivar, Ragnvald,
Borghild og Helge. FOTO: DET NORSKE SAMLAGET

Gildeskål. Siden sist han hadde besøkt
hjemstedet var det kommet en ny sokneprest, en onkel av L.L. Daae som nok var av
samme mening som nevøen. Det kom da til
en konfrontasjon mellom ham og Elias Blix.

Fikk ikke preke
Det ble fortalt at Blix hadde spurt soknepresten om å få preke i Gildeskål kirke, men
at Daae nektet ham det. Blix har ikke selv
omtalt episoden skriftlig, heller ikke Daae,
men det fins et sitat fra et brev skrevet av en
tjenestejente på hjemmegården: «Da Chandidaten, som Tiden her paae Vaag har vært
Glad og Utadvendt, kom Hiæm fra Præstegaarden efter Konfirmations-Hælgen var
Han knust af Sorg. Han drog aldrig mere tilbake til Kirkestedet. Sognepræsten hadde
nemmeligen givet ham Beskied om at det icke
sømmet sig et Almuens Barn at bestige Kir-
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SALMEDIKTEREN SLAPPER AV: Elias Blix med ettermiddagsavisen og pipen,
ILL: DET NORSKE SAMLAGET
slik sønnen Ragnvald Blix så (og tegnet) ham.

Fakta: Elias Blix
• Født 24. februar 1836 på
Sandhornøya i Gildeskål.
• Blant de aller fremste for fremveksten av det nynorske språket,
og ingen andre har som han
bidratt til nynorskens suksess
som kirkespråk.
• Blix var med på å stifte Det
Norske Samlaget i 1868, og satt i
det første styret. I 1869-1891 fikk
han her utgitt flere samlinger
med salmene sine.
• Kjente verk: «No livnar det i
lundar», «Med Jesus vil eg fara»,
«No koma Guds englar» og
«Kling no klokka», «Å, eg veit
meg eit land» og «Gud signe
vårt dyre fedreland».
• Professor i hebraisk ved universitetet i Oslo, bibeloversetter,
leder for Det norske Videnskaps-

akademi og kirkestatsråd i Sverdrups regjering ved innføringen
av parlamentarismen i 1884.
• Sammen med Emma (f. Hansen)
fikk han ni barn. Syv levde opp.
Mest kjent er karikaturtegneren
Ragnvald Blix.
• Døde i Kristiania 17. januar 1902.
• Mer info: www.elisasblix.no

kens Predikestoel. Gud Give Chandidaten videre Kraft til
at bære saadan Uforstand. Bedre var nog icke at vente fra
Daae».

Folkets språk
Det var ikke bare «almuens barn» som var uønsket på
datidens prekestoler. Heller ikke dens språk ble sett på
som passende til å uttrykke noe som var hellig eller opphøyd. Blix ble tidlig målmann. I en takketale han holdt
på en stor fest arrangert til hans ære sa han: «Det var i 50aari eg vart maalmann, etter at eg hadde fenge fat i Aasens grammatikk og derav klaart sét, at dette maal var det
same som mitt eige morsmaal, berre sét i vitskapeleg ljos
og samanheng». Det var etter at han begynte å skrive på
«maalet» at han kom på glid med salmediktingen. Hans
første samling, «Nokre salmar, gamle og nye», kom ut i
1869. Som den lærde og språkmektige mann han var,
ble det naturlig at han også tok del i oversettelsen av
Bibelen til nynorsk. Noen fullstendig oversettelse av den
kom likevel ikke før på 1920-tallet.
Kirkestatsråd
Blix ble ikke prest, kanskje passet han best til å være vitenskapsmann. Han studerte mange språk og ble professor i hebraisk. Venstre-mannen Blix var også kirkestatsråd i perioden 1884-1888, og hadde mange oppgaver og verv i årenes løp. Et gammelt ord sier at «om hundre år er allting glemt». Noen hendelser er likevel for
viktige til at vi skal glemme dem. Også i dag bør vi tørre
å bruke ordet «uforstand» når det trenges, slik som tjenestejenten på Våg i Gildeskål gjorde. Blix selv må ha
tenkt likedan mange ganger, ikke minst i forbindelse
med motstanden mot «maalet» som kirkespråk. ●
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Kilder: Anders Aschim: Elias Blix: Ein betre vår ein gong
(Samlaget, 2008) og Egil Elseth: Elias Blix Verk og virke (Verbum, 1989)

august 2011

11

felles 4-11_felles.qxp 25.08.11 00.23 Side 12

- vi utfører
utførrer
er alt det pr
praktiske
ra
akktiske ellerr tilr
tilrettelegger
retttelegger
e
forr ppårørende
gjøre
årrør
ørende som ønsker
nskerr å gjør
re noe selv

Knut Helge
Polden

Espen
Polden

TTom
om
Wilson
Wilson

Heine
Polden

'¡JQWHOHIRQPRELO
'¡JQWHOHIRQPRELO
www.ber
www.bergenogomegn.no
genogomegn.no

AVD. BERGEN
Teatergt. 20
Teatergt.
Bergen
5010 Ber
gen
Tlf: 55 21 44 50

AVD. BERGEN VEST

2.etg på Shellstasjonen
Sartor,r, 5353
Sartor
53 Straume
Tlf: 55 21 44 50

nt: Man-tirs-ons-fre 8 - 16 • Tors 8 - 20 • Lør 11 - 15

Tlf 55 13 15 00

www.dbeg.no
Begravelsesbyråkjeden Jølstad

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

Begravelsesbyrået for
byen og distriktet

Tlf.:
Fax:

D¯GNVAKT á 55 55 16 16

Bok & Media Vestbok

55 11 80 10
55 11 80 11

Hver fredag:
Kunngjøring om
gudstjenester
i Fana Prosti.
E-post:
sylvi@fanaposten.no
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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
stor. De av oss som har ungdom i huset føler kanskje at
de unge heller vil ta en tur ut
eller de vil ha stua for seg
selv. Kanskje 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
uformelt og hyggelig med
prat og med musikk av en
god årgang. Et sted der vi

kan senke skuldrene i godt
lag. Vi vil skape et slikt treffpunkt i kirken, og kaller det
Fredagscafe med «krydder» ukeslutt for travle voksne.
Oppstart fredag
23. september kl. 19.30.
• 23. september: «Vårt
kjære Toscana»
• 28. oktober
• 25. november
• Sted: Peisestuen i Skjold
kirke Tid: Kl: 19:30
• Kveldsmåltid (Vi serverer
«godt brød» – te og kaffe

•
•
•
•

– du tar med en sort pålegg til felles matbord)
God tid til prat.
God musikk.
Kveldens «krydder» –
kveldens gjest.
Ord før Helgen.

Ti-kaffen starter opp torsdag
8.september klokken 10 i
peisestuen, Deretter hver
14.dag. Velkommen.

Arr:. Hans, Kjersti, Torunn,
Rune, Ellen, Svein, Tove og
Arne.
For mer info, send din
e-postadresse til
arne.brekke@bkf.no
se også hjemmesiden
til Skjold kirke.

Formiddagstreffet
Formiddagstreffet starter opp torsdag
15. september kl. 12.00 i Storsalen.
Deretter hver 14. dag. Velkommen.

Kirkemusiker Lars Erik Birkeland
lars.erik.birkeland@bkf.no

Karl Henrik Berge ....... 480 439 98
Menighetrådsleder
Mette Helen Baarøy
Telefon .......................... 977 83 053

Øving: Skjold kirke, onsdager
kl 14.30 – 16.00.
Kontakt Ingebjørg Hougsnæs
tlf. 55 10 27 47.

Mandager kl 11.00-12.30
Astrid Teigen 55 13 44 34/450 25 103

Diakon
Ubesatt

Babysang i Skjold kirke
Ta kontakt med staben eller bruk mail:
babysang.skjold@gmail.com

Ubesatt
hilde.hammer@hotmail.com - 95044391
kathrinemeitzner@gmail.com - 97775035
Kateket Gro Eman
telefon arb. ..................... 55 59 71 11
gro.eman@bkf.no

21.45
Dir. Anne Berit Hodnø ... 905 33 1156

Leder Synnøve Flotve, 55 91 21 13
414 50 485 - seflotve@online.no
Medlemslister/opptak:
Trine G. Lie, mob.tlf.nr. 93 01 67 63.

august 2011
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Kandidater til nytt me
12. september er det valg av nytt menighetsråd. Stemmelokalet er i Skjold kirke kl 9-21. Det vil også bli mulig å forhåndsstemme i Skjold kirke, kontorfløyen i perioden 30.8. - 8.9.,
tirsdag onsdag og torsdag mellom kl 9-15 og etter gudstjenesten
søndag 11. september. Alle over 15 år som står i kirkemantallet
har stemmerett og skal ha fått tilsendt et valgkort i posten.

Konfirmant-dåp
Søndag 14. august ble Margaretha Nijs
Skaar ( til venstre) og Sunniva Kristine
Matland døpt. Vi gratulerer både med dåpen og med konfirmasjonsdagen, som er
når dette bladet kommer i postkassene.

FAGKUNNSKAP OG
STORT UTVALG!

TORGALLMENNING 55 36 40 00
LAGUNEN 55 13 38 60
www.hgh.no

Vi presenterer her årets kandidater.
De er «bare» 15 i antall. Det betyr at alle
kommer med enten som faste medlemmer eller som varamedlemmer.
Aud Sørheim
Myklebust
f. 1935
Nordåsneset 26, Rådal

Bakgrunn: Pensjonist. Kunstner-realskole 1968- 1976. Lærer på friundervisningen perletrening, Div. utstillinger av
malerier og billedvev. Billedvevtepper til
kirkebygg, utsmykking av skoler og andre offentlige bygg.
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Marianne Elise
Fasmer Morland
f. 1987
Møregaten 14, Bergen
Bakgrunn: Student. Drama årsstudium
2006-07, Bachelor i sykepleie 2009 -12

Relevante erfaringer: Styret i Kunstnersamfundet i Bergen, medlem i Nesttun indremisjonskor 1952- 2011

Relevante erfaringer: Speiderleder:
2000-DD. Styreleder KRIK Balestrand:
2005-06. Styreleder KRIK Fana 2010-11,
Trosopplæringsutvalget 2009 -11

Satningsområder: Arbeid blant eldre,
bake til kirkekaffe o.l.

Satningsområder: Barne- og ungdomsarbeid, arbeid for aldersgruppen 16+, misjon.

Eva Try
f. 1957
Holtaåsen 25,
Rådal

14

anledninger. - Menighetsrådet bør «styre» etter vedtatte satsingsområder i
menighetsarbeidet. - Menighetsrådets
ansvar for trosopplæringen er en av hovedoppgavene. - Godt samarbeid
mellom frivillige og ansatte i menigheten er sentralt.

Sidsen Brækken
f. 1945
Nordåstræet 58,
Rådal

Bakgrunn: Psykiatrisk sykepleier ved
Bergen legevakt siden 2005. Høyskolelektor ved Høgskolen i Bergen 2003
2005, høyskolelektor ved Høgskulen i
Sogn og Fjordane 1986 2003. Helsefag
hovedfag (cand. san.) 2002. Sykepleier/psykiatrisk sykepleier 1979 1995, offentlig godkjent sykepleier 1979, konfirmantleder, søndagsskolelærer, leder av barnekor 1979 1989,
journalist/redaktør av menighetsblad
1989-2000, tillitsvalgt, lagleder, forbundsstyremedlem Norsk Sykepleierforbund 1985 2004, medlem menighetsrådet Skjold 2009-2011

Bakgrunn: Adjunkt/Cand.mag.art 1971

Satningsområder: - Videreutvikle
gudstjenestelivet for de som går ofte i
kirken og de som kommer ved spesielle

Bakgrunn: Diakonimedarbeider, Betanien 2010-11, praksis i europakontoret
Hordaland FK 2009-20, MA European

Relevante erfaringer: Formann barnehage
1977-79, søndagsskolelærer 1974-85, kirke/skolekontakt 1986-2011, kirkevert 2000.
Satsningsområder: Barne - og ungdomsarbeid.

Ingrid Valde
f. 1980
Smøråsvegen 34,
Rådal

skjold 4-11_skjold qxp 24.08.11 21.17 Side 15

menighetsråd i Skjold 2011-15
studies 2006-07, BA med fordypning i
tysk, historie, statsvitenskap, humanetisk informatikk 2000-04.
Relevant erfaring: Medlem i Skjold MR
leder i gt.utvalget, kontaktperson i Kirkens Nødhjelp 2009-2011
Satsingsområder: - Implementering av
gudstjenestereform i Skjold, beregnet
etter egne forhold. - Gudstjeneste som tilpasses unge og voksne mellom 18 og 25
år. Om dette skulle være mulig å gjennomføre: Et felles informasjonssystem for
menigheten, kanskje en facebook-gruppe.

Målfrid Litlere
f. 1942
Apeltunhaugene 147
Rådal
Bakgrunn: Pens., psykiatrisk sykepleier.
Medlem MR 2009. Leder diakonitvalget
Satsingsområder: Dåpsopplæring, diakoni og besøkstjeneste, barne og ungdomsarbeid.

Michelle Rene
Larsen Jamt
f. 1973
Krohnåsvegen 83, Rådal

Bakgrunn: Styrer i åpen barnehage.
Hjemmeværende i 11 år.
Satsningsområder: Småbarnsfamilier,
søndagsskole for barn i alle aldre.

Lillian Helene Morken
f. 1942
Trymsveg 9,
Skjold

Bakgrunn: Pensjonist. Sykepleier/lærer
fra 1982 til 2008.
Relevant erfaring: Arbeidet i søndagsskolen fra 1975-1983. Hatt konfirmantgruppe 1978. Deltatt i bibelgruppe.
Satsingsområder: Arbeid blant barn og
unge og barnefamilier, kirkens misjonsprosjekt.

Øystein Pettersen
f. 1954
Dåyrvegen 5c,
Rådal

Bakgrunn: Forsker/professor petroleumsmatematikk fra 2003. Cand.real
1979. Førsteamanuensis i matematikk
UIB 1983-1989. Reservoaringeniør Statoil
1989-2000. Forsker CMR 2000-2003
Relevant erfaring: Leder/styrem. Fana IL
orientering 1975-1990. Leder/styremedl.
Norsk jernbaneklubb Bergen 2002-08.
Satsingsområde: Kirke, kultur og kulturhistorie, kirkens plass i dagens samfunn – kirkepolitikk – politisk styrt sekularisering (?) – går vi mot et egoistisk
samfunn – bunner det i sekularisering?

Randi Lamback Viken
f. 1959
Nordåsdalen 68,
Rådal

Bakgrunn: Aktivitør, assistent v/fysioterapi avd. helse Bergen. 3 årig husflidutdannelse, 1 år aktivitørlinjen.
Relevant erfaring: Styremedlem Skjold
ungdomskorps, Fana husflidslag, Fana IL

Randi Margrethe Wie
f. 1946
Harald Skjolds veg 20,
Rådal

Bakgrunn: Førstedame på Laguneparken bilsenter 1983-DD. På kontoret Kløverhuset fabrikk 1963 -1967.
Relevant erfaring: Formann i mødreforeningen Skjold skole musikkkorps.

Lars Olav Hammer
f. 1990
Storheia 36,
Rådal

2011, ungdomsmedarbeider, Søreide
2006-2008.
Relevant erfaring: Styremedl/leder
KRIK Fana 2006-09, Ulvunge-Rover 1.
Nordås 2000-08, Bandleder/styremedlExtasis 2006-08. Leder KRIK Søreide
2006-08.
Satsingsområde: Barne og ungdomsarbeidet, trosopplæringtilbudet.

Mary Lepsøe Lien
f. 1944
Steinsvikvegen 440 D,
Søreidgrend

Bakgrunn: Butikkmedarbeider/pensjonist. 9-årig grunnskole, folkehøgskole
1961-1962.
Satsingsområde: Ønsker å arbeide med
diakoni

Marianne Eikner
f. 1964
Søråshøgda 364,
Rådal

Bakgrunn: Adjunkt ved Ytrebygda skole
Flyvertinne 1987-1988. Adjunkt UIB
1988-1992. Adjunkt videregående skole
1992-1995. Konsulent i Aetat 1997-2001
Relevant erfaring: Styremedlem i foreldrestyret Søråshøgda barnekor 2002-04.
Satsingsområde: Trosopplæring for
barn og unge, ny kirkeordning, kirken
som samlingspunkt, gudstjenesten

Jorunn Eikeland
Lillebø
f. 1950
Nordåsbrotet 40, Rådal

Bakgrunn: Helsesøster. Sykepleierskole
1973, helsesøsterskole 1979.
Relevant erfaring: Søndagsskolearbeid
1985 til 1995.

Bakgrunn: Stipendiat Valdres Folkehøgskule. Danielsen VGS 2006-09. Valdres
Folkehøgskule, elev og ansatt 2009-

Satsingsområde: Inkluderende kirke,
diakoni, barne og ungdomsarbeid.
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FULLDISTRIBUSJON

Returadresse:
Skjold menighet
Skjoldlia 55
5236 Rådal

B

Menighetskalender
22.05. Erle Grytten Øen
29.05. Kroepelien
29.05. Nikolai Vassbotn
Haukeland
29.05. Arian Sørheim
Sekkingstad
29.05. Joakim Smelvær
05.06. Jakob Melve
12.06. Pernille Bosnes
Nielsen
12.06. Johannes Berge
Fjørtoft
12.06. Sverre Svendesen Oen
12.06. Theodor Emil Stokke
Justesen
12.06. Selja Rasmussen
18.06. Jenny Johannessen
Aasebø
19.06. Sophie Dahl Brekkeflat
19.06. Veronica Eikås
26.06. Torbjørn Gullaksen
26.06. Emma Aas
26.06. Andrea Olsen Fergevåg
10.07. Jonas Klementsen
Kjærnet
17.07. Markus Sævareid
Skumsnes
17.07. Nora Elise Wolczek
Lønningen
24.07. Amalie Ølversøy
Rødsand

31.07. Elise Tran
Solheim
07.08. Jonathan Petersen
Nordvik
14.08. Mia Katharina Hope
14.08. Petter Breistein Vassel
14.08. Margaretha Nijs Skaar
14.08. Tilde Valde-Reed
14.08. Sunniva Kristine
Matland
21.08. Matheo Butz
Rokkonæs
21.08. Peter Anthony
Kronenberger
21.08. Leah Larsen Hamre

10.06. Åslaug Brænde
og Geir Inge
16.07. Ksenia Lundgård og
Endre Karlsen

24.05. Egill Leon Hellebø
25.05. Svein Haaland
27.05. Johan Petter
Krohn- Hansen
27.05. Hilmar Johan
Birkeland
27.05. Jan Fredrik Johnson
Jøsok
01.06. Lillian Irene Karlsen
01.06. Aleksander Asenjo
03.06. Ragna Sofie Rieber
07.06. Kari Vik
07.06. Arne Hilding
Torstensen
09.06. Kjell Svanevik
29.06. Else Emilie Sem-Olsen
05.07. Per Eilif Norstrand
08.07. Svein Åge Sivertsen
13.07. Ragnhild Gullbrå
Hovland
22.07. Agnes Hope
05.08. Einar Sverre Nistad
05.08. Ingrid Andersen

12. søndag etter pinse.
4. september
Gudstjeneste. Dåp, nattverd,
kirkekaffe, Lukas 18, 9-14.
Sogneprest Arne Brekke.
13. søndag etter pinse.
11. september
Familiegudstjeneste /skolestartgudstjeneste.
Søråshøgda barnekor deltar.
Kirkekaffe.
Markus 7, 31 -37.Kapellan
Bjørn Moe
14. søndag etter pinse.
18.september
Gudstjeneste. Diakoniens dag.
Dåp, nattverd, kirkekaffe.
5 års samling på søndagsskolen. Luk 10,25-37. Sogneprest
Arne Brekke.

15. søndag etter pinse.
25. september
Gudstjeneste. Dåp, nattverd,
kirkekaffe. Lukas 17, 11-19.
Vikarprest.
16. søndag etter pinse.
2.oktober.
Gudstjeneste. Dåp, nattverd,
kirkekaffe. Matt 6,24-34.
Sogneprest Arne Brekke.
17. søndag etter pinse.
9.oktober.
Gudstjeneste. Dåp, nattverd,
kirkekaffe. Joh 11,17-27.37-44.
Kapellan Bjørn Moe
18. søndag etter pinse.
16.oktober.
Gudstjeneste. Dåp, nattverd,
kirkekaffe. Mark 2,18-28.
Vikarprest.
19. søndag etter pinse.
23. oktober.
Familiegudstjeneste m/ 4 årsbok. Dåp, kirkekaffe. Kapellan
Bjørn Moe. Samme dag:
Kl.19.00: KRIK gudstjeneste.
Bots- og bededag. 30.oktober.
Familiegudstjeneste m/Barnehagen. Hebreerne 3, 7-11.
Sogneprest Arne Brekke.
Allehelgensdag. 6. november.
Gudstjeneste. Dåp, nattverd,
kirkekaffe. Matt 5,1-12. Cantus
synger. Kapellan Bjørn Moe
22. søndag etter pinse.
13. november.
Gudstjeneste. Konfirmantpresentasjon. Extasis synger.
Dåp, nattverd, kirkekaffe.
2. Mosebok 3, 11- 15. Sogneprest Arne Brekke.
For søndagskoledatoer:
se www.skjold-kirke.no

Konsert
25. september kl. 18.00
i Skjold kirke:
Konsert med SKRUK

