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med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

Er du julemesseklar?
Vel, det er ikke menigheten!
Før det kan bli julemesse
må vi skaffe gevinster - og
innsamlingen starter nå.
Side 4

Bybanemenigheten
Skjold

FOTO: PRILLEN/WIKIMEDIA

Miljøvalg?
Først godt ut i valgkampen
dukket miljøsakene opp.
Men Kirken har lenge søkt
å løfte dette viktige emnet
i debatten.
Side 8-11

Full oversikt over
trosopplæringen
Trosopplæringsarbeidet
har høy prioritet. På side 14
og 15 får du full oversikt
over høstens tilbud.

Kontaktinformasjon side 13 • Kalender side 16

«Nærmere deg min Gud»,
var det en nabo som sa da
han så presten i stillaset, litt
over husmønet.
REFLEKSJON AV BJØRN MOE

For i sommer var det godt og tjenlig vær og
huset er blitt malt. Og denne gangen var
stigen parkert. Stillas er det nye ordet. Og
presten montere selv. Arbeidet gikk greit
og jeg følte meg raskt arbeidsvant og trygg.
Men stillaset fikk meg til å tenke litt da jeg
skulle sette opp den tredje høyden på siste
mønet, og gjorde det alene. Litt tungt var
det og mens jeg slet litt, så slo det meg: Nei,
dette gjør jeg ikke uten først å ha satt opp
alle gjerdene rundt meg. 5-6 meter over
bakken er det lite rom for feil. Så ned bar
det, og opp hentet jeg det nødvendige av
rekkverk og veggfester.
Etter å ha fått et godt «bur» av rekkverk
rundt meg tok jeg igjen fatt på de mest krevende og tyngste oppgaver. Og kom trygt i
mål, både med maling og ned igjen. Og
den viktigste lærdommen; jeg utsatte deretter de tyngste takene til jeg hadde fått
meg en medhjelper. Da gikk arbeidet lettere og tryggheten var nærmest en selvfølge.
Kanskje er livet også slik; vi må skaffe oss
noen marginer. Noe eller noen som gjør livet tryggere, både til hverdags og i sorg og i
fest. Noen av oss gjør den jobben lett. Vi
ordner en del ting selv og vi skaffer oss venner og slekt som stiller opp for oss. Andre
strever nettopp med disse; både med familie og venner. Få kan stille opp når det røyner og sjelden er det noen som skaper
trygghet rundt dem når det røyner på i livet. De må gjøre det mest selv, også i de av
livets faser der en mer enn gjerne skulle
hatt noen å lene seg mot.
Mitt stilas er pakket bort for sommeren.
Men sommeren med stillaset gjorde noe
med meg. Det minnet meg om min sårbarhet og at vi har bruk for hverandre.
Kanskje var jeg et øyeblikk nærmere Vår
Herre? ●
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Flotte ungdom
Konfirmantåret har tikket
mot slutten og kulminerer
med selve konfirmasjonsgudstjenestene i slutten
av august.
AV BJØRN MOE

Leiren er siste store møteplass for 2013kullet. På leirens første dag, mandag 12.
august, ute på Frekhaug i Meland, på
Nordhordland folkehøyskole, tok vi en liten prat både med ett par konfirmanter og
våre kateketer.
- God morgen, sa vi til to blide konfirmanter som nettopp var ferdig med første
gruppeøkt. Hva skjer?
- Vi har vært på to ulike dramagrupper,
var de kjappe svarene, og vi skal begge
spille Jesus og Gud i to dramastykker som
skal fremføres på kveldssamlingen. Og så
lo de litt. Og jeg skjønte raskt hvorfor.
Tvillingene Stian Raa og Mia Marie Raa
hadde begge, uavhengig av hverandre, fått
rollene som Jesus og som Vår Herre selv. I
dag er de på dramagruppen og så venter
dansegruppe og sjøgruppen de neste dagene før det hele avsluttes med gudstjeneste på torsdag.
- Og vi har gledet oss til leiren?
De trekker litt på svarene. Joda, de har
gledet seg, men kanskje ikke tenkt så mye
på den. Den kommer når den kommer.
Og de ser frem til konfirmasjonsdagen og
festen den 25. august.
Og vi har med oss to kateketer på denne
leiren. De er omtrent like gamle; Margrete
Stordal født i 1980 og har vært vikar i
Skjold et drøyt ett år nå, og vår nye kateketvikar; Olav Johan Holmefjord, født i
1981, som starter for fullt i september.
- Margrete, du forlater oss når du har
rodd i land årets siste konfirmasjonsgudstjeneste den 1. september?
Digitalfoto: Benytt høy oppløsning.
Lokalredaksjon: Øystein Pettersen, 938 04 808,
oystein.pettersen@uni.no. Lokal kontaktinformasjon: Se side 13
Sentralredaksjon: Kun henvendelser ang. fellesstoff til
bladet (side 5-12). All annen kontakt: Se side 14.
Redaktør: Magne Fonn Hafskor
tlf. 55 39 04 40 - eyecu@online.no
Produksjon: Dragefjellet - post@dragefjellet.no
Trykk: Bodoni

– Ja, det ble dessverre slik. Jeg har et vikariat for den faste vikaren, og når det nå
dukket opp en fast stilling i Eidsvåg som
trossmedarbeider, så søkte jeg den og fikk
den.
- Og hva skal du bidra med der?
- Jeg skal jobbe med frilufts-konfirmantene, to grupper med litt ulikt opplegg.
Det blir litt ledertrening for de som nettopp har avsluttet konfirmasjonsåret og så
skal jeg følge opp de som er litt eldre. Aldergruppen 15 til 18 er nok de jeg kommer til å møte mest. Litt blir jeg også med i
trosopplæringen der ute. Og det blir nok å
gjøre. Annen hver helg frem til jul er allerede booket.
- Men Skjold da?
- Jeg har trivdes godt i en flott menighet.
Og skal jeg trekke frem noe fra mitt arbeidsområde så er det alle de flotte ungdommene som stiller opp når de får utfordringen om å være med. Skjoldstock og
leir er helt umulig å gjennomføre uten at
de litt elder unge stiller opp for både menighet og konfirmanter. Så litt trist er det å
forlate Skjold etter bare et år.
Annonser, fellessider (side 5-12):
Knut Sundt Rosenlund - 906 96 474 - costly@online.no
Annonser, lokalsider: Kontakt lokalredaksjonen.
Stoffdeadline neste nummer:
Kontakt lokalredaksjonen.
Ø M E R KE
Utgivelsesdag neste nummer:
T
ILJ
M
Tirsdag 1. oktober
Møtekalender/utgivelselplan:
Se facebook-gruppen «Informasjon
menighetsblader Fana prosti»
1
69
24

Tegn 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.

Konfirmantleir - også i år:
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Vår Herre
og stillaset

Trykksak

mer og kateketveklsing

Til venstre: Margrete Stordal slutter i Skjold 1. september og begynner som trosmedarbeider i Eidsvåg. Vi sier takk så langt og lykke til: Her avbildet ned to av de unge lederne i Skjold som hun er takknemlig for å ha hatt med på laget. F.v: Ingvil Sundal Joys, Gina Hestetun og Margrete Stordal.
I midten: To blide konfirmantsøsken; Stian og Mia Marie Raa. Til høyre: I en stadig mer kvinnedominert kirke (og stab), så er det faktisk en mannlig
kateket vi kan ønske velkommen denne gangen: Johan Olav Holmefjord fra Fusa. 2014- kullet av konfirmanter blir hans ansvar. Velkommen.

- Men heldigvis er det en ny vikar på plass
som er med oss litt her på leiren, følger Margrete raskt opp. Og hun introduserer sin
etterfølger: Johan Olav Holmefjord.
-Og med det etternavnet kan du bare
være fra?
– Holmefjord i Fusa, kommer det raske
svaret fra vår nye kateket, som skal arbeide
som kateket, men som kaller seg menighets-

pedagog etter en bachelor i nettopp det fra
NLA.
- Og nå Skjold?
– Ja jeg har kjørt taxi de siste tre årene og
hatt noen andre prosjekter på si, blant annet
vært litt leirleder. Vudere har jeg vært rundt
med et opplegg mot mobbing og depresjon.
– Jeg er opptatt av dem som sliter, legger
han til. Noen stor programerklæring vil han

ikke gi, til det er antallet konfirmanter for
stort og sammensatt.
-Det vil nok ta litt tid å få oversikt før jeg
kan prege arbeidet!
Men gode holdninger er den unge vikaren
opptatt av, samt fiske, foto, film og bøker. Og
så har han symaskin! Men han står uten leilighet fra oktober av. Så er det også videreformidlet. ●

FAGKUNNSKAP OG
STORT UTVALG!

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

Forberedelsene starter nå!
For å lage julemesse til
inntekt for Skjold menighet i
Skjold kirke lørdag 23.
november trengs det stor
dugnadsinnsats.
AV ELLEN FASMER

Alle oppfordres til å bidra! Kanskje du kan
delta for første gang i år? (I fjor utfordret vi
spesielt de under 50 år til å delta, og den utfordringen gjentar vi i år!)
De som liker å lage ting oppfordres til å
starte produksjonen nå, for slikt kan jo
ta tid. Alle har ikke kreative evner eller tid til å lage noe, men enklere er
det kanskje å kjøpe en gevinst liten
eller stor. Delta i rydde-gjengen
før eller etter Julemessen, stå
noen timer i kafeen, bake en
kake...
Det er viktig at folk som
vil bidra melder seg.
Ikke vær beskjeden.
Julemesse er kjekt!
Det er selvfølgelig også viktig at
folk selger og

kjøper lodd. Takk til alle som har deltatt i
mange år, vi håper dere stiller også i år!

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:
* Selbuvotter i alle størrelser.
* Fine tøffelsokker for eksempel
med selbumønster.
* Alle typer dukketøy i fine farger.
* Ting til advent og jul, duker og pynt.
* Ulike typer engler og nisser,
til pynt og til å leke med.
* Fine, myke sett med
lue og skjerf.
* Julebrød, lefser,
havrekjeks og andre
kaker på glass, syltetøy.

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, slå til allerede
nå!! Så kanskje nettopp det kan bli din/deres gevinst-gave i år. (Sportsting, leker, reiseeffekter, bøker, ulike bruksting m.m. til
hus og hjem...)
Hovedlotteriet: Her trengs det (så raskt
som mulig) litt større ting som kanskje
noen kan gå sammen om å kjøpe.
Årelotteriet: Hva som er gode åregevinster er det svært delte meninger om. De
som sitter i salen er svært ulike og noe av
«sjarmen» er vel at det er mange som
vinner. Men et generelt råd er «gi en gevinst
som du selv kan tenke deg å vinne». Gjør
alle det, blir det noe for enhver smak.
Gevinster kan godt leveres allerede nå,
det er bare fint!
Utfordringen til hver
enkelt er altså:
* Slutt opp om Julemessen, sett av
datoen 23. november allerede nå
* Bruk fantasien slik at salgsdisk og
gevinstbord blir varierte og fine
* Gi beskjed om gevinster
til hovedlotteriet så raskt
som mulig
* Meld deg til praktisk
innsats
Ta gjerne kontakt med
Julemessekomiteen ved
Ellen E. Fasmer på
tlf. 55 13 31 09 etter
kl 17, eller
send en mail til:
ellen@fasmer.no
Du kan også sende
sms til mobil 481 851 56
og fortelle hva du ønsker å bidra med!
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FRUKTTRE: Biletet viser eit
sitrontre fotografert på Korsika.

Er kristne annleis enn andre? Bibelen
påstår noko så radikalt som at når ein
blir kristen, så får ein eit nytt liv.
Mange ulike bilete er brukt for å
skildra dette livet. Eit av dei går på at
når vi tar imot Jesus, så blir vi poda inn
i han, som ei grein på eit tre.

FOTO: JEAN-POL GRANDMONT

Meir
enn
eit tre
REFLEKSJON AV PSYKOLOG UNNDIS BERGÅS

Vi får fellesskap med Gud og får syndene
tilgitt. Men ikkje berre det. Den greina som
er i Kristus, ber god frukt. Det vil seia at den
lever til ære for Gud og gjer det som er godt
for sine medmenneske.
Andre stader i Bibelen blir kristne omtalt
som fruktberande tre. Eit viktig spørsmål
for kristne menneske blir då: Korleis kan vi
bera mykje frukt? Skal det bli mykje frukt,
må treet bli stelt med og få sol og næring.
Overført på kristenlivet taler ein om å lesa
og høyra Guds Ord og be, vera med i det
kristne fellesskapet og delta i nattverden.
Slik kan ein bera mykje frukt.
Dette er eit vakkert bilete som seier mykje
viktig om det å leva som ein kristen. Men
det manglar noko. Menneske er ikkje tre. Vi
har ein vilje; vi kan gjera sjølvstendige val.
Det er ikkje slik at dersom eg berre les nok i
Bibelen, så vil eg aldri såra andre eller unnlata å visa omsorg mot mine medmenneske.
Også når eg nettopp kjem frå gudstenesta, kan det godt henda eg kjenner meg sur

og irritabel overfor mine nærmaste utan
særleg grunn. Eg må velja om eg vil tømma
det negative ut over dei eller halda det tilbake og i staden snakka vennleg og vera hjelpsam – trass i det eg føler. Eller det kan gjelda
freistinga til å vera med å baksnakka ein annan under kyrkjekaffien. Det kan vera lettast å delta i den negative ryktespreiinga,
endå eg nettopp har tatt imot både forkynning og nattverd. Eg må sjølv velja å la vera
og kanskje heller seia noko positivt om vedkomande.
Ved trua får vi ein ny natur som vil Guds
vilje, men vi har framleis også den gamle
naturen, som er prega av det vonde. Brevlitteraturen i Det nye testamente er full av
oppfordringar, eller formaningar som dei
ofte er kalla, til å leggja av vonde gjerningar
og i staden velja ein god og byggjande livsførsel. Berre det at desse formaningane er
med i Bibelen, viser at dette ikkje går automatisk – at vi er meir enn tre.
Men rekkjefølgja er viktig. Bibelen seier
ikkje: Viss du er god mot dine medmenneske, så kan du få vera eit Guds barn. Den sei-

Artikkelforfatter Unndis
Bergås er psykolog ved
Haraldsplass diakonale
sykehus. FOTO: PRIVAT

er: Sidan du er eit Guds barn, så likna på Far
din – ver kjærleg (Ef. 5, 1-2). Les gjerne heile kapitel 4 og 5 i Efesarbrevet i samanheng.
Heilt gratis og ufortent får vi koma inn i
denne barnerelasjonen til vår Skapar som
Vår Far. Vi kan aldri bli meir eller mindre
kristne. Anten er vi Guds born ved trua på
Jesus, eller så er vi det ikkje fordi vi ikkje har
tatt imot han. Men det er Guds meining at
hans born skal veksa – at vi skal bera frukt.
For å utvikla oss sunt og rett, treng vi
kvarandre. Det er i fellesskap vi menneske
veks. Også kristne. Tenk at vi skal få vera
med og byggja sunne, gode fellesskap, der
vi tar imot kvarandre, der vi øver oss i å
snakka sant om livet, der vi hjelper kvarandre til å veksa og utvikla oss til å bli meir og
meir prega av kjærleik, slik vår Far i himmelen er.

Kveldsmesser og nytt tilbud til utviklingshemmede
Det skal denne høsten
være fire kveldsmesser i
Ytrebygda kirke. Kveldsmessene er for alle - ungdommer, voksne og eldre.

Det blir sang, musikk, fast liturgi med kort preken og lystenning. Kveldsmessene starter kl. 19 og varer vel en time.
Før kveldsmessene – fra kl.
17.30 – inviterer Fana diakoni-

utvalg beboere i bofellesskap,
brukere av botjenestene og pårørende til «KirkeKafè». Der
blir det salg av kaffe og kaker,
sang og musikk og litt aktiviteter på kirketorget.

Alle ønskes hjertelig velkommen til Ytrebygda kirke:
• Søndag 8. september
• Søndag 6. oktober
• Søndag 3. november
• Søndag 15. desember

august 2013
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GREPET
av Guds
plan
BIOGRAF: – Jeg imponeres av hans mot, hans pågåenhet; det at han aldri
gir opp. John Wesley er virkelig en mann som kjemper mot mye, både rundt
seg og inni seg, sier Bjørn Olav Hammerstad. FOTO: HANNE KRISTIN PEDERSEN

Bjørn Olav Hammerstad har gjort en viss suksess med barnebokserien om skoleeleven Maja
Mill. Nå er han ute med en ny bok for barn og unge, men denne gangen i form av en biografi.
TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Hammerstad kommer opprinnelig fra
Nordhordland, men har bodd de siste ti
årene i Bergen.
– Jeg er en lykkelig gift tobarnsfar, barnebokforfatter og journalist i Dagen, sier han
når jeg ber ham fortelle hvem han er.
– Og nå også biograf?
– Det blir ikke helt riktig. Jeg har bare
skrevet om én person, og vet ikke om det er
nok til å kunne kalle meg for biograf.
– Hvem var John Wesley?
– I utgangspunktet var han en anglikansk
prest som hadde større planer enn den anglikanske kirken. Allerede som femåring
ble han grepet av Guds plan med livet hans
slik han opplevde det.
– Hvordan det?
– Han ble reddet fra en brann.

En ild
Slik begynner også boken. Alle Wesleys
søsken blir reddet ut av familiens hus da det
begynner å brenne, unntatt John. Han blir
likevel, nærmest på mirakuløst vis, reddet
ut, noe som får moren hans til å utbryte de
ordene han aldri skulle glemme: «Du, John,
er en ild som er revet ut fra brannen».

6

august 2013

– Allerede da fikk han en følelse av at Gud
hadde en større mening med livet hans.
Han skulle være en ild; sette mennesker i
brann for Jesus og det gode budskapet.
– Er Wesley en inspirasjon også for deg?
– Ja, men det er litt vanskelig å bli kjent
med han. Hvis du leser hans egne ord i den
loggboken han førte hver dag, så er de nesten rensket for følelser.

Gir aldri opp
Journalen er full av ren faktainformasjon
som hvor han prekte og hvor han ga mat til
de fattige.
– Så jeg måtte gjøre noen grep for å komme tettere på han, nettopp for at han skulle
bli en inspirasjon. Derfor valgte jeg å skrive
boken i jeg-form, slik at den blir mer lik en
roman. Det blir litt som om John selv hadde
skrevet boken.
Boken følger John Wesley fra brannen og
frem til han er vel 40 år.
– Jeg er selv 39, så stemmen hans i boken
er på samme alder som meg.
– Blir du påvirket av tankene hans?
Hammerstad ser opp i luften et øyeblikk,
og tenker seg om før han svarer.
– Kanskje mer av hans mot, hans pågåenhet; det at han aldri gir opp. Det imponerer

meg. For han er virkelig en mann som
kjemper mot mye, både rundt seg og inni
seg.

Gud elsker John
John Wesley var godt voksen før han ble
helt overbevist om at han var et Guds barn.
Dette skjer først etter at han kommer tilbake fra et mislykket USA-opphold. Han har
da brutt med kjæresten Sophia Hopkey, og
begrunnet dette med at han skal vie seg til
Gud og tjenesten.
– Han var ganske streng med seg selv, helt
til han fikk en vishet om at han var et Guds
barn. Så det var nok et tårevått farvel med
Amerika.
Hjemme igjen går han på et åpent møte i
Aldersgate Street, der en mann leser fra
Martin Luthers utlegning av romerbrevet.
Da går det opp for han at det ikke er hans
gaver til de fattige, hans faste, eller hans iver
etter å dele budskapet med mennesker som
gjør han til et Guds barn. Det er nok bare
det at han er John. Og Gud elsker John. «Jeg
kjente mitt hjerte bli forunderlig varmt»
skriver han i loggboken.
Å hvile i nåden
Fra før finnes det flere biografier om John

Dette er nok den letteste og mest spennende
inngangen til å bli kjent med John Wesley.
Wesley, også for barn, men Hammerstad
mener likevel at hans bok skiller seg noe fra
de andre.
– Jeg vil påstå at det ikke er noen bøker om
han som er skrevet like lett og levende som
denne, sier han.
– Dette er nok den letteste og mest spennende inngangen til å bli kjent med Wesley.
– Har han noe å si oss i dag?
Hammerstad tenker seg om en stund før
han svarer.
– Det er umulig å svare nei på det spørsmålet. Naturligvis har han det. Wesleys personlige åndelige erfaring er like verdifull i dag.
Kristendommen handler om å hvile i nåden
og at troen er nok.

Pioner
– Hva med ikketroende? Har han noe å si til
de?
– Ja, det mener jeg. John Wesley var en av
pionerene når det gjaldt å opprette rettigheter for arbeiderne. Mange mener at oppbyggingen av Labour i England var sterkt inspirert av Wesley-bevegelsen.
John Wesley skrev også en bok med gode
medisinske råd til folk flest, opprettet helsestasjoner rundt i England og slapp til kvinner
i ledende stillinger. Hemmeligheten hans var
å opprette mange små klubber der alle spyttet
penger inn i en felles kasse. Dette gjorde det
mulig å bygge kirker, samfunnshus og velferdstiltak.
– Det han stod for, var på en måte en tidlig
form for sosialdemokrati, mener Hammerstad.
Ingen familiemann
– Fikk han familie?
– Dette er en ganske tragisk del av hans historie. Han giftet seg etter hvert med Molly
Vazeille, men hadde aldri tid til henne siden
han hele tiden var på reise.
Til slutt forlot hun ham, og han levde alene
de siste syv årene av sitt liv.
– Mange har nok tenkt at han burde ha giftet seg med Sophia Hopkey, men da hadde vi
nok ikke fått denne bevegelsen. Kanskje han
ikke burde ha giftet seg. Han var ingen familiemann.
– Man kan vel si at han var gift med bevegelsen?
– Absolutt. Og dette var en bevegelse som
fikk stor betydning for det britiske samfunnet, og senere også for USA.
Wesleybevegelsen spredde seg raskt i USA,
og ble grunnlaget for Metodistkirken. Dette
skjedde først etter Wesleys død.

Guds barn fra fødselen
– Han var hele sitt liv tro mot den anglikanske kirken. Det Wesley ville, var å reformere
den. Etterfølgeren hans innså at dette ikke
var mulig, og stiftet Metodistkirken etter
hans død.
– Er du metodist?
– Ja, faktisk. Jeg ble døpt der som barn, men
har stått utenfor i mitt voksne liv. Men for fire
år siden vendte jeg tilbake.
Metodistkirken har to menigheter i Bergen. Hammerstad er med i Centralkirken,
som har tilhold i et hvitt murbygg på hjørnet
like ved Fløybanen.
– Hvordan skiller den seg fra Den norske
kirke?
– De to er veldig like, men dåpen er annerledes. Metodistkirken døper barna fordi de
er Guds barn; den lutheranske fordi de skal
bli Guds barn.
Tror på forutbestemmelse
– Er det andre ting som er annerledes?
– Du kan si at metodistkirken har mange
paralleller til den anglikanske. Troen på nåden er den samme, mens troen på forutbestemmelse nok er sterkere i metodistkirken
enn i den lutherske. De reformerte metodistene tror folk er forutbestemt til frelse.
Hammerstads bok om John Wesley er for
øvrig valgt ut som månedens bok i Tripp
Trapp-klubben, som er en barnebokklubb
eid av Den norske kirke. I mai kom den ut i
Danmark, og den tyske oversettelsen er
straks ferdig. Flere land vil følge, blant annet
USA.
– Jeg har solgt bilen min og kjøpt svigermors gamle Toyota for å få råd til en engelsk
oversettelse, forteller han.
Ny ungdomsbok
– Du skriver også barnebokserien om den
geskjeftige Maja Mill. Når kommer del tre?
– Jeg har sendt den til forlaget, så den kommer nok til skolestart.
Hendelsene i den første Maja Mill-boken
var lagt til et skolemiljø, mens handlingen i
den andre boken foregikk i villmarken. I del
tre er hun tilbake på skolen. Rektor Greftegreff har mistet sin verdifulle røde eske, og
har utlovet en dusør på 10.000 kroner til den
som finner den. Vennskapet mellom Maja,
Edgar og Kim blir satt på prøve. Hvordan det
går? Hammerstad blir kryptisk.
– Du kan skrive at Majas fantasi nok en
gang skaper problemer for henne.
– Men det går bra til slutt?
– Det går alltid bra til slutt.

Fakta:

John Wesley
• John Wesley (1703-1791) ble
viet som prest i Den anglikanske
kirken, men er mest kjent som
den som gikk foran i grunnleggelsen av Metodistkirken.
• Som misjonær i USA opplevde
han at forkynnelsen var til liten
nytte. Hjemme igjen opplevde
han det han kalte en personlig
vekkelse, og begynte som en følge av dette en egen forkynnelse.
• Sammen med broren Charles
Wesley og George Whitefield arrangerte de friluftsmøter som
samlet store tilhørerskarer og
førte til en stor vekkelse.
• En dogmatisk dissens om den
kalvinske læren om predestinasjon (forutbestemmelse) førte til
brudd med Whitefield. Wesley
forkynte at Guds nåde gjaldt alle.
• Under Wesleys lederskap ble
metodistene normgivende innen
flere store samfunnsspørsmål,
som fengselsreform og avskaffelsen av slaveriet.
• I pamfletten «Thoughts about
slavery» skriver han blant annet:
«Friheten er et hvert menneskes
rettighet, (…), og ingen menneskelig lov kan ta fra et annet menneske en rettighet det er gitt av
naturens lov».
• John Wesley var opprinnelig
motstander av at tilhengerne
skulle forlate den anglikanske
kirke, men tok selv flere avgjørende skritt i 1784 da han gjorde
ordinasjoner og fikk metodistsamfunnet juridisk anerkjent.
Selv ble han værende innenfor
Den anglikanske kirken.

august 2013

7

Kampen for kloden
Er vi velgere slik politikerne tror, at vi gir blaffen i klimaet, bare vi får mer og mer å shoppe
for? Hvis vi er slik, vil våre barn og barnebarn i beste fall bli oversvømt av klimaflyktninger.
I verste fall blir de klimaflyktninger selv – hvis det da er noe sted å flykte til.
AV: JON ANDREAS HASLE

Den norske kirke har vært
med på å dra i gang aksjonen Klimavalg 2013, men
foreløpig har aksjonen hatt
meninger lite gjennomslag. Både politikere og velgere ser ut til
å stikke hodet i sanden og late som om velstanden vår bare kan vokse og utslippene
fortsette, uten at det får konsekvenser for
klima og livsvilkår .

Ikke godt nok
Riktig nok viser en meningsmåling at sju
prosent av oss synes at Stortingets klimaforlik er for dårlig, og at norske klimamålsettinger fram mot 2020 må skjerpes. Men
hvorfor sier vi da ikke dette høyt og tydelig,
slik at det blir en hovedsak i valgkampen?

Hovedproblemet med global og norsk klimapolitikk er at politikerne sier de vil begrense den globale oppvarmingen til to
grader, men ikke er villige til å gjøre de tiltakene som er nødvendig.

Oppnåelig mål
En temperaturstigning på to grader er målet som ble vedtatt på klimatoppmøtet i
København i 2009. To grader er valgt fordi
det er mulig å oppnå, ikke fordi det er
uskadelig eller ufarlig. Det er grunn til å
regne med at to grader betyr redusert tilgang på vann og betydelig reduserte avlinger i utsatte regioner. Millioner flere
mennesker vil bli utsatt for malaria i Afrika. Vi vil oppleve en vesentlig reduksjon av
biomangfoldet og økt smelting av innlandsisen på Grønland, med tilhørende
havnivåstigning.

Enige om å bli enige
Mulighetene til å begrense den globale
oppvarmingen til to grader, forsvinner
raskt. Dette har vi visst lenge. 97 prosent av
verdens klimaforskere, FNs klimapanel,
Det internasjonale energibyrået og Verdensbanken har fortalt oss det. Utslippene
må reduseres nå; det holder ikke å bli enige
i 2015 om en avtale som skal tre i kraft i
2020. De globale utslippene av klimagasser har økt med rundt tre prosent hvert år
de siste årene. Fortsetter dette, er det mer
sannsynlig at temperaturen stiger med 5-6
grader.
– Det vil gi en verden som best kan beskrives gjennom science fiction, sier Svein
Tveitdal, tidligere FNdirektør og nå styreleder i Klimavalg 2013.
Snart for seint
I følge FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået vil kommende stortingsperiode bli avgjørende for hvordan Norge
vil bidra til å nå togradersmålet. I 2017 kan
det være for seint. Fortsetter utslippene å
øke med 23 prosent hvert år fram til 2020,
er det bare i teorien mulig å redusere oppvarmingen til to grader. Det er derfor det
er nå, etter stortingsvalget til høsten, vi
trenger politikere som tar solidaritet
mellom generasjonene på alvor og
straks griper tak i vår tids største
kollektive utfordring; å lukke det
veldige gapet mellom de klimatiltakene som er nødvendige,
og de som faktisk blir iverksatt.
Hva skal vi si til barnebarna
hvis vi svikter nå?
Jon Andreas Hasle er redaktør i
Talefoten, lokalbladet utgitt av
Grefsen menighet. Han er
også engasjert i den kristne
organisasjonen Aeropagos Norge.

VÅR BLÅ JUVEL: Vår tids største kollektive utfordring er å lukke det veldige
gapet mellom de klimatiltakene som er
nødvendige, og de som faktisk blir iverksatt. Hva skal vi si til barnebarna hvis vi
svikter nå? FOTO: NASA/APOLLO 17-MANNSKAPET
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Fakta: kampanjen «Klimavalg 2013»
• Kampanjen «Klimavalg 2013» ble satt i
gang av Besteforeldrenes klimaaksjon,
og er i skrivende stund en allianse av 86
organisasjoner fra fagbevegelse, arbeidsgivere, akademikere, miljøbevegelse og kristne organisasjoner – blant
andre Den norske kirke og Den norske
kirkes presteforening, Det norske misjonsselskap, Himalpartner og stiftelsen
Korsvei.
• Aksjonen arbeider for at Norge skal ta
sin del av ansvaret for klimaet ved å kutte Norges utslipp på hjemmebane, blant

annet ved at utvinningstempoet for olje
og gass reduseres.
• Det internasjonale energibyrået (IEA)
meldte nylig at to tredjedeler av verdens
kjente ressurser av olje og gass må bli
liggende de neste 40 årene, dersom vi
skal klare å begrense varmeøkningen til
to prosent.
• Det må legges til rette for at folk flest kan
leve klimavennlige liv, med bedre kollektivtilbud, nye grønne arbeidsplasser og
energiøkonomiske hus.

KLIMAVALG

2013

• Politikerne må lukke det veldige gapet
mellom de klimatiltakene som er nødvendige, og de som faktisk blir iverksatt.
• Mer informasjon:
www.klimavalg2013.no
www.besteforeldreaksjonen.no

Partiene under «klimalupen»
Organisasjonen Framtiden i våre hender har, på vegne av Klimavalg 2013, vurdert de ulike
partienes klimapolitikk. Her er deres vurderinger og tallkarakterer.
Miljøpartiet De Grønne
Setter klima foran alle
andre samfunnsinteresser
og vil kutte utslipp
ved å halvere oljeproduksjonen
innen 2020. Karakter 6

Venstre
Vil satse på fornybart, verne
Lofoten og gjøre det lett for
folk å ta klimavennlige valg i hverdagen.
Karakter: 6÷

Sosialistisk Venstreparti
Vil ha klimareform for
redusert oljeutvinning,
oljefritt Lofoten
og miljøvennlig transport.
Karakter: 6÷

Kristelig Folkeparti:
Vil ha mer rettferdig fordeling av verdens ressurser, og satse på klimatiltak
også i fattige land. Men tar ikke
tilstrekkelig hensyn til klima i
oljepolitikken. Karakter: 5

Rødt:
Vil satse på energisparing
og arbeidsplasser i grønn
industri. Men sier lite
om hvordan Norge kan bidra til
utslippskutt i fattige land.
Karakter: 5
Senterpartiet:
Vil styrke samspillet natursamfunn og skape grønne
arbeidsplasser i klimavennlig
industri. Men mangler tiltak for å kutte
store utslipp, spesielt innen oljeog transportsektoren. Karakter: 4

Arbeiderpartiet:
Vil være pådriver for en
internasjonal klimaavtale
og klimatiltak i fattige
land. Men vil fortsette
med storstilt satsing på olje, også
utenfor Lofoten og Vesterålen.
Karakter: 3

Høyre:
Vil ha en forpliktende klimapolitikk
og investere i teknologi for et lavutslippssamfunn. Men vil
forlenge oljealderen og åpner for
oljeutvinning i Nord-Norge.
Karakter: 3÷
Fremskrittspartiet:
Vil investere i fornybar energi og rense kullkraftverket på
Svalbard. Men tviler på
klimavitenskapen og vil
åpne Lofoten, Vesterålen og
Senja for oljevirksomhet snarest.
Karakter: 2
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Kyrkja kallar til handling for s
Berre eit tydeleg og vedvarande folkeleg
press kan sørgja for at klima blir eit tema
som betyr noko ved stortingsvalet.

meninger

AV SIGBJØRN GRØNÅS OG GUNNAR KVÅLE

I Kyrkjemøtets vedtak om skaparverk og berekraft står det
mellom anna at «hele Den norske
kirkes engasjement for skaperverk og bærekraft har sitt utspring og henter sin kraft i troen
på den treenige Gud: Gud skapte
og opprettholder fortsatt all sin
skapning. Gud skapte mennesket
av jorden, og vårt liv er vevd sammen med jordens liv.»

Fleire grøne kyrkjelydar
Vedtaket seier vidare: «I Jesus
Kristus vil Gud forsone verden og
hele skapningen med seg. Ånden
kaller og opplyser oss, og hjelper
oss å leve i respekt for skaperverket. Menneskets avhengighet av
jorden må avspeiles i hvordan vi
ivaretar vårt ansvar som forvaltere av skaperverket. Mennesket
er skapt i Guds bilde, og er en del
av skaperverket. Vi er kalt til et liv
i nestekjærlighet. Bevaring av
skaperverket handler om økt livskvalitet for oss alle». Kyrkjemøtet
utfordrar her både bispedømmeråd og kyrkjelydar. Eit mål er
å dobla talet på grøne kyrkjelydar innan utgangen av 2013. Det
skal opprettast «grøne» kontaktpersoner i alle kyrkjelydar og ein
blir oppmoda til å ha eigne fagdagar om miljø og klima.
Kyrkjemøtet oppmodar til
politisk handling
Kyrkjemøtet utfordrar alle politiske parti til å føra ein klimapolitikk som gjev raske reduksjonar i klimagassutslepp, samtidig
som ein sikrar naudsynt utvikling for fattige land. Kyrkjemøtet
oppmodar Storting og Regjering til å prioritera betydelige
kutt i klimagassutslepp i Noreg
og å ta nye initiativ på den internasjonale arenaen. Klimarettferd kan ein berre nå dersom industrialiserte land bidrar til å finansiere fattige lands behov for
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KLIMAVAL: «Vårt råd ved årets
stortingsval er difor å bruka
stemmeretten på politikarar og
parti som set miljøpolitikk øvst
på dagsorden», skriv Gunnar
Kvåle (t.v) og Sigbjørn Grønås.
Grønås er professor i meterologi, Geofysisk institutt, UiB, Gunnar Kvåle er professor emeritus,
Institutt for global helse og
samfunnsmedisin, UiB.
FOTO: KLIMAVALG 2013

klimatilpasning og fattigdomsbekjemping. Finansiering av klimatiltak må koma i tillegg til annen bistand. Kyrkjemøtet krev
vidare ei opprydding i offentlege
norske investeringar. Det må
leggjast overordna vekt på etiske
retningsliner basert på omsyn til
miljø, forbruk og rettferd.

Ein jordvendt kristen
praksis
Kyrkjemøtet utfordrar også den
einskilde ved å oppmoda til å
øva oss på ein jordvendt kristen
praksis, og til å vera bevisste på
kva me kan gjera i våre eigne liv,
både som samfunnsborgarar,
forbrukarar og medmenneske.
Oppmodingar med utgangspunkt i ulike bibelord er nemnde, som til dømes:
• Kjenn etter om du har gjort deg
avhengig av materielle goder
som skadar deg sjølv eller andre.
• Gje raust i ofringar og lag forpliktande avtalar om å støtta
ein eller fleire kyrkjelege eller
humanitære organisasjonar.
• Lag eit klimarekneskap for deg
og familien din og finn ut korleis du kan kutta energibruk og
klimautslepp.

PARADIS PÅ JORD: «Menneskets avhengighet av jorden må avspeiles i
det blant anna i Kyrkjemøtets vedtak om skaparverk og berekraft.

• Lag ein spareplan for å finansiera investeringar i reinare energibruk.
• Set deg inn i kva ulike politiske
parti meiner om klimarettferd,
miljø og arbeid mot global fattigdom og legg vekt på dette når
du skal røysta ved val.
• Følg med om klimaplanar i
kommunen du bur i blir
gjennomførte.

Valet 2013 som klimaval
Kyrkja og mange andre kristne
organisasjonar er med i aksjonen «Klimavalg 2013» der over
80 ulike organisasjonar samarbeider om å gjera valet i 2013 til
eit klimaval. Bakgrunnen for
dette er den klåre bodskapen frå
FNs klimapanel og andre autoritative instansar om at klimagassutsleppa må reduserast raskt og
omfattande. For å ha ei rimeleg
von om å avgrensa den globale
oppvarminga til mindre enn to

grader, kan me berre bruka om
lag ein femdel av kjente reserver
for olje, kol og gass. Sjølv ein
auke på to grader vil gje svært alvorlege klimaskader.

Ei oppskrift på katastrofe
Den kjende klimaforskaren ved
NASA, professor James Hansen,
kallar to graders stigning ei oppskrift på katastrofe, og FNs klimasjef meiner at grensa må setjast til mindre enn 1,5 grad. Det
gjeld å hindra at endringane blir
så store at sjølvforsterkande prosessar vil gje oss ei anna jord enn
den me kjenner i dag. I denne situasjonen skulle ein venta at Noreg ville fylgja FN si oppmoding
om at rike land må redusera sine
utslepp med mellom 25 og 40
prosent innan 2020 i forhold til
1990. Klimameldinga og klimaforliket gjev i beste fall ein reduksjon i Noreg på 10 prosent,
truleg mindre. Berre eit tydeleg

kaparverket

Kulturtipset:

Grønne
drømmer
Jeg har alltid vært glad
i romaner som forteller
om steder som ikke
finnes annet enn i
forfatterens fantasi.
AV MAGNE FONN HAFSKOR

En egen tradisjon innen denne
sjangeren er utopier, fortellinger om idealsamfunn der menneskene lever i harmoni med
hverandre og omgivelsene.

hvordan vi ivaretar vårt ansvar som forvaltere av skaperverket» står
MALERI AV LUCAS CRANACH DE, 1536

og vedvarande folkeleg press
kan sørgja for at klima blir
eit tema som betyr noko ved
stortingsvalet.

Ulike kristne grupper
er samde i klimasaka
Leiarane for dei store misjonsorganisasjonane; Det
norske misjonsselskap, Normisjon og Norsk Luthersk
misjonssamband; la nyleg
fram sine syn på klimautfordringane i eit tankevekkjande innlegg i avisa
Vårt land. Under overskrifta
«Samfunnet har gått seg vill»
skriv dei mellom anna: «Vi
må vende oss bort fra et forbruk som belaster Guds skaperverk og gjør oss til avgudsdyrkere». Dei etterlyser ein
samfunnsmodell som ikkje
baserer seg på fortsatt vekst
og forbruk, men som «gir
sann mellommenneskelig vel-

stand uten fortsatt økonomisk vekst for oss rike». Dei
lyfter fram gode kristne ideal som nøysemd, nestekjærleik og arbeid.

Bruk stemmeretten!
I sum er det godt å sjå at Kyrkja og kristne menneske tek
tak i desse dei største utfordringane me som menneske
i dag står overfor. Me er kalla
til personleg å ta ansvar og
arbeida for naudsynte endringar som må til, både i
eige liv og i samfunnet, slik
at fattige som lever i dag og
generasjonane som kjem etter oss skal kunna få eit liv
med akseptable levekår, som
også dei har krav på. Vårt
råd ved årets stortingsval er
difor å bruka stemmeretten
på politikarar og parti som
set miljøpolitikk øvst på
dagsorden.

Platon skrev om en slik idealstat i dialogen «Staten», skrevet
rundt år 380 f.Kr. Her beskriver
han en samfunnsordning der
ressursene er rettferdig fordelt,
og der menneskene gjennom
utdanningssystemet siles ut i
klasser tilpasset hver enkelts
potensial. Systemet gjaldt alle
samfunnsborgere, uavhengig
av kjønn og tidligere klasseinndeling, og skulle sikre at alle
fikk sjansen til å realisere seg
selv - uten at det stod i motsetning til fellesskapets beste.
Ordet «utopia» er en sammensetning av de greske ordene for
«ingen steder» og «et godt
sted»; noe som gir mange muligheter for tankesprang. Ordet
er laget av den britiske filosofen Thomas More, som skrev
romanen «Utopia» (1516).
Denne ganske uleselige boken
(jeg har prøvd) omhandler øystaten Utopia, en republikk der
all eiendom er felleseie og der
innbyggerne lever et nøye regulert liv til fellesskapets beste.
«Stafettpinnen» gikk deretter
videre til Thomas Campanella,
som i sitt filosofiske verk «Solens by» (1602) beskriver et
idealsamfunn bygget rundt likhet, brorskap og kunnskap. Det
mest kontroversielle i denne
boken er måten dette samfunnet skiller mellom kjærlighet

og sex. Reproduksjon er her
samfunnets ansvar, og ikke
overlatt til tilfeldighetene. Sir
Francis Bacon skrev også en
bok om et utopisk øysamfunn
(øyer går igjen i denne litteraturen). I romanen «Det nye Atlantis» (1627) tar han oss med
til Bensalem, der innbyggerne
har bygget et samfunn basert
på «generøsitet, opplysning,
verdighet og prakt, fromhet og
god samarbeidsånd».
James Harrington tok opp tråden med «Det oseanske samveldet» (1656), og tradisjonen
fortsatte helt inn i vår egen tid
gjennom Étienne Cabets «Reise til Ikaria» (1842), Samuel
Butlers «Erewhon» (1872),
«Nyheter fra Ingensteder»
(1890) av William Morris og
den idylliske «Øyen» - som var
den siste romanen Aldous
Huxley fullførte før han døde i
1963.
Min inngangsport til sjangeren
var ingen av de overnevnte.
Som ung gymnasiast kom jeg
derimot over to bøker av Ernest Callenbach: «Ecotopia»
(1975) og «Ecotopia Emerging» (1981). Jeg husker ennå
hvordan jeg lå våken til langt på
natt, mens jeg slukte denne fortellingen om et alternativt USA
- der California løsrev seg og
etablerte nasjonen Ecotopia.
Her levde menneskene i pakt
med naturen, omgivelsene og
hverandre. Visjonen om fremtiden hadde fått en farge.

august 2013

11

Vil du gi noe av tiden din til mennesker som trenger en å snakke med?
Da kan du bli frivillig medarbeider på Kirkens SOS! Vi trenger mennesker som vil prate med medmennesker som har det vanskelig.
Oppgaven din er å lytte og tenke høyt sammen med den som tar kontakt. Du skal ikke gi råd eller løse den andre sine problem.

Interessert? Kontakt Kirkens SOS i Bjørgvin Tlf 55 32 58 45 - mob 941 83 654
epost: bjorgvin@kirkens-sos.no Mer info: www.kirkens-sos.no/bjorgvin
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Møllebakken Skole er
en kristen grunnskole med
små under visningsgrupper,
gode faglige resultater, og
et inkluderende miljø som
elevene trives i.
Kontakt oss gjerne
for å få vite mer.

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

www.mollebakkenskole.no
www.mollebakkenskole.no post@mollebakkenskole.no Tlf: 55 20 71 70
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HVEM HVA HVOR i Skjold menighet

Tur til Lyseklosterruinene og Lysekloster kapell
Fredag 31. mai hadde Fredagskafeen i Skjold
menighet sin årlige tur. I år var målet
Lysekloster-ruinene og Lysekloster kapell med
avslutning i Fana menighetshus.
TEKST OG FOTO: ELLEN FASMER

Norvald Gjelsvik møtte de 35
deltakerne ved kloster-ruinene
og hadde en inspirerende innføring om klostervesenet generelt og mange detaljer om klosterets historie fra starten i 1146
og hvordan det var å være
munk der. Alt var fint illustrert
og været var flott så det var mulig å riktig fordype seg i alt han
fortalte.
Videre gikk turen det lille
stykket til Lysekloster kapell

som er fra 1663 og er en del av
Lysekloster gård. Det er et av de
få private kapell i Norge og leies
kun ut til kirkelige handlinger.
Fredagskafeen hadde en liten
musikkandakt og med Terje
Haugom ved orgelet.
Ved Fana kirke fortalte Norvald om kirken før alle i god
Fredagskafé-ånd fikk god mat
og tid til prate inne i Fana menighetshus. I tillegg til moderne mat serverte Norvald
«munkegrøt» kokt på en blanding grovt mel og vann. ●

Ansatte og menighetsråd

Aktiviteter

Skjold menighetskontor
Skjoldlia 55, 5236 Rådal
Telefon: 55 59 71 12
skjold.menighet@
bergen.kirken.no

Skjold kirkekor
Skjold kirke - tirsdager kl. 12 13.30. Kontakt: Grete Jacobsen telefon 55 13 19 78 og Ingebjørg
Hougsnes telefon 55 10 27 47

Menighetskonsulent
Marita Børve
Telefon: 55 59 71 12
marita.borve@bergen.kirken.no
Kontordager: mandag, tirsdag,
onsdag og torsdag.

Cantus
Skjold kirke - tirsdager 19.4522.00.Guro Rotevatn Buder,
Telefon arb: 55 59 71 16

Kateketvikar
Johan Olav Holmefjord
Telefon: 55 59 71 11
E-post: johan.olav.holmefjord@
bergen.kirken.no
Menighetspedagog /
trosopplærer
Janne Torvestad
Telefon: 55 59 71 17
janne.torvestad@
bergen.kirken.no
Diakon Kjerstin-Marie Vereide
Telefon: 55 59 71 15
kjerstin-marie.vereide@
bergen.kirken.no
Kantor Guro Rotevatn Buder
Telefon arb.: 55 59 71 16
Telefon prv.: 412 05 127
guro.rotevatn.buder@
bergen.kirken.no
Kirketjener Silje Brækken
Telefon: 916 92 224
silje.braekken@bergen.kirken.no
Sokneprest Arne Brekke
Telefon arb 55 59 71 14
Telefon prv 55 13 76 62
arne.brekke@bergen.kirken.no
Kapellan Bjørn Moe
Telefon arb 55 59 71 13
mobil 92 82 24 13
bjorn.moe@bergen.kirken.no
Menighetsrådsleder Eva Try
Telefon 55 13 13 52
evatry@gmail.com

Internett/menighetsblad
Produktene vi tilbyr er av høy kvalitet.
Hudpleieproduktene inneholder ikke
parabener eller parfyme.
tSåpedispenser, batteridrevet
tVannfilter
tMultivask
tBil- og båtvask m/voks
tSprayflaske m/målestreker og god pumpe
tHåndrensemiddel løser olje og
maling uten å bli tørr på hendene
tFotkrem
Sæterveien 58
5236 Rådal

Tlf 907 82 774
karl@fotlandimport.no

For mer informasjon se
www.fotlandimport.no

Ansvarlig utgiver: Menighetsrådet. Redaktør, menighetsblad
Øystein Pettersen, 938 04 808
oystein.pettersen@uni.no
Nettpublisering: Bjørn Selfors,
bselfors@broadpark.no

Kirkens konti
Skjold menighet:
1644. 21. 60035
(3411. 32. 01101)
Givertjenesten diakoni:
3418. 18. 00889
Konfirmantarbeid:
3418. 20. 00436

Søråshøgda barnekor
Skjold kirke - torsdager fra
kl. 17.30. Leder: Synnøve Flotve
tlf. 55 91 21 13 / 41 45 04 85
seflotve@online.no
Hjemmeside: www.sbkor.no
Extasis (Skjold ten- sing)
Skjold kirke - ond kl. 19. - 21.
Kontaktperson: Kjerstin-Marie
Vereide, tlf. 55 59 71 15
Formiddagstreffet
Annenhver torsdag i ulike uker kl. 12.00-14.00. Kontaktperson
Kjerstin-Marie Vereide
tlf. 55 59 71 15
10-kaffen
Annen hver torsdag i like uker kl. 10.00-12.00. Kontaktperson
Arne Brekke tlf. 55 59 71 14
KRIK Fana
Henning Eidsheim
Telefon: 95 43 14 41
Nordås KFUM-speidergruppe:
(gutter) Onsdager Skjold kirke/ Smøråsfjellet.
Knut-Erland Brun, tlf.47417708
knubrun@online.no
Steinsvik 1 - KFUK-speidere
(jenter) Tirsdager - Skjold kirke
Kontaktpersoner
Gruppeleder Karen Velure,
mobil 943 73 316
gruppeleder.steinsvik@
hotmail.no
Seniordans
Mandager kl. 11.00-12.30
Bjørg Høgheim, tlf. 92 40 56 99
Trim
Onsdager kl. 11.00-12.30.
Astrid Teigen tlf. 45 02 51 03
Skjold kirkelag
Kontaktpersoner Berit Ådland
tlf. 55 13 37 65 og Gerd Dale
tlf. 55 13 27 29
Skjold søndagsskole
Janne Torvestad,
tlf 55 59 71 17
janne.torvestad@
bergen.kirken.no
Se prekenliste side 16 for datoer.
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Hva skjer i trosopplæringen framover?

Hvem kan
komme? Når?
Skjold søndagsskole:
Alle barn er hjertelig velkomne!
Oppstart 1. september. Se høstens program nederst på neste
side.

Babysang:
For deg som har barn fra 0-1 år.
Oppstart 27. august, men en kan
begynne når som helst. Tirsdager
kl. 12.30 i kirkekjelleren (ikke i
høstferien). Vi holder på til og
med 19. november. Ta kontakt for
påmelding, eller bare dukk opp
en tirsdag det passer!

døpte eller tilhørende til Skjold
menighet, får invitasjon i posten.
Dersom det er andre fireåringer
som enda ikke har vært i klubb og
som ønsker å komme, er de
hjertelig velkomne!
Oppstart tirsdag 3. september kl. 17.30. Ta kontakt for
program og påmelding.

Familiegudstjeneste med
utdeling av 4-årsbok:
Små og store er hjertelig velkomne! 4-åringene er spesielt
inviterte. Søndag 29. september
kl. 11.00.

Skolestartgudstjeneste:
Små og store er hjertelig velkomne til denne familiegudstjenesten
søndag 8. september kl. 11.00! 6åringene som skal begynne på
skolen er spesielt velkomne, og
får invitasjon i posten. 6-åringer
som ikke har fått invitasjon, men
som ønsker å komme kan bare ta
kontakt. Søråshøgda barnekor
blir med, og 6-åringene får utdelt
barnebibel.

5-årssamling på
søndagsskolen:
Alle femåringer som er døpte eller tilhørende til Skjold menighet, får invitasjon i posten. Andre
femåringer som ønsker det kan
også få komme. Søndagsskolen
er for alle, og denne gangen ønsker vi femåringene spesielt velkommen. Søndag 15. september
kl. 11.00.

Klubbkveld:
4-årsklubb:

Vi er i gang med å planlegge
noen klubbkvelder for deg som
går i 3. – 7. klasse. Det vil bli
morsomme aktiviteter, bibelfortellinger, sang og kanskje noe
godt å spise.
E t lite
Programmet er ennå ikke
trosopplæringstips:
helt klart, så følg med på
Dersom du ikke allerede har
skjoldmenighet.no
gjort det, vil jeg anbefale deg å
for mer informasjon!

Alle fireåringer som er født fra juli
til og med desember, og som er

gå inn på www.barnogtro.no
Her kan foreldre, besteforeldre og faddere finne ressurser som kan være til
hjelp og inspirasjon til å inkludere kristen tro i hverdagen. På nettsiden finner
du en fin blanding av informasjon om
for eksempel dåp og det å være
fadder, samt praktiske tips til
blant annet aktiviteter,
bøker, filmer osv. for
barn.
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For spørsmål og
påmeldinger, ta
kontakt med
trosopplærer
Janne Torvestad.
E-post:
janne.torvestad@
bergen.kirken.no
Telefon: 55 59 71 17

Høstens plan for sønda
•1. september: Søndagsskole
• 8. september: Skolestartgudstjeneste
• 15. september: Søndagsskole
• 22. september: Søndagsskole
• 29. september: Familiegudstjeneste
Høstferie
• 20. oktober: Familiegudstjeneste
• 3. november: Søndagsskole
• 10. november: Søndagsskole
• 17. november: Barnehagegudstjeneste

ILLUSTRASJON: ELISABETH MOSENG

Program høsten 2013:
Første kafékveld blir 27. september
med tema «De forfulgte kristne i vår
tid». Skjold menighet har i sommer
fått nytt misjonsprosjekt. Vi vil denne
kvelden få mulighet til å bli mer kjent
med de prosjektene vi nå skal støtte.
Alle Fredagskafékveldene er i peisestuen i Skjold kirke og starter ca kl
19:30 med et felles kveldsmåltid.
Kveldene er ment for travle voksne
som ønsker et sted hvor det går an å
senke skuldrene og prate sammen,
spise og ha det hyggelig samtidig som
vi utvider vår horisont litt gjennom
kveldens «krydder». Det er orienteringer om svært ulike temaer stort
sett holdt av folk som brenner for en
sak eller vil fortelle om noe fra jobben
sin eller noe de synes er artig eller
interessant.
Alle som kommer tar med én sort
pålegg til et felles matbord og kr 30 til
fellesutgiftene, så serveres det godt
brød, varm og kald drikke. Det er rikelig tid til prat, god musikk og det
hele avsluttes med en samling med
Ord før helgen inn i kirkerommet.

Program for resten av høsten
• 27. september: «De forfulgte
kristne i vår tid».
• 25. oktober : Besøk av Bjørn og
Nina Nygård som forteller fra
Botswana
• 29. november: «Hvem tror du at du
er? Hvordan finne det ut? « (slektsgranskning).

Nytt fjes i menigheten

agsskolen i Skjold kirke
• 24. november: Søndagsskole
• 1. desember: Lysmesse kl. 16.00
• 8. desember: Juleavslutning for
Søndagsskolen og forberedelse til
juletrefesten i januar.
Kontakt gjerne trosopplærer Janne
Torvestad på tlf. 55 59 71 17 eller e-post
janne.torvestad@bergen.kirken.no
dersom det er noe du lurer på.

Vår kateketvikar, Margrete Stordal
har fått fast stilling i Eidsvåg, der hun
begynner 1. september. Vi ønsker
henne lykke til i den nye menigheten,
og takker for den gode innsatsen
hun har gjort her i Skjold.
Johan
Olav
Holmefjord
(bildet) vil gå
inn som kateketvikar, i første omgang
frem til jul.
Se også side 3.
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FULLDISTRIBUSJON

Returadresse:
Skjold menighet
Skjoldlia 55
5236 Rådal

B

Menighetskalender
18.08.
18.08.
18.08.
18.08.
18.08.
18.08.
18.08.
11.08.
11.08.
04.08.
04.08.
04.08.
21.07.
21.07.
21.07.
07.07.
07.07.
07.07.
30.06.
23.06.

Sina Vaagsbø
Nora Svenson Dal
Kaia Engdal Dahl
Viktor Matteo Berg
Larsen
Storm Gullbrå-Karlsen
Hans Kristian Ullereng
Ulvik-Bjerke
Emma Karoline
Ullereng Ulvik-Bjerke
Adrian Sæterlid
Grimsgaard
Theo Alexander
Bakketeig
Jørgen Remøy Røed
Richard Fjæra
Gerhardsen
Erik August Christensen
Aiden Aleksander
Rabben
Mira Elise Litleskare
Lin Eirin Litleskare
Mariell Wilhelmsen
Hope
Jacob Øvreseth
Henne
Sigurd Toska Madsen
Emilian Hasselø
Marlen-Marì
Baartvedt

23.06. Vida Helene Gundersen
Skjerveggen
16.06. Sverre Hatteberg
16.06. Sanna Elise Brattbakk
16.06. Cecilia Sævareide
09.06. Storm Aadnevik
09.06. Karoline Zenisek
09.06. Hedda Eide Ylvisaker
09.06. Viljar Hersvik Sognæss
09.06. Vegard Hersvik
Sognnæs
09.06. Niklas Solem-Young
02.06. Lydia Mimmi Teigland

03.08. Lisbeth Knudsen og
Gunther Echner
03.08. Jannicke Larsen og
Asgeir Svardal
20.07. Helene Sæterstøl og
Christer Ellenberger

22.06. Marianne HadlerSkogen og Jan Gunnar
Hadler-Skogen

16.08. Flora Hartveit
02.08. Kåre Olsvik
30.07. Margit Vasenden
30.07. Gerd Bøe
23.07. Bjarne Sæterdal
19.07. Gerd Annborg Bruntveit
18.07. Sigurd Guntveit
18.07. Jorunn Johnsen
11.07. Elsa Jacobine Fosse
10.07. Marion Karin Skutle
28.06. Brita Kristina Hatlestad
27.06. Oddvar Ansgar Roalkvam
12.06. Oddvar Henriksen
31.05. Oddlaug Petterson

1. september kl. 11.00
15. søndag i treenighetstiden
Rut. 1,7-11/16-19
Gudstjeneste. Sokneprest
Brekke. Dåp, nattverd, kirkekaffe, søndagsskole.
8. september kl. 11.00
16. søndag i treenighetstiden
Matteus 11, 16-19
Familie-/skolestartgudstjeneste. Kapellan Moe /Trosoppl. Torvestad. Dåp, kirkekaffe. Søråshg. barnekor.
15. september kl. 11.00
17. søndag i treenighetstiden
Markus 5, 35-43
Gudstjeneste. Sokneprest Brekke. Dåp, nattverd, kirkekaffe.
Søndagsskole m 5-årssamling.
22. september kl. 11.00
18. søndag i treenighetstiden
Markus 1, 40-45
Gudstjeneste. Sokneprest Brekke. Dåp,
nattverd, kirkekaffe, søndagsskole.

29. september kl. 11.00
19. søndag i treenighetstiden
Lukas 9, 57- 62
Familiegudstjeneste.
4-årsbok. Sokneprest Brekke./
Menighetspedagog /
trosopplærer Torvestad.
Dåp, kirkekaffe.
6. oktober kl. 11.00
20. søndag i treenighetstiden
Efeserbrevet 6, 1-4
Gudstjeneste. Kapellan Moe
Dåp, nattverd, kirkekaffe.
13. oktober kl. 11.00
21.søndag i treenighetstiden
Lukas 12, 13-21
Gudstjeneste. Kapellan Moe
Dåp, nattverd, kirkekaffe.
20. oktober kl. 11.00
22.søndag i treenighetstiden
Lukas 10, 25-37
Familiegudstjeneste. Sokneprest Brekke. / Trosoppl. Torvestad. Dåp, kirkekaffe.
27. oktober kl. 11.00 og 13.30
Bots- og bededag
Lukas 15, 11-32
Konfirmantpresentasjon.
Kapellan Moe m. fl.
Kirkekaffe.
3. november kl. 11.00
Allehelgensdag
Lukas 6, 20-23
Gudstjeneste. Sokneprest
Brekke. Dåp, nattverd, kirkekaffe, søndagsskole. Cantus deltar.
De oppgitte prekentekstene er
hentet fra kirkeårets tekstrekke. De oppgis for ordens skyld,
selv om prekenetester på enkelte søndager vil være en annen.

Gospelnight
Lørdag 26.10. kl. 19.00
i Skjold kirke.

