: et magasin for Skjold Menighet - 6/05
med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

Det nye året vil bringe med
seg endringer. Det er alvor
når kirken må spare 10,7
millioner kroner.
Side 6

Visst
Visst er
er det
det gøy
gøy med
med regler
regler
og
og rim,
rim, sko
sko blakken
blakken med
med
hammer
hammer og
og tang,
tang, enkle
enkle
barnesanger
barnesanger og
og kjære
kjære
melodier.
melodier. Ungene
Ungene storstorkoser
koser seg
seg på
på babysang
babysang
Side
Side 6-7
6-7

Hyggelig nabokafe
På Nabocafeen på Nesttun
får du kaffe og vaffelplate til
ti kroner, foruten varm suppe og godt selskap. Vi stakk
innom og traff minst ti av
stamgjestene.
Side 8-9

Himmeldiamanten
Koret «Sola Fide» med base
i Fana, gir ut juleplaten
«Himmeldiamanten».
Side 12

God jul og godt nyttår til alle i Fana prosti!

FOTO: ANNE MYKLEBUST ODLAND

Nye tider

Deilig er den
himmel blå ...

Ukeslutt

Gud har
fått ny
adresse
«Eg kjem med bod til dykk om ei stor glede», seier
engelen den natta då Jesus vart fødd (Luk 2,10).
Dei orda er sanne. Julenatt er vende-punktet i tida,
høgdepunktet for kjærleiken, utgangspunktet for
frelsa og midtpunktet for tilbedinga.

AV BISKOP OLE D. HAGESÆTHER

Det har tatt tid for meg å sjå
det slik. Som prest har eg
bora og bora i juleevangeliet, eg skal jo seie noko nytt
om den gamle bodskapen
kvar einaste jul. Men det har
skjedd med meg som med
mange andre: På vegen inn i
tekstene vart merksemda
fanga av det ytre: Det vakre
ved at det handlar om eit
barn. Det sørgjelege ved at
der var så lite gjestmildskap
på jorda. Maria som var fortvila og gjetarane som var
forskrekka. Vi må lengre inn
i bodskapen. Lengre inn og
djupare ned.
Jesu fødsel markerer vendepunktet i tida. Gud har
meldt ﬂytting og skifta
adresse. Han har ﬂytta inn i
gatene våre, heimane våre
og i dei risikofylte livsprosjekta våre. No er det «før
og etter Kristus».
Og det har han gjort utan
nokon som helst garanti for
å verte tatt imot. Julenatt
er høgdepunktet for kjærleiken. Gud tok på seg men-

neskekropp, endå han visste at det ville koste han
dyrt. Med evig kjærleik har
han elska oss (Jer 31,3). No
orka han ikkje vente på oss
lenger.
Julenatt er utgangspunktet for frelsa. Det er klårt at
det måtte kome eit framhald. Den store frelseshendinga fann stad då han
døydde for oss på krossen.
Men utgangspunktet er
hendinga julenatt, då Gud
vart menneske. Vi fekk ein
bror som kunne ta over på
våre vegner i møte med
synda og dauden og Satan
si makt.
Derfor vert julenatt midtpunktet for tilbedinga.
Guds grenseoverskridande
handling er så vidunderleg
og merkeleg at den eigentleg berre kan møtast sakssvarande i tilbedinga. Vi
leiter etter ord og formar
dei i lovsong. Vi lengtar etter svaret og ﬁnn det i stilla. Saman med englane i
himmelen seier vi:
«All lov og pris og visdom, takk og ære, makt og
velde høyrer vår Gud til i all
æve.» (Op 7,12).G

Tegn nr 6.05
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 reportasjetips.
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Lokalredaksjon:
Jan Erik Lien, telefon 55 13 29 52
Lokal kontaktinformasjon: Se side 13
Levering av stoff:
Til menighetskontoret eller på e-post:
redaksjonen@skjold-kirke.no
Digitale bilder: Velg høy oppløsning.

Fredag 28. oktober var det avspark for ukeslutt, et nytt tilbud for hele familien her i
Skjold kirke. Måneden etter, 25. november,
var det klart for ukeslutt nummer to.
AV LENE GUNNARSON

Begge gangene ble det to
fartsfylte og hyggelige timer
sammen, og det myldret av
liv fra kjeller til loft. Begge
gangene dukket det opp 100
mennesker, som hadde lyst
til å møte andre store og små
til felles middag, aktiviteter
for barna, kafe for de voksne
og en avrunding av dagen
med en kort samling inne i
kirkerommet.

Julepynt og julekort
Barna ﬁnner hverandre fort
når de møtes, og rett etter
middagen er ferdig spist, fyker de på kryss og tvers omkring på hele huset, før det
er gruppetid og de ﬁnner seg
til rette sammen med lederne for de ulike barnegruppene. Som ledere for disse
gruppene er det ungdommer fra ten-sing som stiller
opp. De ﬁnner på forskjellige aktiviteter og leker sammen med barna.
Barna har laget julepynt og
julekort, spilt bingo, dryppet
stearin, kjørt radiostyrte biler, perlet, sett ﬁlm, tegnet
og lekt forskjellige leker.

Lekekrok
De voksne skal få muligheten til en litt roligere stund i
peisestuen. Så når barna er
samlet sammen om ulike

aktiviteter kan de voksne
samles rundt småbord i peisestuen. Da skal bordet være
dekket med kaker og kaffe,
som man kan nyte sammen
med en liten prat med de andre voksne som er der. For
de aller minste barna har vi
laget i stand en lekekrok i
peisestuen, slik at også de
skal ha noe å holde på med.
Det har vært veldig spennende å sette i gang dette tilbudet!
Ikke visste vi hvor mange
som ville komme, så matinnkjøp ble en vanskelig sak.
Første gangen hadde vi mye
igjen av gryteretten, mens
andre gang var det ﬁre pølser igjen i gryten! Her må vi
ta høyde for sultne mager!

Lyst til å bidra?
Begge gangene har det vært
ﬂere frivillige medarbeidere
som har gjort en kjempeinnsats! Tanken er den at vi kan
veksle litt på å stelle i stand.
Er det noen som er med på
kjøkkenet en gang, kan det
være en annens tur neste
gang. Det er altså helt opp til
en selv hvor mange ganger
man ønsker å bidra, og hvilken oppgave man syns passer best.
Vi er glade for alle som
melder seg til tjeneste!
Så om du kunne ha lyst til
å bidra med noe, enten det
er å være med i «kjøkken-

Sentralredaksjon:
Redaktør: Jan H. Michelsen. Red.råd:
Hans J. Morvik, Jan-Erik Lien, Lisen Skarstein og Gulborg Aarli, Frode Høyte, Dag
Vaula og Sigmund Austrheim.
Telefon:
55 23 25 47- 906 87 317
E-post:
post@dragefjellet.no

Graﬁsk produksjon:
Dragefjellet Produksjon
Tlf: 55 23 25 47 - www.dragefjellet.no
Filer over 5 mb: jan.hm@frisurf.no

Kun henvendelser angående menighetsbladet.
Henvendelser til menighetskontor, se side 13

Neste nummer: 31.januar
Stoffdeadline: 16. januar

Trykk: Graﬁsk Trykk, Straume

gjengen», bake en kake,
forberedelser, rydde og
koste etterpå, lage i
stand til avslutning eller
kanskje sitte i komiteen,
så er det bare å ta kontakt.
Det har vært en god
start for ukeslutt, og det
virker som om det har
blitt satt pris på opplegget. Vi er enda i en begynnerfase og må ﬁnne
veien litt etter hvert, men
mye er allerede på plass
og stemningen god! Velkommen på ukeslutt! G

Fornøyd arrangør Lena Austevoll sammen med
deltager Eiel Holten, som holder en litt mellomfornøyd Rasmus på armen.
FOTO: B. MOE

I Neste ukeslutt:
27. januar kl. 17-19

RADIOSTYRT. Erling Nordås og
Line Aaase kjører bil på Ukeslutt.
FOTO: B. MOE
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Lysmessen
i Skjold
kirke
Alt er klart til lysmessen i Skjold kirke
1. søndag i advent. En blid speider
(t.h)venter bare på at lyset skal tennes før inngangsprosesjonen starter. G
BEGGE FOTO: INGER B. MOE

Fra lysmessen i Skjold kirke 1. søndag i advent. Fra v. Karina
Moe Engevik og Ingrid Hammer.
FOTO: INGER B. MOE

Informasjon til brukerne av Skjold kirke
Etter 1. januar går vi
nye tider i møte.
Omorganiseringen i
Bergen kirkelige
fellesråd er et faktum
og skal tre i kraft fra
denne dato.
I Skjold menighets telefonnummer og e-postadresse
blir det samme som nå. Der
vil imidlertid ikke være sekretær eller daglig leder ved
menighetskontoret. Disse
stillingene er gjort om til en
menighetskonsulentstilling
(50 %) som skal sitte på Fana
prosti-og menighetssenter.
Konsulenten skal ta imot
spørsmål og forespørsler fra
dere menighetsmedlemmer
(på tlf: 55 59 71 10).
I dag er det en ressursgruppe som arbeider med å ﬁnne
løsninger på spørsmål som
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dukker opp i kjølvannet av
omorganiseringen. Vi har
dessverre ikke alle svarene i
dag, og må ﬁnne ut av en del
ting etter hvert.
I «Men hvordan blir det

med alle de praktiske tingene vi har vært vandt med å
få ordnet opp i ved å komme på menighetskontoret?» spør mange bekymret.
«Kan vi fortsatt komme
bort å ﬁnne en åpen dør og
gode hjelpere?»
Vi - som vil ha arbeidsplassen vår på kontoret - vi vil
selvsagt fortsatt prøve å hjelpe dere etter beste evne. Vi
vil strekke oss langt for å få
nyordningen til å fungere med færrest mulige negative konsekvenser for alle parter – men
samtidig er det et faktum – vi er blitt færre.

Staben i Skjold ønsker at
menighetskontoret fortsatt
skal være åpent og tilgjengelig så mye som mulig for sine
medlemmer og brukere hvilket behov du enn nå
måtte ha. Vi vil derfor prøve
en ordning med fast kontortid man-fre. kl. 09.00-10.30
og kl. 14.00-15.30 - og ellers
ha åpent så mye som mulig.
Vi ønsker det beste for hver
enkelt av dere og for menigheten som helhet. Derfor
håper vi at vi - på tross av
omorganisering/ nedskjæring, i fellesskap kan bygge
menigheten enda sterkere i
fremtiden. For som biskopen vår sier: «I kirken skjer
alltid det viktigste lokalt. Dette fokus må
vi beholde, også når
vi har fått en organisering ut fra en prostimodell.»
Ikke vær redd for
å ringe og gjøre avtale. G

I Menighetskontoret

på Skjold vil ha følgende
ansatte etter 1. januar:
Sokneprest Arne Brekke
telefon: 55 59 71 14
arne.brekke@bkf.no
Kapellan Bjørn Moe
telefon: 55 59 71 13
bjorn.moe@bkf.no
Kateket Idar Kløvning
telefon: 55 59 71 11
idar.klovning@bkf.no
Diakon Lene Gunnarson
telefon: 55 59 71 15
lene.gunnarson@bkf.no
Kantor,vikar
telefon: 55 59 71 16
Styrer,åpen barnhage
Lena Austevoll
telefon: 55 59 71 17
lena.austevoll@bkf.no
Menighetskonsulent
Liv Sylvarnes
telefon: 55 59 71 10
liv.sylvarnes@bkf.no
skjold.menighet@bkf.no
Kirketjenerteam v/Knut
Ytre-Hauge
telefon: 55 59 71 12
knut.ytre-hauge@bkf.no

Omorganisering av kontortjenester i menighetene
«Endring er en smertefull prosess». Dette var
tittelen på et av notatene da kirkevergen hadde
møte med daglig ledere fra menighetene i
Bergen. Setningen ble stående igjen og understreker noe av alvoret når kirken må spare
10,7 millioner kroner.
Skal du gifte deg?
Eller ønsker du å
bestille for eksempel
dåp, ringer du det
gamle, vanlige telefonnummeret til din
lokale kirke. Alle hovednumre vil etter
nyttår være viderekoblet til det nye
prostikontoret i
Fana menighetssenter. Der kan servicesekretæren se
hvilken menighet
det ønskes kontakt
med og svare med
menighetens navn.

AV PER BARSNES (PROST) OG INGER DAHL (PROSTILEDER)

Det nye året vil bringe med seg endringer for ansatte i kirkene i Bergen
og dermed også i
vårt prosti. Endring medfører
usikkerhet
for
mange. Det oppstår nye stillinger. Andre går
ut. For mange
kan det oppleves
som fornyende å Per Barsnes.
få ryddet opp i
stillingsinstrukser og oppgaver.
Andre gruer seg
kanskje og skulle
ønske at det ikke
ble slik.
Det spesielle og
det fantastiske
med kirken som Inger Dahl.
arbeidsplass er at
de ansatte hele tiden samarbeider
med frivillige. Kirken trenger mennesker som bryr seg, gir av sin tid og som
har engasjement. Det er kanskje
mange frivillige som kjenner på en
uro over at menighetskontorene ikke
blir så til- gjengelige som før, men vi
håper at det nye også vil føre med seg
noe positivt.

Felles prostikontor
Reduksjonen i budsjettrammene
førte til at det ble satt i gang et omfattende utredningsarbeid for å komme
fram til en best mulig organisering av
fellesrådets virksomhet innenfor den
reduserte økonomiske rammen.
Omorganiseringen på kontorsiden
ble vedtatt av et enstemmig fellesråd
den 12. oktober 2005, og fra nyttår skal

ILLUSTRASJONSFOTO:
JAN HANCHEN MICHELSEN

den nye modellen med et utvidet prostikontor og en felles serviceenhet for
alle de syv menighetene i prostiet settes ut i livet.

Ny prostistab
Den nye prostistaben vil bestå av ﬁre
menighetskonsulenter (3,5 stillinger)
som blant annet skal være sekretærer
og saksforberedere for de syv menighetsrådene, og en felles serviceenhet
som har sentralbordfunksjon, tar i
mot bestillinger, fører kirkebøker
m.m. Til sammen er det 5,5 stillinger
som ledes av en prostileder. Her i menighetsbladet vil vi komme tilbake til
nyordningen i neste nummer og samtidig presentere de nye medarbeiderne i prostiet.
Ved henvendelser og bestilling av

kirkelige handlinger er det fortsatt
hver enkelt menighets telefonnummer som skal brukes. Telefonen blir
automatisk satt over til prostikontoret
der sekretærene vil kunne lese av på
displayet hvilken menighet det søkes
kontakt med. Kontoret vil være betjent hele dagen, fra 08.00 -15.30, og vi
håper at dette skal gjøre det lettere å få
kontakt og bli satt videre til rette vedkommende. Dessuten kan alle ansatte
fortsatt nåes direkte på sine gamle
telefonnumre eller e-postadresser.
Det lokale menighetskontoret vil fortsatt være det sentrale møtested i menigheten, og de ansattes viktige arbeidsplass, men prestene og den
øvrige stab vil heretter ikke ha fast
treffetid på kontoret. De vil nå treffes
etter avtale. G
desember 2005
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Hjelper de små med å
Kirkemusikerne Yngvild Wattum Stuksrud og Guro Rotevatn
Buder har hver sin lille baby i
magen – med termin på likt.
Kanskje derfor de ﬁkk ideen
om å slå seg sammen og holde
babysang i menighetene sine?
ANNE MYKLEBUST ODLAND (TEKST OG FOTO)

- I dag er vi attpåtil kledd likt, i samme
gravidklær, sier Yngvild og ler godt.
Hun skal ha sitt første barn i februar,
Guro har datteren Andrea på 2 _ og
venter nummer to – også i februar.
- Det er vel ikke alle førstegangsfødende som er så mye med babyer som
jeg er nå, sier Yngvild, kirkemusiker i
menighetene Bønes og Storetveit.
Det er torsdag formiddag. Guro og
Yngvild har akkurat sunget med en
gruppe babyer og mødre i Storetveit
menighetshus. Mens mødrene samlet
seg rundt lunsjbordet i Storetveit etter
en times sang, dro de to organistene
videre til Skjold menighet for å ha to
nye sanggrupper der.
- Det har vært så populært at jeg har
måttet danne to grupper, sier Guro R.
Buder.

Stort behov
På gulvet ligger myke matter i friske farger, og tolv søte små. Eivind på ﬁre uker
er yngst i gjengen, Rasmus på sju måneder er eldst. Maja og Soﬁe ligger og
plukker på hverandre. Det er storstilt
ﬂørting, ingen tvil om at de små har lett
for å ﬁnne tonen! Det er lite babygråt,
mest gurgling og smil. Det gnages på
ﬁngre og tær. Ja, og så er det noen som
gulper litt, det er ikke fritt for det.
Hei, hei,
vi skal synge litt i sammen
Alle her skal være med
David er her
Mamma er her

Sangen har begynt og triangelet sen-
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Det er babysang i Skjold menighet. Mødrene vaier silkelakenet over babyene, som griper etter det blå.

des rundt. Det klirres for David og for
mamma og instrumentet sendes videre, sirkelen rundt. Her blir hvert
barn og hver en mor sett.
Mens organisasjonen «Musikk ved
livets begynnelse» tar godt over tusenlappen for Babysang, koster det ikke
mer enn et par hundrelapper å være
med på det samme opplegget i Skjold
og Storetveit menigheter. Guro og Yngvild forsikrer at det er mye av det
samme opplegget som den profesjonelle organisasjonen bruker.

- Det har vært ﬁnt å være to om å lage
opplegget. Vi bruker noen av de samme
sangene som «Musikk ved livets begynnelse», og har også tatt litt fra Frelsesarmeen, som var de første til å drive babysang, forteller Guro og legger til:
- Jeg hadde lyst til å starte noe lokalt.
Det er stor tilﬂytting til Skjold-området,
og jeg tror det er behov for babyaktiviteter slik at mødre kan komme i kontakt.
Dessuten er det viktig med musikk, at
barnet får høre mors og fars stemme.
Det er en ﬁn måte å kommunisere på.

f

finne tonen
Her arrangeres babysang:
I Fana: tirsdager kl 11-12. Kontaktperson: Renate Olsen
I Slettebakken: 0 -ca 8 mnd. Tirsdager kl. 10.30. Babysangen går
over i småbarnstreffet som starter ca.11.30. Barna leker, mens de
voksne spiser lunsj. (Ta med matpakke!) Kl. 12.00 blir det en

sang/musikksamling for barn fra 8 mnd og oppover. Påmelding på tlf:
97718438)
I Storetveit: Det blir babysang også etter jul. Ta kontakt med menigheten for nærmere informasjon om dag og tid. Se info s 13.

Kirkemusikerne Yngvild Wattum Stuksrud og Guro Rotevatn Buder har gått
sammen om å drive babysang. Begge venter i tillegg baby i februar.

Hei, hei skal vi synge litt i sammen...Babyene (f.v) Guro, Maja og Malin hilser på hverandre før de skal danse i ring.

Finner tonen
Det er regler og rim, sko blakken, sko
blakken med hammer og tang, enkle
barnesanger og melodier. Det trommes på små mager, det danses i ring,
det masseres på tær og koses på kinn.
Så tas et stort blått silketeppe frem.
Det brettes over småtassene som griper etter det blå.
- Det ser ut som de har stor glede av
det, sier Anne Cathrine Holten, mor til
Rasmus.

- Det er et enkelt opplegg, men så hyggelig og ﬁnt! sier hun og legger til: - Fint
å komme sammen her med babyene og
synge, møte andre mødre i området.
Hun traff tilfeldigvis mor til Guro,
Irene Ellingsen, som hun er i barselgruppe med. Mødrene til Maja og Soﬁe
på kjenner hverandre også fra før: De
fødte nemlig på samme dag! Deres to
små jenter har absolutt funnet tonen.
Alle synger med, Måne og sol også,
selv om kristne sanger ikke er i ﬂertall.

- En viss kristen proﬁl holder vi med
noen kristne sanger, men vi er bevisste
på at dette skal være et tilbud til alle.
Først og fremst skal vi synge med de
små, understreker Guro Rotevatn Buder.
For noen er det blitt tid for amming
og soving. Yngvild setter på cden med
velsignelsen og roen brer seg i rommet. Sangen Herren velsigne deg og
bevare deg ﬁnner vei inn til ømme
morshjerter. G

Kirkens SOS trenger flere medarbeidere!
Kirkens SOS trenger flere frivillige medarbeidere, og starter derfor nytt kurs i samtaleferdigheter og krisehåndtering. Kurset går på tirsdagskvelder med kursstart 14. februar 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

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST
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«Nabokafeen» på Nesttun er
ikke som andre kafeer. Her får
du både vaffelplate og kaffe til
10-kroningen, foruten suppe
og godt selskap. Kafeen har nå
opp mot tjue stamgjester, og
det er plass til ﬂere.

AV ANNE MYKLEBUST ODLAND (TEKST OG FOTO)

-Det er blitt en god fast gjeng her, men
du må ikke skrive «gjengangere» for
det kan misforsås, humrer Martin E.
Andersen og inntar en ny skje med
hjemmelaget ﬁskesuppe.
Lite minner om et kafèlokale når
man kommer inn i menighetshuset til
Birkeland kirke. En gul liten plakat på
døren inn til småsalen er det eneste
som forteller at det her er kafe. Men
åpner man døren og våger seg inn,
kommer man straks til noe som er blitt
en liten oase for mange.

Pris ikke viktigst
Respatex-bordene i småsalen har fått
ny sjarm med rødrutete voksduker og
eføy i vaser. Her oser det fra vaffeljernet og suppegryter. Kannene er fulle
av nytraktet kaffe. Fem kroner koppen.
De lave prisene er likevel ikke det viktigste.
- Det er veldig kjekt miljø her, sier
Bjørn Johannessen, ansvarlig for den
organiserte kirkeskyssen til kirken om
søndagene. Han kommer hver tirsdag
til kafeen med to passasjerer. Nå sitter
de rundt bordet med to av de andre
stamgjestene, Eirik Nilsen og Helge
Aarli, og diskuterer Bybanen.
- Her går det i smått og stort. Ja da. Vi
løser verdensproblemer hver tirsdag,
sier Johannessen, som hiver seg inn i
debatten igjen.

Pause fra fuglekassene
Eirik Nilsen sager ved og snekrer fugle-
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VETERAN. Det er bredde i alder og livssituasjon i kafeen. Det er mulig å treffe andre, men det går også an å sit
til Nabokafeen så sant han husker det. Ikke lett å tenke på alt når man er blitt 92 år.

Stamgjest
kasser ved Nesttun Dagsenter rett
nedenfor menighetshuset. Tirsdager
er det varm suppe på kafeen og ikke
matpakke på lunsjrommet der. Det er
dager han ser frem til. Helge Aarli, som
er sykemeldt, kommer forbi senteret
og tar med seg Eirik. Men Eirik ﬁnner
veien selv også de dagene Helge ikke
måtte komme.

Skryter
- Eirik ser veldig frem til tirsdagene. I
dag ble jeg også med. Det var god bemanning hos oss i dag, sier miljøterapeut Tore Joten, som samtidig skryter
av kafe-initiativet.
Det er diakoniutvalget i Birkeland

menighet som for halvannet år siden
ﬁkk ideen til å starte en kafe i menighetshuset. Leder i diakoniutvalget Esther Motzfeldt Andersen og diakon
Tone Totland ﬁkk engasjert frivillige.
Blant annet Jan, med erfaring fra kontaktsenteret til Frelsesarmeen, og serveringsdamene og vaffelkokkene Anne
Karin Andersen, Hildegard Kanestrøm
og Anna Helene Midthun.
- Vi har det veldig kjekt. Uansett om
det kommer mange eller få til kafeen,
sier hun og øser ny røre i det stekende
varme vaffeljernet. Hun forteller:
- Jeg hadde ikke nok å bruke kreftene
på da jeg ble pensjonist etter et aktivt
liv i reiselivet. Da diakonen ringte og

Kunstutstilling i kafeen
Nå er veggene i kafeen pyntet opp med bilder malt av amatørmaler Anne Karin Andersen.
Tanken er at det skal være vandreutstilling i dette rommet, slik at ﬂere kan få anledning
til å presentere det de har skapt. Andersens bilder åpner noe kafegjengen håper blir en
god tradisjon i kafelokalet.

itte alene med kaffekopp og en avis. Henrik Bang kommer

VAFFEL OG KAFFE til en tier eller rykende varm hjemmelaget suppe? Hver tirsdag er det en god gjeng som
tar varm lunsj eller tidlig middag på Nabokafeen i Birkeland menighetshus. Anne Karin Andersen serverer.

på Nabokaféen
spurte om jeg ville stille som frivillig, sa
jeg ja. Det har jeg aldri angret på.

Dagens vers
Det siger jevnt på med gjester mellom
tolv og to. Et ektepar som kommer
innom for en suppetallerken etter
handletur på Lagunen, pensjonistene
Ingebjørg og Inge Mannsåker, og Birger
Johan Bognø som har tatt sykkelturen
fra Fana stadion. Han sitter på sin faste
plass og holder utkikk over rommet.
Igjen går døren opp, inn kommer
nok en stamgjest, Henrik Bang. Samtidig skinner solstrålene inn gjennom
rutene og serveringsdamene smiler
opp når de ser Henrik.

- Dette er suppestasjonen min. Ja, når
jeg ikke glemmer det da, sier 92åringen muntert. Han setter seg alene
ved et bord helt bakerst i rommet og
Anne Karin kommer etter med suppen.
- Dette er til stor glede for mange.
Hyggelig serveringspersonale, spesielt, sier Henrik og nikker til Anne Karin, som til gjengjeld smiler blidt og
legger et ord for dagen på bordet foran
ham. Han lar det ligge til han har spist
ferdig. Da åpner han opp og leser:
«Gode ord kan være enkle å si, men
deres gjenklang er i sannhet uten
ende». Mor Teresa.
- Dagens vers. Jeg er alltid litt spent på
hva de ﬁnner på hver gang.

Slipper middag
- Det er veldig greit å ta suppen her, så
slipper jeg å lage middag, tilføyer Henrik.
Konen hans er nettopp kommet på
sykehjem og han har mistet ﬂere av
sine kontakter gjennom henne. Da er
det en ﬁn avveksling å komme til Nabokafeen.
-Det er sikkert mange enslige som
kunne ha nytte av å vite om det her,
sier han, og i det samme skvetter han
til. Det smeller i glasset ved nabobordet. Alle ser opp.
Det var visst bare et lite trylleinnslag.
- Skjulte talenter er det her og, sier
Henrik og spiser videre i ro og fred. G
desember 2005
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Fana-koret
«Sola Fide»
hentet hjem to
førstepriser og
en femteplass da de
deltok i den internasjonale korkonkurransen «In… canto sul
Garda» i Italia tidligere i høst.
AV INGVAR HENNE

Riva del Garda ligger helt nord ved den
naturskjønne Gardasjøen i Nord-Italia.
Geograﬁen har visse likheter med den
norske, og fjellene er faktisk enda høyere og villere enn det vi er vant med fra
vår egen kjære vestlandsnatur. Temperaturen er behagelig og været strålende,
så den vesle byen viser seg fra sin beste
side når forventningsfulle korister stiger ut av bussen.
Etter middag første kvelden er det tid
for åpningskonsert i en moderne kirke
som rommer ca. 2000 sangvenner fra 16
land. Det er 43 kor med i konkurransen,
og overraskende nok var det mange kor
fra Asia. Sola Fide stiller i tre klasser; Kirkemusikk og folklore for blandakor,
samt i klasse for damekor. Det er torsdag morgen og tid for kirkemusikk.

FEIRING. Jubelen står i taket og dirigent Janicke Damm Rusti får en velfortjent luftetur.

Sola Fide prisb
be
Stemningen er god, men ganske spent,
og de som synger i de øvre registre sliter
nok litt med morgengruffet enda. Vi skal
synge i en ﬂott kirke med fantastisk
akustikk. Faktisk er klangen så voldsom
at vi under lydprøven må justere ned
tempo en smule for å ﬁnne roen.

Folklore i bunader
Fredag morgen stiller vi stivpyntet til
frokost i bunad og med norske ﬂagg.
Det blir rene 17-mai frokosten, og det
er noen som nynner forsiktig på «Ja, vi
elsker» ved det ene frokostbordet. Det
er ikke til å unngå at vårt lille bunadstog

10
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blir lagt merke til der vi marsjerer målbevisst mot kongressenteret for å delta
i folkloreklassen. Stemningen blir en
smule preget av at det stort sett bare er
oss og dommerne som har stått opp så
tidlig på morgenen, men vi skjerper
konsentrasjonen og gjør alt vi kan for å
formidle sangglede til tomme stolrader
og kritiske dommere.
Like etter skal våre sjarmerende damer i sving i kirken med den overveldende klangen. Bunadsforklene svinger
rundt gatehjørnene mens guttene forventningsfullt tar plass sammen med
heiagjengen på kirkebenkene. Det er

ikke fritt for at vi er litt stolte når damene våre fyller kirkerommet med vakre toner og varme smil. Mulig at det er
noe småplukk å rette på noen få steder,
men denne sjarmoffensiven kan nå
umulig dommerne motstå.

Koret er gatemusikanter
Etter lunsj er det fritid, og medlemmene avslører sine preferanser. Byen
har mange artige butikker med varer
som er mer eller mindre uimotståelige
for mange, mens andre foretrekker å
nyte den storslåtte naturen rundt Gardasjøen. Uansett blir det en del tråk-

Himmeldiamanten
Det ble ikke anledning å hvile lenge på laurbærene, for førjulstiden er krevende for korsangere. Ikke minst i år, siden Sola Fide lanserer juleplaten «Himmeldiamanten». Det er
riktignok en stund siden innspillingen ble
gjort hos NRK, så vi har gått svanger med
platen i nesten ti måneder. Vi gjør vårt beste
for å formidle varm julestemning gjennom
vakre og unike korarrangement. Målet har
vært å presentere en variert, men likevel

helstøpt samling av tradisjonelle og nyere
sanger. Sammen med Tove Kragset og Terje
Isungset skapes et spennende lydbilde som
peker på julens skatt.
Sola Fides tradisjonelle julekonsert er i år
utvidet til to konserter, 18. desember i
Skjold og tirsdag 20. desember i Mariakirken. Da presenterer koret både sanger fra
platen og andre julesanger.
Se side 12 for anmeldelse av platen!

Sola Fide ﬁkk æren av å synge på avslutningskonserten for over 2000 tilhørere.

ALLE FOTO: TRYGVE HAUKÅS OG INGVAR HENNE

Ingen kan motstå, gelato - italiensk is. Vi er i
Sirmione, en koselig liten by ved Gardasjøen.

Utsikt fra hotellet mot fjellene rundt Riva del Garda

Utsikten tar pusten fra oss i dobbel forstand ved
St. Barbara. Riva del Garda i bakrunnen.

belønnet i Italia
king, men det gjør bare godt etter å ha
stått stille på korkrakkene.
Fredag kveld blir vi en spesiell opplevelse rikere. Vi får lyst å være gatemusikanter en liten stund og ﬁnner et velegnet sted med god akustikk. Det tar ikke
lang tid før nysgjerrige fanger opp tonene, og snart har vi langt større publikum enn det vi til tider klarer å mønstre
på konsertene her hjemme. Et kor med
ungdommer fra Sveits samler seg snart
og svarer sporty på våre sanger med
musikk i samme sjanger, og vi holder
det gående i mer enn en time med et
variert program som bølger elegant fra

folkeviser og religiøse sanger til jazz og
pop. Jeg har vært med på konserter som
har vært dårligere regissert enn dette.

To tusen tilhørere
Lørdag kveld sitter vi nok en gang stivpyntet ved bordet, og nok en gang sliter
vi litt med matlysten. Det er tid for avslutningskonsert og premieutdeling, og
derfor litt for mange sommerfugler i
magen til at det er plass til en solid middag. Det er en stor ære å være plukket
ut som et av korene som får synge for et
så stort og entusiastisk publikum, men
det er vanskelig å undertrykke uroen

over hva dommerne synes om våre prestasjoner tidligere i uken.
Det blir en fantastisk opplevelse å
synge for over 2000 entusiastiske sangere fra mange nasjoner. Vi har aldri hatt
et så velkvaliﬁsert og likevel kjempebegeistret publikum. Akkurat der og da
har vi oppnådd hovedmålet med turen
– å formidle sangglede på tvers av kultur
og landegrenser. Resultatet fra konkurransen er en ﬂott bonus, og stemningen
på resten av turen blir ikke noe dårligere
av to førsteplasser og en femteplass.
Gardasjøen vil vekke hyggelige minner
for Sola Fide i lang tid framover. G
desember 2005
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Julestemning
med Sola Fide
Sola Fide har nylig sluppet «Himmeldiamanten». En juleplate med
tradisjonelle og nyere julesanger.
Prostikoret i Fana har i
ﬂere år markert seg i øverste sjikt blant Bergens
blandakor, og denne platen bekrefter nivået. De
formidler sangglede og julens budskap på en overbevisende måte.
Koret har en rekke ﬂinke
sangere, som også ivaretar
solistoppgavene selv. Karakteristisk for koret er
den rene klangen. Her har
koret og dirigent Jannicke
Damm Rusti lagt ned mye
arbeid. Samtidig har de
også et stykke igjen før de
når topp nasjonalt nivå.
Tove Kragset bidrar med
sikkert pianospill og et ﬁnt
arrangement på «Mitt
hjerte alltid vanker». Terje
Isungsets bidrag på perkusjon er spennende, men
kan av og til virke litt tilgjort i sammenhengen.

Dette er en
jevn og ﬁn juleplate, men uten de
helt store overraskelsene.
Platen synes å mangle en
bærende ide foruten julebudskapet.
En rekke ﬁne sanger er
mer eller mindre tilfeldig
sammensatt. Det ﬁnnes
mange slike plater på
markedet, derfor kunne vi
kanskje forvente noe nytt?
Som prostikor kunne
kanskje den kirkelige tilknytningen vært markert i
større grad i arrangementene. Platen er tatt opp i
studio og gir et helt annet
klangbilde enn en kirke
med stor klang. Men alt i
alt er dette en plate som vil
skape ﬁn julestemning. G

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

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

ANMELDT AV OTTO CHRISTIAN ODLAND

Velkommen til

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no
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Ikke bare Vivaldi...
En annerledes salme- og
sangkveld går av stabelen
søndag den 29. januar kl.
19 – 20.30 i Skjold kirke.

Vi kjenner alle til Vivaldis «Våren».
Også salmediktere har vært opptatt av å
skape tekster og musikk som kan fange
opp stemningene knyttet til de forskjellige årstidene vi opplever med alle sansene våre – som eksempelvis «No livnar
det i lundar». Denne søndagskvelden i
januar ønsker vi «å oppleve» alle årstidene gjennom foto, musikk og salmetekster. Ta med sangstemmen og kom
så blir det noe for både øre og øyne. G

Arrangert av Gudstjenesteutvalget

NoS 23 ADVENT
(tekst: Svein Ellingsen)
«Mens frost og vintermørke rår,
begynner kirkens nye år,
og våre sinn skal være vendt
mot lyset som på jord er tent.»
Når verden og dens tid forgår,
gryr evighetens kirkeår.
O Herre, la oss ﬁnne vei
til lys og evig liv hos deg.

13. januar kl. 19.30:
«20. dags Knut jager jula ut».
Ta med pålegg.
Vi holder drikke.

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
NYTT TELEFONNUMMER ..55 59 71 10
telefaks ......................55 59 71 19
skjold.menighet@bkf.no

Barnehagestyrer
Lena Aa. Austevoll
telefon arb. ................ 55 59 71 10
telefon prv. ................ 55 91 35 96
lena.austevoll@bkf.no
Menighetsrådsleder
Rune Mikkelsen
telefon prv. ................ 55 13 45 14

Menighetskonsulent Liv Sylvarnes
telefon arb. ..................55 59 71 10
telefon prv. ..................55 98 12 90
liv.sylvarnes@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

Kateket Idar Kløvning
telefon arb. ..................55 59 71 11
mobil .......................... 970 94 361
idar.klovning@bkf.no

Kapellan Bjørn Moe
telefon arb. ................ 55 59 71 13
telefon prv. ................ 55 13 06 10
bjorn.moe@bkf.no

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

Kirkens konti:
Skjold menighet ...... 3411.32.01101
Givertj.diakoni ........ 3418.18.00889
Konﬁrmantarbeid .... 3418 20 00436

Kantor, vikar
telefon arb. ..................55 59 71 16
telefon prv. ................ 55 10 42 99
Kirketjenerteam
v/Knut Ytre-Hauge
telefon arb. ................ 55 59 71 12
telefon prv. ................ 55 91 20 08
knut.ytre-hauge@bkf.no

AKTIVITETER I MENIGHETEN
Bibelgrupper:
Kontakt menighetskontoret:
telefon ...................... 55 59 71 10
Bønnegruppe:
Anders Askeland .......... 90 99 82 84

Cantus:
Skjold kirke - tirsdager 19.45-22.00
Guro Rotevatn Buder
telefon ...................... 55 59 71 16
Extasis (Skjold Ten Sing):
Skjold kirke onsdager kl 19.00-21.30
Lene Gunnarson
telefon........................ 55 59 71 15
KRIK – Kristen Idrettskontakt
Skjold skole, gymsalen - søndager
fra kl. 18.00
Inger Birgitte Moe ........................
telefon ........................924 44 725
birgitte_inger@hotmail.com
Misjonsforeningen:
Annenhver tirsdag i måneden kl 19.00
(Kontakt kirkekontoret)
Skjold kirkekor:
Skjold kirke, mandager 17.30 – 19.00.
Dag Høieggen
telefon ...................... 55 13 11 58
Skjold kirkelag:
Berit Ådland ................ 55 13 37 65
Gerd Dale .................... 55 13 27 29
Skjold menighets internettsider:
Nettredaktør Jan Erik Lien
Steinsvikvegen 440d, 5239 Rådal
telefon........................ 55 13 29 52
jan-erik-lien@skjold-kirke.no

Skjold søndagsskole:
Skjold kirke kl. 11.00
Lena Austevoll
telefon........................ 55 91 35 96
lena.austevoll@bkf.no
Steinsvik I - KFUK/KFUM-speidere:
Skjold kirke, tirsdager
Synnøve Moe Engevik
telefon ...................... 55 13 93 69
Søråshøgda barnekor:
Søråshøgda skole, tors. fra kl. 17.30
Trude Skogesal ............ 55 13 88 43
Kari Ullaland ................55 13 74 38
Nordås KFUM-speidere
Ulveﬂokken (3.-4. klasse):
Per Isaksen
telefon........................ 55 28 92 84
perisaksen@hotmail.com
Speidertroppen (5.-10. klasse):
Knut-Erland Brun
telefon ........................47 41 77 08
knubrun@online.no
Seniordans
Mandager kl. 11.00-12.30.
Trim: onsdager kl. 11.00-12.30
Kontaktperson: Ingeborg Ulvik
telefon........................ 55 13 23 51
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Nytt fra menighet
Det nye menighetsrådet

Vi klarte det igjen!
Julemessen ble en stor suksses i år
som i fjor, som året før det og året…
Loddsalg en måned på forhånd, komitèmøter, tigging etter gevinster, opptelling av loddbøker, baking av kaker,
dugnadsånd av beste sort – noe som
innbrakte den imponerende sum av kr
107.623,50. Som netto resultat må det
sies å være fantastisk ﬂott. Dette er et
stort felles(skapende)prosjekt som
mange menigheter kan misunne oss.
Komitè og bidragsytere fortjener en
STOR takk. G

Trekningsliste fra
julemessen 19. november
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Vinner

Gevinst

Austevoll, Jan
Bjørge, Øyvind
Bjørkliås, Edvin
Danielsen, Joakim
Digernes, Olav
Fortun, Svanhild
Foss, Gustav
Hammer, Jan A.
Hansen, Gerda
Håvåg, Maria Sonja
Håvåg, Maria Sonja
Johannessen, Britt
Kristensen Strand,
Christine
Kristiansen, Liv
Kvingedal, Ann R.
Langeli, Mia
Langeli, Mia
Monsen, Mathilde
Myrdal, Kari
Mørk, Henrik
Nordås, Sigrid
Nygård Kjeilen, Soﬁe
Rollstad, R.
Severinsen, Doris
Sværen Kaland, Guri
Sønnesyn, Geir Olav
Toft B., Gunnbjørg
Vedvik, Rollaug
Ådland, Rune
Årvik, Laura

Regntøysett
Dukke m/klær
Sørås frisør
Skinnveske
Radiostyrt bil
Hagestoler
Bestikk-sett
Ryggsekk
Kransekake
Kamera
Kransekake
Sørås frisør
Gave fra
Augustin hotell
Dukke m/vugge
Juleduk
Teppe
Kafﬁtrakter
Bag m.m
Sovepose
Quiltet løper
Sofus hårklipp
Snitter
Bilde
Male/tegnesett
Kamera
3 lysestaker
Trillekoffert
Postkasse
Frukt-kurv
Pinneside
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Den 22. november møtte det nye menighets-rådet i Skjold kirke for å konstituere seg. Det var positiv stemning på
møtet og det ble gjort følgende valg:

Alle medlemmene kom med ønsker
og tanker om hvor de ønsket å sette inn
ressursene sine for de kommende år.

I Malvin Gerhardsen ble enstemmig

Følgende utvalg skal ha representanter fra menighetsrådet:

valgt til leder av menighetsrådet
I Torun Sæter Rotevatn ble enstemmig valgt til nestleder av Skjold menighetsråd
I Bjørn Selfors ble valgt til representant til Bergen kirkelige fellesråd
I Øyvind Bjørge ble valgt til vararepresentant til Bergen kirkelige
fellesråd

Diakoniutvalg
Planlegge strategi for medmenneskelig
omsorg, bygging av fellesskap (gjennom aktiviteter for unge og eldre), ha
tjeneste for mennesker i nød (sorggrupper, besøkstjeneste).

På tur med
10-kaffen
I oktober hadde 10-kaffen en tur til Roy
Johnsens gamle arbeidsplass; Bergens
Tidenedes nye bygg i Drotningsvik.
Tidligere rotasjonsleder Per Johannesen i BT ledet
10-kaffen gjennom en 2 timers omvisning i BT ﬂotte
anlegg. En ﬁn gjeng med menn i sin beste alder fra
Skjold, satte stor pris på både omvisning og kaffe.
10-kaffen er et åpent treff i Skjold kirke annen hver
torsdag fra klokken 10.00 til 12.00. Se i menighetsbladet hvilken uke treffene ﬁnner sted eller ta kontakt med menighetskontoret. G

Interesserte tilhørere på oktoberturen til Bergens Tidende.

En kyndig omviser, som også ble stilt mang

tsrådet
Misjonsutvalg
Fokus på Mali – prosjektet. Her har det
skjedd mye spennende siste årene.

likeholdsbehov til BKF. Mulighet for å
gjøre små, men viktige dugnader.

Undervisningsutvalg
Økonomi-utvalg
Planlegging av budsjett sammen med
enheter og daglig leder. Oppfølging av
økonomien.

Fokus på planlegging og gjennomføring av trosopplæringarbeidet for barn
og ungdom..

Informasjonsutvalg
Medarbeiderutvalg
NYTT UTVALG fra 2006. Fokus på
medarbeidere. Et motivasjonsutvalg
som skal ivareta lønnede og ulønnede
medarbeidere. Blir et særdeles viktig
utvalg i den fremtidige menigheten.

Husstyret
Tilsyn med kirke. Innberetning av ved-

Fokus på markedsføring av menigheten og aktivitetene her. Her er behov for
skriveglade aktører og medarbeidere,
samt ombærere.

Felles menighetsblad
En representant fra hver menighet sitter i styret i felles menighetsblad. Dette
er spennende og utfordrende. Her

samordnes ønsker for alle menighetsbladene i prostiet. Styret har ansvar for
økonomien i fellesdelen av bladet, og
er «arbeidsgiver» for redaktøren.
Hvem som blir sittende i de enkelte
utvalg skal man avgjøre i begynnelsen
på nyåret. Vi gleder oss til det nye året
skal ta fatt på nye oppgaver og videreføre oppgaver fra det «gamle» rådet. G

8. januar 2006
skal vi bl.a
presentere
det nye
menighetsrådet
Søndag 8. januar kl. 11 på gudstjenesten skal det nye menighetsrådet i Skjold
presenteres for menigheten. Samtidig
skal det gamle rådet takkes av.
Denne dagen skal også sekretær Dagny Gilje Antonsen (bildet under) takkes av etter 10 års tjeneste i Skjold menighet. Vi håper ﬂest mulig har anledning å være med på denne gudstjenesten med påfølgende kirkekaffe. G

ge gode spørsmål fra 10-kaffens deltagere: f.v: Dag Hiøeggen, Per Johannesen og Roy Johnsen.

FOTO B. MOE
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B

døpte

døde

Malene Havn Johnsen
16. oktober. Johanneskirken
Stine L. Ådlandsvik Iversen
22. oktober. Meland
Pernille Wie-Soltvedt
23. oktober. Skjold
Fabian Hilt-Søreide
23. oktober. Skjold
Silje Stensen Heggdal
23. oktober. Skjold
Magnus Fjeldsbø Knudsen
23. oktober. Skjold
Eva Kristine Breistein
30. oktober. Olsvik
Mikal Hodne Hageberg
30. oktober. Skjold
Martin Nøttestad
30. oktober. Skjold
Vebjørn Gabriel N. Aamodt
30. oktober. Skjold
Eva Kristine Breistein
30. oktober. Olsvik
Isak Håland Næss
30. oktober. Skjold
Eivind Austgulen Raniseth
13. november. Skjold
Pernille Luneng
13. november. Skjold
Kristoffer Krakk Aga
20. november. Skjold
Ina Onsrud Damminger
20. november. Skjold
Isabel Beisland
20. november. Skjold
Emmi Reisæter
20. november. Skjold
Herman Skuterud Mohn
27. november. Birkeland

Bjørg Håvardstun
Arne Mikal Furnes
Arthur Ferdinand Amundsen
Eli Wangsholm
Hans Lindahl Falck

29.januar
Familiegudstjeneste
v/Arne Brekke

11.00

5.februar
Høymesse
v/Bjørn Moe

11.00

12.februar
Høymesse
v/Arne Brekke

gudstjenester

19.februar
Familiegudstjeneste
v/Bjørn Moe

11.00

11.00

18.desember
Høymesse
v/Bernt Forstrønen

14.00

24.desember
Familiegudstjeneste,
v/Arne Brekke

Formiddagstreffet

16.00

24.desember
Høymesse
v/Arne Brekke

23.15

24.desember
Midnattsgudstjeneste
v/Bjørn Moe

12.00

25.desember
Høymesse
v/Arne Brekke

11.00

26.desember
Høymesse,
Samarbeid med Søreide

12.00

1.januar
Høymesse
v/Bjørn Moe

11.00

8.januar
Høymesse
v/Arne Brekke

11.00

15.januar
Høymesse
v/Bjørn Moe

11.00

22.januar
Høymesse
v/Bjørn Moe

vigde
Anna Vitalievna Kapralova og
Kjell Krüger.
9. nov., Skjold

11.00

Formiddagstreffet arranger Julefest 29. des, kl. 12-15
Festlig program. Velsmakende
mat. Hyggelige mennesker.
Påmelding til menighetskontoret, tlf. 55 59 71 10.
Kr. 100,- pr. person.

JULEGUDSTJENESTER I
SKJOLD KIRKE
Julaften: kl.14.00,16.00
og 23.15
1.juledag: kl.12.00
Samarbeid med
Søreide menighet
2.juledag: kl.11.00
Samarbeid med
Søreide menighet
1.nyttårsdag kl.12.00
Samarbeid med
Søreide menighet

Himmeldiamanten
Søndag 18. desember kl. 18.00
og 20.30 Himmeldiamanten. Julekonsert i Skjold kirke med Sola
Fide. Bill. Kr. 150.

KRIK

Juletrefest
Lørdag 7. januar: Juletrefest i
menighetssalen. Dette er vår årlige juletrefest for hele familien.
Vi håper at mange barn med
foreldre, besteforeldre og andre
ﬁnner veien til festen. Mye god
kakemat, leker, konkurranser
for barna, juletregang og julenissebesøk. I år blir det INGEN
PÅMELDING. Vi satser på fullt
hus.

Hver søndag i Skjold skoles
gymsal. Er du konﬁrmant eller
eldre er du velkommen til å delta i KRIK, uformell lek og spill
sammen med andre ungdommer fra klokken 18.00 hver søndag kveld. Under et glimt fra aktiviteten nå i høst: Håkon Hövland og Ingvil Braut i spill (bildet).

10-kaffe
10- kaffens første treff på nyåret
er den 12. januar 2006.
Formiddagstreffet har sitt første
treff den 19. januar 2006

Vi trenger ombærere!
Har du lyst å kombinere kveldstur og frivillig arbeid? Vi trenger noen som kan dele ut menighetsbladet i Nordåsdalen.
Turen med bladene tar ca. 1
time til fots og ca. 30 minutter
med bil.

Bladene deles ut 6 ganger pr.
år. Man kan få melding på telefon, SMS eller mail når bladene
er klar for utdeling.
De ferdig opptalte bladene
hentes da i kirken (eller blir tilkjørt om ønskelig). Deretter

kan man bruke en eller ﬂere
dager på å dele ut bladene i
postkassene i «sitt» område.
Vi kan tilby: En tidsavgrenset
«arbeidsavtale», frisk luft, bli
kjent i ditt nærområde.

Du har: Gode ben og lyst på en
kveldstur.
Ta kontakt med: skjold.menighet@bkf.no, tlf: 55 59 71 10
el. 97 97 42 75, (Liv Sylvarnes)

Vi minner om hjemmesidene våre: skjold-kirke.no

FULLDISTRIBUSJON

Returadresse:
Skjold menighet
Skjoldlia 55
5236 Rådal

