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«Sprell levende»
søndagsskole
Søndagsskoletilbudet i
Skjold kirke har fått en
grundig «overhaling».
- Nå er det nye opplegget
på plass, under navnet
«Sprell levende», sier Lena
Aa. Austevoll (bildet).
Side 2-3

Kan en krangel
forlenge samlivet?
Birkeland-prest Eiel Holten tilbyr samlivskurset
PREP til både gamle og
nye kjærestepar. Side 6-7

Hva skjer med
statskirken?
Nå diskuteres statskirkens
fremtid for fullt i menighetene. Senere i høst skal
Fana prosti si sin mening i
høringsrundene
om Gjønnes-utvalgets
rapport.
Side 8-9

Dugnadsgjengen
på Smøråsfjellet
Den store gjengen spreke pensjonister i Smøråsfjelllets Venner har
de siste årene sørget for at mye har skjedd på det vakre turområdet.
Dugnadsgjengen har båret materialer, gravet grøfter, snekret, tømret
og dekorert forsamlingslokaler og uteplasser. På bildet ser vi Åge
Hansen og Magnus Hisdal med en stokk som skal bli benk på
Vallestolen. I bakgrunnen skimtes Vallebu.
Side 14-15

Hvem-hva-hvor side 13

Menighetskalender side 16

Jobs hemmelighet
Jobs bok i det gamle
testamentet er
fasinerende lesning.
AV KAPELLAN BJØRN MOE

Job er en mann med alt; ﬂott familie,
økonomisk velstand, god helse, mange
venner og han har en Gudstro.
Satan mener at det må være lett for
Job å tro på Gud. Gud gir ham jo alt, eller i hvert fall så tar ikke Gud nok av det
gode fra Job. Til slutt så går Gud med på
spillet; Job mister alt han har, også familien. Og han mister helsen. Han sitter på en avfallshaug og raker seg med
potteskår over verkebyllene og vennene sitter på en annen haug og er oppgitt over Job. Job må da skjønne at den
Gud Job har ikke lenger er noe verd. Det
må være en kraftløs Gud som lar alt dette tragiske komme Job sin vei!
Og Jobs venner kommer med forklaring etter forklaring på hva Job sine
ulykker skyldes. Job lytter til vennene,
men tenker i andre baner.
På sett og vis har Job en hemmelighet.
Han har funnet en livsvisdom som han
bærer med seg gjennom alt som skjer
med ham. Job spør nok spørsmålene,
men han lar ikke søken etter svar og forklaringer ble selve målet med livet.
I alt som skjer med Job holder han
fast på dette ene: Gud er min Gud. Gud
er min Gud enten det går meg godt eller
det onde skulle ramme meg.
Lettvint løsning har jeg selv tenkt;
men jeg har konkludert med følgende.
Når Gud er min Gud i gode tider så deler
jeg min glede og min takk med ham.
Skulle det vonde ramme meg, så får Gud
også være min Gud der, for selv en god
forklaring på min ulykke kan ikke hjelpe
meg i min nød. Men Gud kan. Ikke det
at Gud griper direkte inn og ordner opp,
men han er der. Han er der, slik han var
med Job.
Det er Jobs hemmelighet. Gud er hans
Gud. I sorg og i glede, i liv og i død. I
tid og i evighet. G

Tegn nr 5, 2006
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 også tips til reportasjer.
Lokalredaksjon:
Dag Høieggen, Kjartan Alvestad, Bjørn Moe (foto). Lokal kontaktinformasjon: Se side 13
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Søndagsskolen
Det var en ﬁn sommerdag,
selv om kalenderen viste 14.
september. Jeg er på vei til
kirken for å møte Lena Aa.
Austevoll. Vi skal snakke
om den nye søndagsskolen
SPRELL LEVENDE.
AV KJARTAN ALVESTAD

Dette er et fengende navn som peker
mot de sprudlende barna som smiler
og koser seg.
Det var den 3. september den nye
søndagsskolen var et faktum. Det har
vært stor oppslutning og den nye måten å gjøre det på lover bra.
- Hvorfor ville dere lage en ny søndagsskole?
- Vi ville gi et bedre tilbud til de eldste barna. Willow Creek og norsk søndagsskole forbund (NSSF) hadde et
opplegg som vi ville bruke. Navnet
SPRELL LEVENDE er hentet fra NSSF
sitt opplegg. Dette opplegget har
mange gode metoder som hjelper oss
i det å fortelle om Jesus til barna.

T-skjorter ...
Det er gudstjeneste i Skjold kirke, og
alle de store barna kommer frem til
presten. De har på seg de ﬂotte nye tskjortene. Motivet er en ﬁsk, og det
står SPRELL LEVENDE på ryggen. De
som har disse skjortene er lederne.
Lena Aa. Austevoll kan fortelle at det
er stor stas å være leder.
De hadde laget 10 skjorter, og må
lage ﬂere. Vi har også ledersamlinger
for de største barna, kan hun fortelle.

Må ikke gå lei
- Et av målene med det nye opplegget
er at de største barna blir lenger i søndagsskolen, og ikke går lei.
Lena Aa. Austevoll sier at det er vik-

Levering av stoff:
Leveres menighetskontoret eller på e-post: redaksjonen
@skjold-kirke.no Digitalfoto: Benytt høy oppløsning.
Sentralredaksjon: Kun henvendelser angående menighetsbladet. Annen kontakt: se side 13
Redaktør: Jan Hanchen Michelsen, tlf. 55 23 25 47 906 87 317. E-post: post@dragefjellet.no
Journalist: Magne Fonn Hafskor, tlf. 55 39 04 40 E-post: eyecu@online.no

tig at barna får «rast» litt fra seg før
undervisningen.
-De bruker om lag 15 minutter på
ballspill, konkurranser og andre leker.
Selve undervisningen varer også i om
lag 15 minutter. Her er det lagt opp slik
at det fortelles om Jesus til alle samlet.
Diskusjonene har de etterpå når de er
samlet i smågrupper. Da er det tid for
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Hans Jørgen Morvik, Frode
Høyte og Sigmund Austrheim.
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i Skjold kirke

Anette Andersen.

Diakonvikar
Annette

SPRELL LEVENDE:
Det var stor oppslutning på det nye
søndagsskoleopplegget
i Skjold kirke.
Over: Ti av de største
barna på søndagsskolen. T-skjorene viser at
de er ledere, og har ansvar. T.h.: Henriette og
Katarina
T.v. Mari Austevoll
bærer skiltet. Til venstre for henne: Mikkel
A. Åse.

FOTO: KJARTAN ALVESTAD

mange oppgaver som skal gjøres.
Undervisning, registrering, rydde og
lage til en egen kirkekaffe til barna.

FOTO: KJARTAN ALVESTAD

Anette Andersen er diakonvikar
fremover. Hun ble presentert for
menigheten på en gudstjeneste
sist i september.
Vi er glade for å ha Anette hos oss og vil
lar henne kort presentere seg selv:

Nye arbeidsoppgaver

reﬂeksjon og undring. Det er nok
mange forskjellige spørsmål som
dukker opp her. De blir ofte en ﬁn dialog.
- Hvordan er søndagsskolen organisert ?
- Vi har tre team, og i hvert team er
det med om lag ﬁre voksne pluss de
største barna som er ledere. Det er

Lena forteller videre at det ﬁne med
det nye opplegget er at det er kommet
til nye arbeidsoppgaver som de voksne kan delta i. Noen voksne ønsker
ikke å delta i selve undervisningen,
da kan de bidra på andre måter. Hun
synes det er positivt at ﬂere menn er
blitt delaktige i søndagsskolens opplegg. Mennene er skikkelig ﬂinke til å
leke med barna blant annet.
Lena Aa. Austevoll sier at det godt
kan melde seg ﬂere frivillige som
ønsker å hjelpe til med å driver søndagsskolen. G

I Mitt navn er Anette Andersen, og jeg
skal dette året vikariere for diakon Lene
M Gunnarson. Jeg er vokst opp i Kristiansand, men født i Bergen og vandret mine
første år i Nubbebakken, Kalfaret.
Min familie var knyttet til pinsebevegelsen og jeg vokste opp der. Men fra tenårene og fram til i dag har jeg hatt tilknytning til ulike kirkesamfunn så som den
norske kirke, bedehus, frelsesarmeen,
UIO og andre frikirkelige sammenhenger.
Jeg har utdanning som sosionom, musikk, drama / teater og 2 år på bibel og misjonsskole. Med variert utdanning og en
økumenisk bakgrunn har jeg arbeidet i
ulike sammenhenger, blant annet barnehage/skole, hjemmesykepleien, barneverntjeneste(også institusjoner) og som
misjonær ved Mercy Ships, mest kjent
som Anastasis.
Jeg gleder meg til å være her i Skjold kirke og håper å få tilført og hjulpet dere på
best mulig måte. Ta gjerne kontakt om
det er spørsmål eller ting dere lurer på. G
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Min drømmemenighet – for alle?
10. og 11. mars reiste det
nyvalgte menighetsrådet på
en «bli-kjent-tur» til
Herdla. Nærmere bestemt
Herdlavågen gjestehus.

I Aktivitetsklubb med
dåpsopplæring for førskolebarn.
I Aktivitetsklubber med
kristen forkynnelse for
skolebarn.
I Tensing
I Krik
I Speidervirksomhet for
store barn og ungdom.
I Bibelgrupper for unge og
voksne.
I I perioder Alpha- grupper
i arbeid.
I Voksengrupper med
kontakt til innvandrere.,
I Misjonsgruppe
I Eldrearbeid
I Kortilbud på alle alderstrinn.

AV MARIT HAUGE SOLHEIM

I et fantastisk vær hadde vi et ﬂott
opphold her. Koselig sted med deilig
mat. Også åndelig føde hadde vi. Ble
inndelt i grupper og samtalte om det
store emnet: «Min drømmemenighet
– for alle?»
Hvordan tolke denne overskriften?
Jeg tenker slik: HVEM, HVA, HVOR,
HVORFOR, HVORDAN.
HVA:

Hovedordet er drømmemenighet. Noe jeg lengter
etter, ser frem til, ønsker,
vil tilhøre
HVEM: For alle tilhørende Den
Norske Lutherske Statskirke.
HVOR: I vår egen kirke, vår egen
menighet.
HVORFOR:
Menigheten består av
døpte mennesker som
tilhører Guds rike.
Min drømmemenighet er en menighet, som aldri fornekter denne grunnvollen. En menighet som går tilbake
iblant og studerer beretningen om
den første kristne menighet. (Ap.gj.

JULEMESSE
Skjold kirke lørdag 18. november:
Salgsdisk, kafé, aktiviteter og
ﬁskedam for barna hele dagen.
Program
10:00 Åpning
10:30 Gruppe fra Søråshøgda barnekor
11:30 Åretrekning
12:00 Grøtserveringen starter
12:30 Åretrekning
13:00 Opptreden
13:30 Åretrekning
14:30 Gruppe fra Søråshøgda barnekor
15:00 Åretrekning og trekning av
hovedlotteriet
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I min drømmemenighet
kjenner vi bibelordet: «Vi elsker, fordi Han elsket oss
Først.» (1.Johs.4,19)
Marit Hauge Solheim.
FOTO JAN ERIK LIEN
Vi oppmuntrer hverandre,
vi gråter med de som er lei seg
kap.2 og kap.6). En menighet som vet og vi lytter. Vi gleder oss med de glade.
å ta med lærdommen om en menig- Fordi vi våger å være den vi Kristus er,
het i funksjon, slik Paulus beskriver vokser søskenkjærligheten mellom
den i 1.Kor.11,23ff. og 1.Kor. kap 12,13, oss.
Vi våger å gå ut til de som er søog 14.
kende, nærme oss venner og naboer
med kall til å bli med i det KRISTNE
I I min drømmemenighet er det
FELLESSKAPET. G
plass for alle aldersgrupper.
I Det legges tilrette for aktiviteter i
kirkebygget for foreldreklubb med
babysang.

Målet er å få
en koselig
dag for små
og store og
i
tillegg
samle inn kr
100 000.
Skal dette
gå, trengs
det en rekke ulike bidrag. Alt du kan komme på som du kan
lage og andre vil kjøpe. Tingene kan leveres i kirken fredag 17. november fra kl
18:00 og utover. Du kan kontakte: Ellen
E. Fasmer på tlf. 55 13 31 09.
I en årrekke har Skjold menighet samlet
inn midler for å dekket deler av lønnen til

en diakon og svært mange andre driftsutgifter. Dåpsforeldre får en CD og et sanghefte, dåpsbarnet et lys på dåpsdagen, 4åringer en ﬁn bok, brudepar som gifter
seg i Skjold kirke får en bibel, diakoniutvalget deler ut blomsterhilsener til folk i
menigheten som fyller 85, 90 osv.
Loddsalget for julemesselotteriet er i
gang, ta vel i mot vår små og store loddselgere i dagene framover. Bøkene er i år
gule eller blå og er stemplet med Skjold
menighets stempel. Loddene koster kr
5,00. Trekningslisten kommer i menighetsbladet.
Møt opp i kirken og gjør 18. november til en super julemessedag med
mye trivelige folk og god stemning. G

-Se Fanas
Blomsterdal

Restaureringsmidler
og håp for nybygg
I sitt investeringsbudsjett foreslår byrådet å
sette av 18 millioner
kroner til bygging av ny
kirke i Blomsterdalen.
Det foreslås også å
sette av 12 millioner
til restaurering av
Fana kirke.
AV MAGNE FONN HAFSKOR

Visjonen om en ny kirke i Blomsterdalen har vært holdt levende i lang
tid. Kirketomten ligger like ved rundkjøringen i Blomsterdalen, og var tildelt allerede før kommunesammenslåingen med Bergen i 1972.

Blomsterdalen kirke
Ytrebygda kyrkjelag har sammen med
lokale kirkeringer arrangert årlige julemesser der inntekten i sin helhet er
satt av til dette formålet. Gjennom
mer enn førti år har de samlet inn
over ﬁre millioner kroner til ny kirke.
Per Barsnes (60) er prost i Fana og
har vært sentral i arbeidet med å
fremme denne saken. Ikke uventet er
han i svært godt humør etter å ha sett
byrådets forslag.
- Vi har spøkt og sagt at vi aldri har
vært så nær som nå. Det er jo alltid
sant. Mange har tvilt, mange har gått i
graven uten å se visjonen oppfylt. At
det nå skjer er nesten for godt til å
være sant!

at kirken skal bli et kirkelig, sosialt og
kulturelt tyngdepunkt i denne delen
av prestegjeldet.
Fana-prosten ser for seg et samvirke
mellom den nye og den gamle kirken
på Fana. Det er derfor ikke snakk om
å skille ut den ytre delen av prestegjeldet som et eget sogn.

Fremsynte politikere
Det er også satt av penger til restaurering av middelalderkirken i Fana. Arbeidet starter opp allerede på nyåret, og beregnes avsluttet i 2008.
Menighetsbladet har tidligere
skrevet om en kirke preget av
ytre forfall, med midlertidige
og lite estetiske løsninger
for å bøte på dette.
Rundt kirkens bakside er
det satt opp en rusten ståltunnel som beskyttelse
mot fallende takstein.
Per Barsnes gleder seg

over at kirken nå blir satt i stand og tatt
vare på, og uttrykker stor takknemlighet overfor fremsynte politikere som
nå tar ansvar.

Kulturskatt
- Fana kirke er et kulturklenodium for hele byen. Som bygning er det den sentrale
skulpturen på byens tusenårssted. Som møtested er
kirken bærer av en snart tusenårig tradisjon. Mye tyder på at området også
har vært et sentralt
samlingssted langt tilbake i førkristen tid.
Det er derfor en
glede at skader
skapt av manglende vedlikehold
på denne kulturskatten nå blir
rettet opp. G

Nærkirke
Nå mangler bare bystyrets støtte, noe
Barsnes regner med å få ut fra det som
tidligere er uttalt fra ulike partihold.
Saken følges opp av Kirkelig fellesråd
og kirkevergen. Kirken med det vakre
navnet planlegges å stå ferdig i 2010,
men har allerede nå begynt å fylles
med innhold.
- Vi ser for oss en nærkirke, et møtested for folk alle ukedager. Tanken er
- Fana kirke er et gammelt hus, sier prost Per
Barsnes (60). Han gleder seg over fremsynte politikere som nå tar ansvar både for restaurering
og vedlikehold av den gamle kirken – og bygging
av ny kirke i Blomsterdalen.
FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR
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Prest i Birkeland, Eiel Holten (38) ønsker å
si noe mer enn bare lykke til når han sender
parene ut kirkedørene. Han har nå redusert
sin prestestilling for å tilby samlivskurset
PREP til både gamle og nye kjærestepar.

Kan vi
lære å
elske?
TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Eiel Holten er ekte østkantgutt fra Oslo.
- Foreldra mine var ikke arbeidere i
den forstand, men jeg er født og oppvokst på Grorud. Far er lege, mor helsesøster og sykepleierlærer, sier han.
Holten var ferdig utdannet prest i 1996,
og kom til Birkeland for tre år siden, etter å ha giftet seg med noe så sjeldent
som en bergenser med hjemlengsel.
- Folk er annerledes her enn på østlandet. Latteren sitter løsere, folk er
mer muntre og lette til sinns. Jeg føler
meg privilegert som får være prest her.

Skilsmisser
Helt siden han var nyutdannet har han
hatt et ønske om å gi nygifte et verktøy
med på veien.
- Mitt første prestekall var på Nesodden (utenfor Oslo). Jeg forsto raskt at
det var svært mange skilsmisser i menigheten. Dette ﬁkk meg til å reﬂektere
litt rundt kirkens innsats. Hva tilbyr vi
parene når de kommer til kirken?
Under samtalen med brudeparene
før vielsen prøvde han å få frem tanker
de hadde om parforhold og samliv. Han
spurte hvordan de så for seg sin felles
fremtid, hvilke tanker de hadde til det å
forplikte seg til et annet menneske.
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- Når to ligger sammen,
blir de varme
(Forkynneren
4:11), siterer
prest og
samlivsveileder Eiel Holten.
- Parene var forståelig
nok mest opptatt av den
forestående
seremonien. De ønsket regi,
ikke reﬂeksjon. Samtidig
er det et alvorlig løfte de
skal gi, et løfte et økende
antall par ikke klarer å
holde.

Samlivskurs
På samme tid ﬁkk en kamerat av Eiel
arbeid ved det nystartede Samlivssenteret (på Modum bad). I terapien
brukte de PREP («the prevention and
relationship enhancement program»),
et samlivskurs som lærer deltakerne
både å forebygge kriser og forbedre sitt
kjærlighetsforhold.
Kurset er utviklet av amerikanske forskere, og bygger på studier av årsakene
til at noen skiller seg mens andre lever
lykkelig sammen.
Undersøkelsene viste at bare et fåtall

Kan en god krangel
forlenge samlivet?
PREP er et kurs både for par som
holder på å etablere seg og for par
som ønsker å få nye perspektiver på
samlivet. PREP gir nyttige «verktøy» slik at parene kan bli bedre til å
kommunisere og håndtere problemer. Et
godt parforhold er ikke bare avhengig av
hvor glade partnerne er i hverandre, det
avgjørende er hvor ﬂinke de er til å takle
konﬂikter. Målgruppen er ikke par i krise
eller med særskilte problemer. Målsettingen er å gjøre ålreite samliv enda
bedre! Dessuten: i PREP jobber parene
hver for seg. Ikke noe fra deres privatliv
skal deles med de andre på kurset.
For mer info, se www.prep.no eller
www.samlivssenteret.no. Neste PREPkurs arrangeres i Skjold kirke 18.-19. november. Prisen er kr. 1900.- pr par. Ytterligere informasjon og påmelding: Eiel
Holten 906 02 464/eiel.holten@bkf.no

Meningsfullt om samlivsbrudd
- Bra å møte mange i samme
situasjon. Det ver responsen
etter at diakoniutvalget i
prostiet arrangerte seminaret «Sorgen det ikke sendes
blomster til».
AV IVAR BRAUT

Tittelen viser til sorgen og belast-

ningen det er å gjennomgå et samlivsbrudd. Nærmere 50 personer var med
på seminaret der professor i psykologi
Frode Thuen hadde foredrag. På en god
måte kombinerte han faglighet, innsikt, humor og varme. En god del av
deltakerne meldte seg til grupper som
skal møtes i fortsettelsen for videre
samtale.
Trolig er det meningsfullt for mange
at nettopp kirken tar opp temaet sam-

skiller seg av objektive
årsaker som rus, utroskap og vold. De ﬂeste
oppga mer subjektive
følelser som årsak til
skilsmissen.
Det gikk gjerne på
følelser av å bli oversett, lite verdsatt og
nedvurdert.
- Prep er et pedagogisk kurs som ikke er
for par i krise, men for
helt alminnelige, ålreite parforhold som
ønsker å gjøre samlivet bedre. Det handler
om hvordan vi kommuniserer, holdninger
til hverandre og til parforholdet. Dette er
ting som vi kan endre.

Oppslutningen var svært stor, og arbeidet blir videreført i egne samtalegrupper for de som føler et behov for dette.
Eiel Holten er glad for dette initiativet,
samtidig som han peker på de store gevinstene vi kan oppnå gjennom å forebygge samlivsbrudd.
Barne- og likestillingsdepartementet
bevilget i fjor i underkant av 10 millioner kroner til samlivskurs. Nå kuttes
støtten ut.
- Dette er et paradoks. Norge bevilger
kanskje mer enn andre land. Samtidig
er det som man ikke tar innover seg
hvor viktig arbeidet er. Omkostningene
ved samlivsbrudd er store – både samfunnsøkonomisk og medmenneskelig.
- Å elske, er det noe vi kan lære?
- Jeg mener det. Hvis vi ikke er spesielt
gode til å snakke sammen, kan vi øve
oss og bli bedre. Føler vi at noe mangler
i seksuallivet, kan vi trene også på dette.

Parutvikling

Samtaleteknikk

Sammen med Bjørg Tangen har Eiel
Holten startet ﬁrmaet Duo Parutvikling.
For å få dette til har Holten halvert stillingen som prest.
- Det er et sprang å gå fra fast lønn til å
starte opp selv. Avtaleboken er full frem
til jul, og jeg tror det kommer til å gå bra.
Interessen er stor, og vi ønsker etter
hvert å tilby kurset til ﬂere menigheter.
Forebyggende arbeid er vel anvendte
penger, både menneskelig og samfunnsøkonomisk. Samlivsbrudd forårsaker redusert arbeidsevne og sykefravær, og ﬂere bedrifter tilbyr samlivskurs
til sine ansatte.
- Jeg skal ha kursholderkurs for forsvaret, slik at de kan utdanne sine egne
samlivsveiledere. Dette betyr at jeg lærer opp mine egne konkurrenter – men
det er det vel verdt.

Kan vi lære å elske?
Nylig arrangerte Birkeland menighet et
seminar om samlivsbrudd (se over).

Nesten alle som er med på et PREP-kurs
oppdager at det er moro å jobbe med
parforholdet. Deltakerne lærer noe nytt
både om partneren og seg selv. Det viktigste er kanskje samtaleteknikk, at man
lærer å snakke om vanskelige ting på en
god og trygg måte. En vanlig feil er at vi
tolker hverandre, legger til ting som
ikke er sagt i stedet for å lytte.
- Samtaleteknikken går ut på å gjenta
det den andre sier. Det viser seg at man
ofte gjentar det man tror den andre
mener. Selv om jeg vil feire jul sammen
med mine foreldre, trenger ikke dette
bety at jeg ikke liker dine foreldre.
Målet med kurset er å ﬁnne ut hvordan vi kan ta best mulig vare på hverandre som kjærester. Deltagerne skal
prøve å puste ny glød inn i forholdet, og
lære å styre unna fallgruvene.
- Men det er vel også viktig med litt
temperatur i et forhold?
- Jeg er enig i det, men vi bør unngå å
havne i krangler om uvesentligheter.

livsbrudd på en respektfull og inkluderende måte.
Tradisjonelt er nok kirken blitt opplevd mest som fordømmende. Samtidig
som en holder levende idealet om det
livslange ekteskapet er det viktig å
snakke sant om livet og ta på alvor utfordringene ved samlivsbrudd.G

Hvordan ble vi et par?
Virkemidlene i kurset er mange, det blir
lest dikt og romanutdrag, sett ﬁlm, hørt
på musikk og gjennomført rollespill. En
populær øvelse er når parene utfordres
til å diskutere seg imellom hvordan de
ble et par, hva de falt for hos den andre
– og hva de savner av dette i dag.
- Alle par har godt av å repetere dette
– minst en gang i året! Mye er vunnet
dersom vi klarer å holde fast ved dette.
Livet som familie ligger svært langt
unna den situasjonen som var der den
gang man falt for hverandre. Når barna
er lagt og alle forpliktelser er gjort unna
er det ofte bare tv igjen.
- Det er viktig å huske på at det var
kjærester vi var først. Da var det ingen
barn å ta hensyn til. Ville vi gå på kino,
kunne vi gjøre det når vi ville. Ville vi
bade naken midt på natten, kunne vi
gjøre det. Selv har jeg aldri hatt så høy
telefonregning, som da jeg var nyforelsket i kona. Det gjelder å ta seg tid til å
ligge på ryggen, se på stjernene – og
snakke om livet!

På ﬁsketur
En annen øvelse er at alle deltagerne
får i oppgave å skrive åtte lapper med
ting de ønsker å ta partneren med på.
Etterpå må de velge de to tingene de aller helst vil gjøre sammen med sin partner – og be vedkommende velge en av
lappene. Erfaringen viser at mange da
ender opp med akkurat samme lappen.
- Jeg husker godt en mannlig deltager.
Han hadde skrevet det samme på alle
åtte lappene – at kona skulle være med
på lakseﬁske. Hun hadde skrevet det
samme på en av lappene han ﬁkk.
Dette ble en sterk opplevelse for ham.
På den ene siden følte han seg sett.
Samtidig måtte han innse at han bare
hadde tenkt på seg selv på alle lappene,
mens kona faktisk hadde kommet ham
i møte, sier Eiel Holten. G

oktober 2006

7

Statskirke
eller frikirke?

–Ja takk, be

15. oktober gir menighetsrådene i Fana
sine uttalelser til
Gjønnes-utvalgets
høring om fremtidig
kirkeordning i Norge.
I likhet med utvalget
går Bispedømmerådet i
Bjørgvin inn for forslaget om en lovforankret
folkekirke. Mye tyder
på at også menighetene i Fana støtter
dette forslaget.
AV MAGNE FONN HAFSKOR

- Rosemarie Köhn hadde aldri blitt biskop om kirken var
uavhengig, sier Eiel Holten
(38), prest i Birkeland menighet. Han mener statskirken har sikret en bredde i det
kirkelige landskapet, og at vi
vet for lite om hva vi får i stedet.

Det gode livet

- Mange frykter en oppsplittet sektkirke, sier menighetsrådsleder Brigt Bovim (til venstre). - Vi får kanskje noen nye

- Dette er en debatt som er
greiner, men treets stamme blir den samme, supplerer prest Ivar Braut (til høyre). Prost Per Barsnes (under) er klar:
styrt ovenifra, sier han, med
FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR
- Kirken må fortsatt være i, med og for folket.
henvisning til departemen- Det gjelder å ﬁnne ordninger som på
politikk med støtte
tet og bispekollegiet.
best mulig måte tjener det evangeliske
til ulike religiøse
Samtidig synes han biskop Ole D.
budskap i kirkens liv – i, med og for folsamfunn.
Hagesæther er naiv når han tror staten
ket.
vil opprettholde det økonomiske tilDebattmøte
skuddet ved et skille.
Livssynsavgift
- Jeg savner en debatt om hva kirken
24. september inviskal være. Hvilke strukturer hadde vært
terte Fana prosti til et
Barsnes er ikke fastlåst i sitt syn ennå,
mest velegnet for at det gode livet skulle
debattmøte om kirmen beﬁnner seg et sted mellom moblomstre her?
kens fremtidige fordell en og to i Gjønnesutvalgets innstilhold til staten. Rundt seksti interesserte
ling (se egen sak).
I, med og for folket
politikere og kirkemedlemmer brukte
- Kirkens budskap er tidløst. Samtidig
denne søndagskvelden til åpen meer den et barn av sin tid. Og tidene – de
Etter luthersk forståelse er kirkeordningsytring rundt problemstillingen.
skifter.
ningen det man med et gresk ord kalLeder av Birkeland menighetsråd
Finansiering av kirkens fremtidige arler et adiaforon (likegyldighet). Da
Brigt Bovim (52) deltok på møtet. Han
beid vil være et springende punkt. Det
handler det ikke om rett og galt, men
opplever at mange frykter kirken skal
har vært snakket om en livssynsavgift,
om hva som er hensiktsmessig og
utvikle seg til en fragmentert sektkirke
en skatt alle må betale.
praktisk.
dersom den beveger seg bort fra staten.
Prost Per Barsnes (60) mener den
- Dette minner om den lite populære
- Dette er en frykt vi må ta på alvor. Vi
beste måten å ta vare på noe gammelt
kringkastingsavgiften?
kan møte dette ved å ta vare på det
er å gjøre noe nytt. Kirkens betydning
- Det er et poeng. Men jeg tar for gitt,
brede folkelige engasjementet vi har i
som folkekirke i tradisjonell forstand
sammen med Gjønnesutvalget, at stadagens ordning.
er verdt å ta med seg videre.
ten fortsatt skal føre en aktiv religions-
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egge deler!
Biskop Ole D.
Hagesæther mener tiden nå er
inne for et
skille mellom
kirke og stat.
Faksimile av
Bergens Tidende
14. september.

Forslaget om livssynsavgift synes
han er en god idé, men da må det bli
en skatt som gjelder samtlige innbyggere.
- Ellers kommer vi til å miste mange
medlemmer.

Pengekrykker
- Dersom vi ikke kan klare oss uten
pengekrykker fra staten, synes jeg det
er på tide å spørre hvilken kirke vi ønsker å være, sier prest i Birkeland menighet Ivar Braut (50).
Han tror det uansett utfall blir en
kirke vi kjenner igjen. Det har alltid
vært spenninger innad i kirken – dette
bidrar bare til å gjøre den mer levende.
- Over åtti prosent av alle fødte blir
døpt i statskirken. Dette sier noe om
kirkens posisjon i det moderne samfunnet. Det er egentlig en folkeavstemning som skjer hver søndag.
I prinsippet er han motstander av
statskirkeordningen, men spør seg likevel om det er riktig å gå inn for et
skille nå.
- Internasjonalt er det kanskje mer
viktig enn noensinne at vi markerer
oss som en nasjon med et kristent verdigrunnlag, sier Braut.

En kirke for de få
Prost Per Barsnes opplevde debattmøtets deltakere som både nytenkende
og reformvennlige.
- Samtidig var de opptatt av ikke å
miste den inkluderende praksis i religiøs og kulturell forstand som har preget folkekirken til nå. Dette har jeg stor
forståelse for, mitt eget ønske går i
samme retning.

En møtedeltaker (hun ønsket ikke
navnet sitt i menighetsbladet) tror vi
nærmer oss en oppsplittet kirke for de
få. Hun ser allerede tendenser til løsriving hos Indremisjonen og Misjonssambandet.
- I dagens kirke ﬁnner jeg et samhold
jeg ofte savner ute i det moderne samfunn. Å ta vare på hverandre er fortsatt
mer viktig enn hvor «rettroende» man
er, sier hun.

Brødet
I forslaget om en lovforankret folkekirke ligger det både frihet fra statlig
styring av kirkens organer og en tilknytting til staten gjennom en egen
kirkelov. «Ja takk, begge deler» svarte
Ole Brumm da han ble spurt om han
ville ha melk eller honning til brødet.
Per Barsnes forteller om en barneskole der enkelte lærere var i tvil om
det var riktig å invitere barna til påskesamling i kirken. Skolen sendte derfor
forespørsel til samtlige foreldre om de
ønsket at barna skulle delta på dette
arrangementet. Resultatet ble en massiv oppslutning. Lærere som i utgangspunktet sådde tvil om skolens
praksis, viste seg ikke å være på linje
med foreldrenes syn.
- Denne erfaringen er en tankevekker – også i et folkekirkelig perspektiv.
Vi vet at idéen om å skille stat og kirke
får liten oppslutning på kirkens
grunnplan. G
«Men det er ikke så viktig med
brødet» tilføyde Ole Brumm etter
å ha tenkt seg litt om. Han ville
nødig virke grådig.

Gjønnes-utvalgets
tre modeller

1
2

Status quo: Dagens statskirkeordning
gjennomføres, og gjeldende grunnlovsbestemmelser om ordningen forblir uendret.
Staten sikres fortsatt politisk kontroll og
innﬂytelse ved at Kongen (regjeringen) er
øverste kirkestyre og Stortingets lovgivende
myndighet.

1

Lovforankret folkekirke: Grunnlovens
nåværende regler om statskirkeordningen oppheves. Den norske kirke blir et
selvstendig rettsubjekt som ikke lenger er
underordnet staten. Kongens kirkestyre fjernes, liknende det tilhørende kravet om at
halvparten av regjeringen må være medlemmer av Den norske kirke. Det blir dermed lik
adgang til statsrådsposter uansett tros- og
livssynstilhørighet. Den norske kirke gis
fortsatt en særlig tilknytning til staten i forhold til andre trossamfunn gjennom en
egen kirkelov gitt av Stortinget. Men kirkens
særskilt valgte organer overtar ansvaret
som i dag ligger til det statlige kirkestyret.
Det innebærer at kirken selv fastsetter sitt
læregrunnlag, utnevner og ansetter sine
biskoper og prester og forvalter sin økonomi.

2

3

Selvstendig folkekirke: Alternativet
innebærer at Den norske kirke likestilles
med andre tros- og livssynssamfunn i Norge
og får fullt selvstyre. Alle grunnlovsbestemmelser om Den norske kirke oppheves og
alle former for statlig styring i forhold til
kirken avvikles. Den norske kirke blir ikke
lenger en del av statsforvaltningen, men
etableres som et selvstendig trossamfunn.
Kirken får samme frihetsgrad, rettigheter og
plikter i forhold til staten som andre trosog livssynssamfunn.

3

Utredningens innstilling:
Et ﬂertall på 14 av de 20 medlemmene i
Gjønnes-utvalget går inn for det andre alternativet, en lovforankret folkekirke. To vil
beholde dagens ordning – en grunnlovsforankret folkekirke – mens ﬁre ønsker en selvstendig folkekirke med fullt selvstyre.
Veien videre:
Hvilken modell som vil bli valgt i framtida,
avgjøres i siste instans av Stortinget. Det er
i dag delte meninger innenfor de politiske
partiene. Saken er nå ute på høring i hele
KILDE: BLADET KIRKEAKTUELT.
landet.
OVERLEVERING.
Kåre Gjønnes
overleverte innstillingen til kultur- og kirkeminister Trond
Giske 31. januar.
FOTO: KIRKEN.NO
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Travle dager
i Betlehem
Så er jeg endelig på plass i Betlehem. I nesten et år har jeg, på
godt og vondt, sett frem til dette
oppholdet og denne erfaringen.
Sammen med ledsagere fra Sverige, Sveits og USA skal jeg gå
inn i ulike oppgaver som forhåpentligvis kan skape små lysglimt i en ellers dyster hverdag.

BETLEHEM

Denne første uken har vi innføringsdager. Tidligere ledsagere presenterer oss
for byen, menneskene og arbeidsoppgavene. I går beUtsending til gynte dagen i Ayda,
en av tre ﬂyktningleirer i området
rundt Betlehem.

Gjerdet ...

Fra en privat takterrasse kunne vi se
Kapellan Eirik Mills rapporterer
hvordan Israels såfra sitt oppdrag for Kirkens
Nødhjelp i Palestina.
kalte
sikkerhetsgjerde
frarøver
ﬂyktningbarna deres eneste smak av
natur. Det åpne, ubebygde landskapet
var en gang barnas leke- og friområde.
Der kunne skoleklassene spise nistepakken i skyggen av oliventrærne.
I dag står en ni meter høy betongvegg
i veien for deres livsutfoldelse. I ﬂyktningleiren skal ledsagerne ha engelske
samtalegrupper. Der skal vi snakke om
alle dagligdagse ting. Hvis jeg klarer å
oppdrive en gitar, har jeg lyst til å lære
dem noen av sangene vi pleier å synge
i konﬁrmantundervisningen i Fana.

Tålmodighetsprøve
Er du frustrert over morgen- og ettermiddagsrushet rundt Lagunen? Da skal
du vite at her i Palestina er det atskillig
verre. I morges ringte vekkerklokken
min klokken halv fem, ledsagerne skulle
observere den militære grensekontrollen mellom Betlehem og Jerusalem.
Enkelte palestinere er heldige som
har jobb på den andre siden av muren.
De får utstedt midlertidige passeringstillatelser. Men når mange hundre
mennesker skal identiﬁseres og siles
gjennom en liten dør i murveggen, tar
ting tid.
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Eirik Mills på en privat takterrasse i Ayda ﬂyktningleir. - Sikkerhetsgjerdet frarøver barna deres eneste
smak av natur, sier den utsendte Fana-kapellanen.
FOTO: Privat

Enkelte dager ﬂyter køen sakte, men
greit. Andre dager er det full stopp. Alt
avhenger av soldatenes humør og ordre. Tre dager i uken skal ledsagerne
observere militærposten.
Fortsatt er det mange mennesker og
oppgaver vi nyankomne må gjøre oss
kjent med, og det gleder jeg meg til. For
Under: Palestinske menn på vei til jobb.

selv om livet er vanskelig i Palestina så
er menneskene åpenhjertige og inkluderende.
Selv om de ikke har all verdens av materiell velstand, så åpner de hjemmene
og byr oss på alt de har av mat, drikke og
menneskelig varme. G

T.v. På plass i Betlehem.

En trist og
vakker verden
Kjære mor!
«It’s a sad and beautiful world», sier Roberto
Benignis rolleﬁgur i ﬁlmen «Down by Law».
På samme tid som jeg fødte
min andre datter ble min
mann rammet av hjerneslag.
Den største gleden druknet i
den største sorgen: Tapet av
en som stod meg nær. Han
døde ikke, men han var ikke
lenger den samme.
Samtidig følte jeg en
ukjent styrke ved det som
skjedde. Dette skulle jeg
klare! Jeg vet ikke om det
var jeg som vokste med oppgaven – eller oppgaven som
vokste med meg.
Men ofte følte jeg tilstedeværelsen av en indre klarhet,
som om jeg ble holdt oppe
av noe utenfor meg selv.
Du hjalp meg mye i denne
perioden. En dag hadde vi
besøkt min mann på sykehuset. På vei hjem, måtte du
stoppe bilen en stund.
- Hvorfor gråter bestemor?
spurte min eldste datter.
- Jeg gråter fordi jeg har
vondt i hodet, svarte du.
- Nei, sa jeg.
- Hun gråter fordi pappa er
blitt syk.
Et halvt år senere kom min
mann hjem fra sykehuset.
Han var nå blitt rullestolpasient og måtte ha hjelp til
alle gjøremål. Klokken åtte
om morgenen alle hverdager
ble han hentet til gjenopptrening. Selv ble jeg igjen
hjemme med to småbarn.
Tomheten inni meg hadde
jeg ikke tid til å kjenne på,
jeg måtte være sterk og glad
nok for dem alle.

Jeg satt mye alene. Min
mann trakk seg tilbake like
etter at barna hadde lagt
seg. Da var det godt å ha bøker – og musikk.
CD-platen var nettopp
kommet på markedet, kompaktplate sa de i platebutikkene. Navnet kledde den – til
tross for størrelsen kunne
den inneholde dobbelt så
mye musikk som en tolvtoms
vinylplate.
- Det er innkapslete følelser, sa jeg, brukte kveldene mine på oppdagelsesferder
i
stadig
nye
klangverdener.
Min svigermor var kritisk,
kommenterte ofte det unyttige i å bruke penger på slike
ting.
- La henne få ha musikken
sin, forsvarte du meg.
- Hun trenger den.
Regelmessig fulgte jeg døtrene mine til helsestasjonen. Det virket som de utviklet seg ﬁnt, selv om det ble
kommentert at den eldste
virket bråmoden. Den yngste
hang litt etter i utviklingen,
spesielt med språkutviklingen. Stoltheten min ville
ikke innse dette – det ville
være det samme som å innse
at jeg hadde sviktet min
oppgave.
Helsesøster ba om å få
prate litt med meg alene.
- Du må ikke glemme deg
selv, sa hun.
Jeg skriver ikke fordi jeg er
bitter eller fordi jeg ønsker å

fremstille noen i et dårlig
lys.
Alt dette er svært lenge siden nå. Barna er blitt voksne
og har ﬂyttet ut. Den yngste
har lært seg å snakke, den
eldste er ikke lenger like bråmoden – til tider vil jeg heller si umoden.
Jeg skriver for å fortelle om
de vakreste ordene noen noensinne har sagt meg. Og
det var du som sa dem.
Fem år hadde passert. I
lang tid hadde jeg planlagt å
ringe deg. Du måtte være
den første som ﬁkk vite det –
at jeg og min mann skulle
skilles. Følelsene mine var
kaotiske, og jeg fryktet nok
også at mange kom til å
dømme og bebreide meg for
dette. Du løftet av røret i
den andre enden, og jeg lettet hjertet mitt. Det ble helt
stille i den andre enden.
- Jeg har tenkt på deg,
svarte du endelig – slik bare
en mor kan svare.
- Jeg har tenkt at det er
bedre at et menneske blir
ødelagt enn to. G
Kjærlig hilsen
Datteren

KIRKENS SOS TRENGER FLERE MEDARBEIDERE!
Kirkens SOS trenger flere frivillige medarbeidere til krisetelefonen, og starter derfor nytt
kurs i samtaleferdigheter og krisehåndtering. Kurset går på mandagskvelder med kursstart
18. september 2006. Medarbeiderne har vakt ca. hver 12. dag, og får støtte og veiledning
så lenge de er med i tjenesten.
For å bli med må du være over 20 år. Oppgaven er å lytte til innringer, og tåle å møte et
annet menneskes smerte og sorg. Medarbeidere skal ikke finne løsninger eller ”gode råd”.
Velkommen til en viktig og meningsfull tjeneste og et godt fellesskap!
Ring oss på tlf. 55 32 58 45 på dagtid eller 480 35 841 kveld og helg.
Du finner mer informasjon på www.kirkens-sos.no
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Sorgseminar for etterlatte
Fana prosti inviterer til et seminar om sorg. Det har vært holdt
slike seminar hvert halvår de senere år, og erfaringene har
vært gode. TID: Lørdag 28 oktober kl. 10-14.
STED: «Det gule huset» på Nesttun, like ved Birkeland kirke.
Sorgen berører oss på mange måter. Du er velkommen enten
det er kort eller lang tid siden dødsfallet.
PROGRAM: • Hva er sorg og hva gjør sorgen med oss. Ved sokneprest i Storetveit Menighet Bjarte Holme • Lunch. • Anledning til samtale og spørsmål. • Orientering om tilbud til etterlatte i Fana Prosti.
Det vil på seminaret bli tilbudt plass i sorggrupper. Du kan
også melde deg til sorggruppe uten å delta på seminaret.
PÅMELDING/SPØRSMÅL
Diakon Tone Totland, telefon 55 36 22 85 / 915 32 32 3
E-post: tone.totland@bkf.no
Diakon Linda Bårdsen, telefon 55 30 81 17
E-post: linda.bardsen@bkf.no
Sokneprest Jorunn M. Johnsen, telefon 55 59 71 51
E-post: jorunn.johnsen@bkf.no G

Informasjon om kirkegårdene

Bjørgvin kirkesangforbund
feirer 75-årsjubileum
Helgen 21-22. oktober markerer vi at det er 75 år siden
Bjørgvin Kirkesangforbund ble etablert.
AV OLAV ØGAARD

De to som har hatt størst betydning for etableringen av forbundet, var Alf Fasmer Dahl
(prest i Birkeland) og Lars Søraas d.e. Søraas-slekten har
bodd i Fana siden 1720. Det er
derfor all grunn for Fana prosti
å feire dette spesielt!
Selv om disse to var inspiratorene, var Dahl ﬂyttet østpå og
Søraas død seks år tidligere, da
BKSF ble stiftet i 1931. Lars Søraas d.y. ble forbundets første
sekretær, et verv han hadde helt
fram til -54. Biskop Peter Hognestad var første formann.

Fra Fana prosti deltar Fana
Kyrkjekor og Slettebakken Motettkor - Fana Kyrkjekor på jubileumskonsert i Fana Kirke lørdag 21/10 kl. 16 (sammen med
Bremnes Kantori) – dessuten på
gudstjeneste i Fana kyrkje
22/10 kl 11. Slettebakken Motettkor deltar på jubileumskonsert i Arna Kirke lørdag 21/10
kl. 16 og på jubileumsgudstjeneste i Bergen Domkirke 22/10
kl. 11.00. Alle disse korene deltar på jubileumskonsert i Bergen Domkirke søndag 22/10 kl.
18.00 - til sammen ca 200 korsangere. G
Vel møtt!

Fana kirkegårdsdistrikt omfatter Øvsttun kapell og kirkegårdene Fana, Midttun og Øvsttun. For henvendelser om om feste,
gravstellavtaler og gravlegat m.m., ta kontakt på 55 30 81 45.
Kontortid 10-12. Adresse: Dynevoll 2, 5223 Nesttun G
Inghild Hareide Hansen, rådgiver

V elkommen til

Hvordan har du det

EGENTLIG?
Krisetelefon
815 33 300
E-posttjeneste
www.kirkens-sos.no

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST
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tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no

FormiddagsStille
natt, hellige natt
treffet høsten
De siste
2006
årene
har
konserten
Formiddagstreffet arrangeres annen«Stille
Natt,fra kl. 12.00 til 14.00. Vi
hver torsdag
hellige
Natt»
spiser deilig
lunsj sammen, og hygger
oss med sang
trukket
fulleog forskjellig program!
Prisikr.
30 pr. pers. Første møtet i høst
hus
Skjold
er torsdag den 14. september
kirke.
Kvartetten somMøtested for
gjester oss i år er
menn i sin
Tor Endresen, Marian Aas Hansen,beste
Rune Larsen,
alderAnita
Skorgan samt musikerne Jon-Willy RydVi møtes
mellom
kl 10-12 i peisestuen
ningen
og Olav
Torget.
til uformell
samtale
vaﬂertidlig
med kafDet
kan lønne
seg åogvære
ute
fe.
Første
møte
torsdag
21.
september.
med å skaffe seg billett til konserten,

Vi fortsetter med å invitere til «ukeslutt
for travle voksne» til peisestuen i Skjold
kirke for en kveld med senkede skuldre,
hygge og fellesskap. Ta med deg ett pålegg til felles kveldsmåltid. Vi har brød
og drikke. Klokkeslett: 19.30-22.30
22. sept. «Godt for hjertet!» Vi har utfordret noen av våre egne krefter som
kan dette med sunn mat til å gi oss ideer.
Kanskje vanker det en smaksprøve på
som
tirsdag
5. desember
noeﬁnner
som er sted
godt både
for gane
og hjerte?kl.
21.30.
20. oktober er det rocken som er på taBilletter
selges via
og på
petet. «Rocken»;
fra Billettservice
protest og suspekt
Posten.
Usolgte billetter
selges
inntil allemannseie
og stueren,
også ived
kirken.
gangen.
Billettpris
280,- (eks.avg).
I november
planlegger
vi en kveld hvor
opplevelser fra en pilegrimstur til Santiago de Compostela er kveldens krydder.
DET BLIR KIRKEKONSERT med Vokalensemblet Skrik 12. november kl 18.
Arr.: Noen voksne i menigheten: Hans, Arne,
(For ordens skyld: navnet er slett ikke
Rune, Torunn,
Tove,musikalske
Kjersti, Ellen,
Svein m. ﬂ.
dekkende
for det
nivået!

Hvem-hva-hvor i Skjold menighet Menighetskontoret: Tlf. 55 59 71 10 • Faks 55 59 71 19 • E-post: skjold.menighet@bkf.no
ANSATTE I MENIGHETEN
Skjold menighetskontor:
Skjoldlia 55, 5236 Rådal
telefon ........................55 59 71 10
telefaks ......................55 59 71 19
skjold.menighet@bkf.no
Menighetskonsulent
Elin Hvidsten (vikar)
telefon arb. ..................55 59 71 86
elin.hvidsten@bkf.no
skjold.menighet@bkf.no
Sokneprest Arne Brekke
telefon arb. ................ 55 59 71 14
telefon prv. ................ 55 13 76 62
arne.brekke@bkf.no
Kapellan Bjørn Moe
telefon arb. ................ 55 59 71 13
telefon prv. ................ 55 13 06 10
bjorn.moe@bkf.no
Kateket Idar Kløvning
telefon arb. ..................55 59 71 11
mobil .......................... 970 94 361
idar.klovning@bkf.no

Kirketjenerteam v/Knut Ytre-Hauge
telefon arb. ................ 55 59 71 12
telefon prv. ................ 55 91 20 08
knut.ytre-hauge@bkf.no
Barnehagestyrer
Lena Aa. Austevoll
telefon arb. ................ 55 59 71 10
telefon prv. ................ 55 91 35 96
lena.austevoll@bkf.no
Menighetsrådsleder
Malvin Gerhardsen
telefon prv. ................ 55 13 12 85
Kirkens konti:
Skjold menighet ...... 3411.32.01101
Givertj.diakoni ........ 3418.18.00889
Konﬁrmantarbeid .... 3418 20 00436

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

Speidertroppen (5.-10. klasse):
Knut-Erland Brun:..........47 41 77 08
knubrun@online.no

KRIK – Kristen Idrettskontakt
Skjold skole, gymsalen - søndager
fra kl. 18.00
Anders Rotevatn ............ 48297010
arotevat@online.no

Seniordans og TRIM
Seniordans:
mandager kl. 11.00 – 12.30.
Trim: onsdager kl. 11.00 – 12.30
Kontaktperson: Ingeborg Ulvik
telefon........................ 55 13 23 51

Skjold kirkekor:
Skjold kirke, mandager 17.30 – 19.00.
Dag Høieggen: ............ 55 13 11 58
Skjold kirkelag:
Berit Ådland: .............. 55 13 37 65
Gerd Dale: .................. 55 13 27 29

AKTIVITETER I MENIGHETEN

Skjold søndagsskole:
Skjold kirke kl. 11.00
Lena Austevoll: ............ 55 91 35 96
lena.austevoll@bkf.no

Bibelgrupper:
Kontakt menighetskontoret:
telefon........................ 55 59 71 10

Steinsvik I - KFUK/KFUM-speidere:
Skjold kirke, tirsdager
Synnøve Moe Engevik: .. 55 13 93 69

Bønnegruppe:
Anders Askeland .......... 90 99 82 84

Søråshøgda barnekor:
Søråshøgda skole, tors. fra kl. 17.30
Leder Gro Stikholmen:.... 55 13 79 05
Kontakperson medlemsliste:
Line Dahl Hjelle: .......... 55 10 46 98
Hjemmeside: www.sbkor.no/

Soknediakon
Lene Merete Gunnarson
telefon arb. ..................55 59 71 15
telefon prv. ..................55 10 28 77
lene.gunnarson@bkf.no

Cantus:
Skjold kirke - tirsdager 19.45-22.00
Gjermund Mildestveit
telefon prv. ................ 55 13 12 85

Kantorvikar Gjermund Mildestveit
telefon arb. ..................55 59 71 16
telefon prv. ................ 91 38 34 30

Extasis (Skjold Ten Sing):
Skjold kirke onsdager kl 19.00-21.30
Idar Kløvning .............. 55 59 71 11

Torsdagsklubben
Bibelgruppe for ungdom annenhver
torsdag.
Øyvind Bjørge: .............. 958 79 314
Andreas Maurstad: ........ 917 26 684
Ukeslutt (siste fredag i måneden)
Kafè og aktiviteter for hele familien
Eva Rønnestad .............. 932 93 831
eva.camilla.ronnestad@bkf.no
10-kaffen
Annenhver torsdag like uker,
kl. 10-12
Arne Brekke: ................ 55 59 71 13
Formiddagstreffet
Annenhver torsdag ulike uker,
kl. 12-14
Aslaug Hellevang: ........ 55 13 43 87

Nordås KFUM-speidere
Ulveﬂokken (3.-4. klasse):
Per Isaksen: ................ 55 28 92 84
perisaksen@hotmail.com
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I hjertet av Fana ligger
Smøråsfjellet. En liten fuggel
ﬂyr over Bjørnevann og innover mot Vallebu. Der er det
pyntet med ﬂagg denne
onsdagen i midten av
september. Her holder
Smøråsfjellets Venner til.
AV KJARTAN ALVESTAD

Først skal det jobbes, etterpå skal de
kose seg med rømmegrøt og spekemat i
selve Vallebu. De skal også feire at to av
medlemmene i dugnadsgjengen fyller
åtti år.

Skal fremme friluftslivet
Smøråsfjellets Venner ble stiftet i 1999,
og formålet var å fremme friluftslivet i
nærmiljøet, samt å bevare dette unike
fjellområdet som den naturperlen det
er. Her opp har man både vann, skog,
fjell, innmark, og utmark. De ønsker at
de unge skal komme seg ut i naturen for
å bruke kroppen.
De 14 pensjonistene får sannelig brukt
kroppen. Det er mange oppgaver som
skal løses, og arbeidsgleden er til stede i
rikt monn. Christian Rieber er han som
sager. Rieber har passert de 80, men er
sprek og kan la sagen løpe i timer ad
gangen.

Faste «jobber»
Adar er en av de som har vært med lengst
i dugnadsgjengen. Han begynte i 1999.
Hans ansvarsområde er alle treﬁgurene
samt bord og benker på fjellet. Han sørger for at de blir godt bevart, og at de er
ﬁne å se på.
Noen har ansvar for grøftegraving og
drenering. Terje spikrer og snekrer.
Johan kjører en kraftig klippemaskin
som kan kutte gress og busker.
Grunneierne har en positiv holdning
til dette friluftsområdet, og Smøråsfjellets Venner sier at de ikke ville fått til
noen ting uten denne positive holdningen fra grunneiernes side.
Smøråsfjellets Venner liker ikke å fremheve seg selv, men de fortjener også en
stor takk for den ﬂotte innsatsen de gjør
for fellesskapet i Fana bydel.
Det kommer stadig nye tilskudd i området som vi brukerne kan nyte godt av.
Teaterplassen er den siste nyvinningen.
Kr. Himmelfartsdag ble denne friluftsscenen åpnet med en friluftsgudstjeneste. 200 turgåere ﬁkk med seg en ﬁn opp-
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Smøråsfjell
en perle i hjertet a
levelse i Guds ﬂotte natur. Fra den ﬂotte
scenen kunne vi se og høre: Fana mannskor, Søråshøgda barnekor, Smørås skolemusikk og kapellan Bjørn Moe.

Positive ringvirkninger
Slik får Smøråsfjellets Venner sin jobbing positive ringvirkninger. Ikke bare
legger de til rette for naturopplevelser,
men de legger også til rette for kultur
opplevelser. Vi får håpe kulturformidlerne benytter seg av denne scenen som
Smøråsfjellets Venner har bygget.
Så må vi tilbake til Vallebu igjen. Det
rigges opp et langbord inne fordi det er
litt regn i luften og karene benker seg.
Christian Rieber holder tale til de to jubi-

lantene. Adar får høre ﬁne ord om seg
selv. Han har vært med nesten helt fra
begynnelsen i 1999, og er en som virkelig
står på. Adar har fått en egen plass oppkalt etter seg: Adarplassen. Den ligger
like ved Teaterplassen.

Humoristiske gaver
Sverre som også passerer åtti får ﬁne ord
med på veien. Det er kjekt å se hvor godt
de tar vare på hverandre, og det er lett å
se at det sosiale blant Smøråsfjellets Venner også har stor betydning. Rømmegrøten auses på fatene, og det tas på rosiner
,sukker , kanel og rømmefett. Kringle og
ﬁne ﬂak av spekekjøttet hører med. Praten går livlig og smilene er lett å se.

Gjermund Mildestvedt spiller på vår tyskbyggete kirkeorgel, som ble innviet desember 2000.
FOTO: KJARTAN ALVESTAD

Hva vet du om
kirken vår?
AV HENRIK D. FASMER OG JAN ERIK LIEN

let av Fana
Så er det tid for gaveorverrekkelse. Adar får blant annet
tusjer og ei fargeleggingsbok.
Gleden og latteren når nye
høyder, dette er jo gaver med
et humoristisk preg. Sverre får
et fargerikt hoppetau.
Etter en tid begynte de å
snakke om forhold vedrørende Smøråsfjellet. De følger
nøye med i det som skjer av
utvikling i området, og er glade for at grunneierne har vist
en slik positiv holdning til det
å verne om Smøråsfjellet . Fanas eget byfjell.
Neste år vil Smøråsfjellet

DUGNADSGJENGEN PÅ VALLEBU:
Vallebu er bygget som et grindverksbygg, en byggemåte mye brukt i
gammel tid på Vestlandet. Byggemåten går antagelig helt tilbake til
bronsealderen. Fra venstre: Sverre
Rasmussen, Adar Andersen, Jon Teigen, Chr. Rieber, Steinar Norheim,
Åge Hansen, Hans Gunnar Stue, Terje Nybø, Magnus Hisdal, Johan
Krohn-Hansen og Hilmar Myrseth.

Lysgloben symboliserer
vår verden og Kristus som
sier: Jeg er verdens lys. I
midten lyser Kristuslyset,
og fra det tenner vi lys
samtidig som vi ber en
stille bønn, eller tenker på
noen som vi bærer med
oss til kirken og legger frem
for Gud. Lysgloben står på
en ﬁrkant, de ﬁre verdenshjørner, og spisser seg i en
pyramide med kors på
toppen. De åtte sirklene
rundt jordkloden symboliserer Kristus oppstandelse
på den åttende dag. Globen er også i patinert messing og er en gave fra kirkeringen i Skjold kirkelag.

FOTO: KJARTAN ALVESTAD

De kirkelige tekstilene

innrulleres i Bergens byfjell
med egen byfjellsplan. Dette
vil være av den største betydning for den fremtidige utvikling på Smøråsfjellet. Dugnadsgjengen er samstemmig
i håpet om at kommunen må
legge tilrette for å bevare og
videreutvikle dette ﬂotte friluftsområdet til beste for byens befolkning.

er i kirkeårets ﬁre farger:
hvitt, grønt, ﬁolett og rødt,
designet av Åse Eriksen.
Tekstilene er vevd av «spindelvev» og montert av Eli
Danielsen. Hvitt og ﬁolett
er gave fra Skjold Helselag
(nå Skjold kirkelag), rødt og
grønt er gave fra Skjold kirkering. Brudestolene er
trukket i gyldenlær og er en
gave fra fra den eldste kirkeringen på Skjold.

Smøråsfjellets Venner er nå
gått hjem. Mørket faller på.
En rev står ved Vallebu en liten stund, før den går inn i
skogen og blir borte.G

Orgelet er bygget av Orgelwerkstatt Christian Scheffler og ble innviet 3.12. 2000.
Fasaden er laget i bjørk og
spillepulten i palisander.

Orgelet har 23 stemmer og
1408 piper. Metallpipene er
i tinnlegering og trepipene
er av furu, eik og pæretre.
Det er ﬁnansiert av BKF og
innsamlede midler fra
Skjold Kirkekor.
Orgelbyggeriet holder til i
Sieversdorf, et lite sted
utenfor Frankfurt an der
Oder, sørøst for Berlin.Ved
dette orgelbyggeriet arbeider 12 orgelbyggere og restauratorer, som de siste 13
år har bygget, rekonstruert
og restaurert en rekke prestisjetunge orgler i Europa.
I Thomaskirken i Leipzig
(hvor Bach hadde sitt virke)
har de restaurert det store
Sauer-orgelet. Samme type
arbeid er gjort ved domkirken i Bremen, domkirken i
Tallinn, samt orgler i en
rekke andre land.
Her i Bergen utførte ﬁrmaet en meget vellykket
restaurering av Schlag und
Söhne-orgelet i Johanneskirken i 1999, likeledes av
Jørgensen-orgelet i Sandviken kirke i 2002.
- Firmaets innehaver og
faglige leder, Christian
Schefﬂer, har de siste årene
høstet internasjonal anerkjennelse for restaurering
av ﬂere gamle mestres orgler. Skjold kirke har dermed et instrument fra en
orgelbygger som har «gått i
lære» hos de beste blant
«de gamle». G
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Returadresse:
Skjold menighet
Skjoldlia 55
5236 Rådal

20.08.2006
Preben Standal Sæthre
Marcus Slyngstad
Haukland
Erlend Schütt Johansen
Simone Jensen Almås
27.08.2006
Matilde Møklebust Rebnord
03.09.2006
Edel Hartveit Grinde
Mikal Hope Higdem
Karen Schistad Haaland
09.09.2006
Karsten Stranden Løvdal
10.09.2006
Martine Borsholm
Andersen
17.09.2006
Thea Hjertholm
Even Bjørnstad
Marie Høisæther Bergtun
Even Andersen Furset
Juni Iselin Garverhaugen
Martin Bøe Ljunggren
24.09.2006
Leo Dahlberg
Johanna Danbolt
01.10.2006
Jonah Skaar-Ottesen
Eirin Nordeide
Fridtjof Beer Roland
Liam Eilertsen

vigde
09.09.2006
Tone Helene Anderson
og Per Harald Storli
Nina Kristine Kallevåg
og Arve Skage
23.09.2006
Irmelin Løvaas
og Bjørn Rune Krantz

døde
18.08.
24.08.
13.09.
26.09.
29.09.
29.09.
29.09.

Håkon Gjelsvik
Klara Kvamme
John Martin Mollan
Johan Elias Hamre
Bjørn Kramer Rekk
Steinar Helge Helgesen
Esther Hatlebrække

gudstjenester
Søndag 29.10.
Bots- og bededag
11.00 Høymesse. Bjørn Moe.
Takkoffer til Institutt
for sjelesorg, Modum
bad.
Søndag 05.11.
Allehelgensdag
11.00 Høymesse. Arne
Brekke. Takkoffer til
Skjold menighet.
Søndag 12.11.
23. søndag etter pinse
11.00 Forenklet høymesse.
Arne Brekke. Takkoffer
til Skjold Menighet.
Søndag 19.11.
24. søndag etter pinse
11.00 Forenklet høymesse.
Bjørn Moe. Takkoffer til
Det norske misjonsselskap - maliprosjekt.
Søndag 26.11.
Siste søndag i kirkeåret
11.00 Høymesse. Arne
Brekke. Takkoffer til
Skjold menighet.
Søndag 03.12.
1. søndag i advent
17.00 Familiegudstjeneste.
Takkoffer til Skjold
menighet.

«Gå for Mali»
I Mali må ofte kvinner gå lange
distanser for å hente vann. I solidaritet med disse kvinnene
samles jenter i voksen alder seg
i Skjold kirke og «går for Mali».
Samlingene før nyttår er 25.
oktober og 29. november.
Velkommen til ﬁn tur i solidaritet.

Konserter og andre
kulturarrangementer
I Kulturkafé
Tirsdag 24.oktober kl 1930 inviterer Cantus til kulturkafé i
menighetssalen. Det vil i tillegg
til vanlige kafévarer tilbys musisering ved utvalgte gjester,
egen hyggepianist og selvfølgelig vakker og kraftfull sang
fra verten selv, Cantus.
I Konsert med Kirkekoret.
Kirkekoret vårt er 30 år og den
5. november kl. 18.00 blir det
konsert med veteranene. Anne
Randine Øverby leder koret
med sikker og entusiastisk
hånd. Denne gangen har de
også fått med seg et knippe
gode hjelpere og solister. Se
plakater og kunngjøringer i
ukene som kommer.
Velkommen til konsert i Skjold
kirke.
I Korkonsert
Vokalensemblet Skrik holder
konsert i kirken 12.november
kl 1800.
I Juleoratoriet av Saint-Saëns
I samarbeid med Sandviken
Kantori framfører Cantus det
vakre Juleoratoriet av den franske 1800-tallskomponisten Camille Saint-Saëns. Jan Erik Endresen, som vi kjenner fra tidligere opptredener i Skjold kirke,
står i spissen for 5 solister, og
kantor i Sandvikskirken, Bjørn
Lien, spiller orgel. I tillegg til
Juleoratoriet vil solistene og
minst ett av korene bidra med
eget program. Og alt dette skjer
søndag 3.desember. Dagen før
synges det samme programmet i Sandvikskirken.
I Meninghetens julekonsert
Den etter hvert tradisjonsrike
julekonserten blir holdt 10.desember kl 1800. Her deltar
Skjold Kirkekor, Extasis, Cantus, Skjold og Nesttun Janitsjar
og kanskje ﬂere.

Har du lyst til å skrive i menighetsbladet?
Lokalredaksjonen i Skjold menighet søker frivillige medarbeidere.
• Du får god trening i mediearbeid • Lærerikt • Du støtter menigheten på en ﬁn måte
Kontakt Skjold kirke på telefon 55 59 71 10 eller e-post: skjold.menighet@bkf.no

FULLDISTRIBUSJON

døpte

B

I Konsert med Sola Fide
Sola Fide holder to julekonserter i kirken 17.desember kl
1800 og 2030.
I Noas Ark med Dukkenikkerne. Lørdag 28. oktober, kl.
15.00, kommer Dukkenikkerne
på besøk til Skjold kirke.
Bibelens fortelling om den stor
syndeﬂoden er rammen rundt
forestillingen. Her møter vi
jenta Naomi, Noas barnebarn.
Hun står overfor et dilemma
når dueparet blir drept av et
haukepar og hun står igjen
med tre egg. Hvordan skal hun
følge bestefarens påbud om at
kunn en hunn og han av hvert
dyreslag skal få være med i Arken? Pris: Barn kr. 50.- Voksne
kr. 100.- Sted: Skjold kirke.
Arr: Fana og Ytrebygda kulturkontor

I Konsert for misjon
Skjold menighet har et eget misjonsprosjekt der vi støtter utbyggingen av drikkevannsbrønner på landsbygda i Mali.
Konserten ﬁnner sted den 29.
oktober kl. 19.30.
Som tidligere er det et ﬂott program som er satt opp med
mange gode krefter, både lokale og regionale artister.
Martin Elholm er som vanlig
primus motor og konfransier.
Blant annet deltar: Jubilate, Per
Eriksen på trompet, Gjermund
Mildestveit på orgel,
Kjell Bergsvik /Idar Kløvning,
Torgeir Storås, Geir Olav Skeie,
Kjersi Kvaavik.

«Folketoner og jazz»
Konsert med folketoner og jazz
i Storetveit kirke søndag 12. november kl 19. Medvirkende er
Ingvill Morlandstø, saksofon,
Ragnhild E. Akslen, sang og
Ruth Bakke Haug - orgel mm.
Det blir også med en musiker
til (hvem er ikke avklart ennå).
Bill. v/inng, kr 100.- (60.-).
Konserten er støttet av Bergen
Kommune.

