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Kirkerådet har talt om
homofilisaken for denne
gang, men lokalt går
debatten videre. Og det
viser seg at ulike syn kan
enes.
Side 6-7

Draumkvedet
for tiande gong

Kirkespill
I flere måneder øvde 4050 barn og voksne inn
drama, dans, sang og
musikk for at bryllupet i
Kanaa skulle bli gjenskapt i Skjold kirke.
Side 14-15

SE SIDE 12
ILL: REBACCA RIST.

I ti år har Brynhild Utne
vore ei drivkraft for å setje opp middelalderdiktet
Draumkvedet i Fantoft
stavkyrkje, på 13. dag jul,
6. januar. Den tiande
framføringa blir noko
annleis.
Side 10-11

Julegaven
FOTO: REIDUN I. AASEBØ

Spør et barn hva det ønsker seg til jul, og jeg er
sikker på at du vil få en lang ønskeliste.
AV VIKARPREST
PER-ARNE
MEHREN

Noen av ønskene er realistiske, andre ikke. Voksne
ønsker seg også gjerne
mange ting. Men de tenker
ofte på at de skal vinne i Lotto
eller tipping for å få ønskene
sine oppfylt. Det er ikke så realistisk.
Når et barn blir født i en familie, er det en stor begivenhet. Det er også en gave å få et
barn. Selv om vi alle vet hvordan et barn blir til, er det et
under å se et ferdig utviklet
menneske bli født - og det er
en gave. Det vet alle som har
barn og barnebarn. Det er fantastisk å følge den utviklingen
et lite barn gjennomgår i løpet
av svært kort tid.
Jesus var også en gave til familien sin da han ble født. De
ytre omstendighetene var ikke
særlig gode: Ikke var det plass
i noe ordentlig husvære, bare i
en stall med noen okser og
sauer, mens noen gjetere stod
utenfor for å passe på sauene
sine. Det var smått stelt. Gjeterne - som først fikk vite om
den store begivenheten - var
en foraktet gruppe som ikke
en gang var verdige til å kunne
vitne i en rettssak.
Men Jesus er en gave til oss
alle. Det var han profetene
hadde snakket om i flere hundre år. Det var han - den nye
kongen - folket hadde ventet
på. Han skulle frelse folk fra
deres synder, han skulle opprette en ny pakt mellom Gud

og menneskene, han skulle
være den første som stod opp
igjen fra de døde. Men folk tok
feil da de trodde han skulle
være som en vanlig jordisk
konge.
Forberedelser til advent og
jul henger sammen. Men
ukene før jul har lett for å bli så
hektiske: har vi nå husket på å
kjøpe inn alt til jul, har vi sendt
julehilsener til alle vi skulle,
har vi kjøpt inn alle gavene ?
Midt oppe i alt dette må vi
ikke glemme den store julegaven: Jesus kom til deg og meg
for å være vår venn og vår
Frelser, for å gjøre opp for alt
det vi ikke kunne klare å gjøre
noe med. Er ikke det fantastisk? Hver jul synes jeg Gustav
Jensens salme passer like
godt:
Gud sin egen sønn oss gav nå
ved juletider.
Derfor går et lovsangshav
over verden vide.
Derfor fra det høye kor
lyder det her nede:
Give er din sak på jord,
gi, og gi med glede!
SALMEBOKEN, NR. 66

Når Gud gir oss det største
og kjæreste han eier - sin egen
Sønn - må vi også være villige
til å dele denne julegaven med
andre som ikke vet om den, og
vi må kunne dele av vår overflod med andre. Det er denne
utfordringen julebudskapet
gir oss: Jesus er for alle:
«Jeg kommer til dere med
bud om en stor glede, en glede
for hele folket!»
Gledelig jul! ●

Tegn nr 6, 2007. 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.
Levering av stoff: Leveres menighetskontoret eller
på e-post: tegnt@broadpark.no.
Digitalfoto: Benytt høy oppløsning.
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«Kjøgemester»Jens Grimsgaard snakker med Kristin Haugland (6),

Kirkespi
Søndag 11. november ble en spesiell
gudstjeneste. I flere måneder hadde 40-50
barn og voksne i alle aldre øvd inn drama,
dans, sang og musikk til et kirkespill.
AV IDAR KLØVNING

Drivkraften i å gjøre noe så krevende er muligheten til å holde
på med noe på tvers av generasjonene. Den yngste var 3 år, den

Lokalredaksjon: Bjørn Moe.
Lokal kontaktinformasjon: Se side 13
Sentralredaksjon: Kun henvendelser angående
stoff til bladet. All 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

Grafisk produksjon: Dragefjellet:
tlf. 55 23 25 47 - 906 87 317
e-post: post@dragefjellet.no
Filer over 5 mb sendes jan.hm@frisurf.no
Trykk: Grafisk Trykk, Straume
Stoffdeadline neste nummer: mandag 21. januar.
Utgivelsesdag neste nummer: tirsdag 5. februar

Julekonsert
med
Extasis
Vårt eget Ten Sing skal
ha julekonsert fredag 7.
desember kl. 20.00.
Forestillingen innbefatter både drama, kor og
dans og manus er skrevet av ungdommene
selv. Tema er kjærlighet
og de har tatt utgangspunkt i 1. Korinterbrev
kapittel 13, en av de fineste tekstene om kjærlighet i Bibelen. ●

som sang solo.

Under: Hele kirkespillgruppen mens de venter på at Jesus skal komme inn.

ll for fjerde gang
eldste rundt 80 – og så alt i mellom. Tema
var det kjente bryllupet i Kanaa der Jesus
gjorde vann om til vin.
Historien gir mulighet for mye spennende
både innen musikk, dans og drama og på
tvers av aldersinndelinger, noe som også
kom til sin fulle rett. Her ble det formidlet
mye glede og alvor og mye flott jødisk musikk. Med firstemt sang, et levende orkester,
flotte, fargerike kostymer slik vi ser det for
oss fra Jesu tid, solosang, spill og dans – alt
presentert av mennesker knyttet til Skjold
kirke, ble dette en festgudstjeneste av de
sjeldne. Initiativet bak det hele og arbeidet
med å sette det sammen står Bård Sigurd Aulin og Kari Knoph for, for ikke å snakke om
Reidun Duun, som har laget alle kostymene.
De har nå gjort dette i flere år i Skjold kirke, og vi håper at det ikke var siste gangen vi
kan glede oss over det. ●
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P-

kirken

Skjold kirke er en mye brukt kirke både til hverdag og høytid. Dette er svært positivt. Gjennom uken er det
rundt regnet ca 700 mennesker som bruker kirken. I tillegg kommer konserter og spesielle gudstjenester.
AV IDAR KLØVNING

Dette medfører imidlertid også noen utfordringer, bl.a. vedrørende parkering. På
enkelte søndager og ved en del konserter
parkerer folk slik at både private oppkjørsler og oppkjørselen til kirken blir
blokkert.
Spesielt er det uheldig at det parkeres
langs veien opp til kirken, i selve rundkjøringen og tunet foran kirken. Dersom det
skulle oppstå en nødsituasjon hvor uttryk-

ningskjøretøyer blir tilkalt, så ville disse få
store problemer med å komme frem. I tillegg skal snart menighetsbarnehagen være
ferdig, noe som vil medføre at 60-70 foreldre skal parkere for å avlevere og hente barna sine.

Nye P-skilt
Det henstilles derfor til at man parkerer
slik at tilkomsten til kirken er fri. For å
minne om dette vil det også i nærmeste
fremtid bli satt opp permanente skilt om

parkering forbudt der hvor man ikke ønsker at biler skal stå.
Nå nærmer det seg raskt juletid og det
betyr også høysesong for parkeringsmuligheter. Løsningen vil bl.a. være å parkere
på skoleplassen til Skjold skole ved konserter på kveldstid og ved gudstjenester i
helgene. Spesielt er dette viktig å notere
seg for konsertaktører som f.eks korister
og korpsmedlemmer. Da blir det også frigitt mer plass til publikum. Herved er
oppfordringen gitt. ●

Lysmesse
Alt er klart til lysmesse 1. søndag i advent, (2. des). Blide speidere venter på at
lysene skal tennes og kirken blir fylt til
randen av forventningsfulle mennesker.
NB! Denne dagen er det ikke gudstjeneste kl. 11. Messen begynner kl 16 . ●
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Tenn lys!
TEKST: EIVIND SKEIE © NMF.
FOTO: JANNECHE STRØNEN

I

Et lys skal brenne for denne lille jord.
Den blanke himmelstjerne, der vi og alle bor.
Må alle dele håpet så gode ting kan skje.
Må jord og himmel møtes. Et lys er tent for det.

Kultur-

kalender
2. desember kl. 20.00
Skjold kirke: Konsert med Jan
Erik Endresen, Åse Solvi, Inger
Kirstine Straume og Tove Gulbrandsen. Vokalgruppen «Martas engler», Irene Simonsen piano. Kr 150,- Stud pensj. kr. 100,
- barn under 12 gratis
7. desember kl 20.00
Skjold kirke: Konsert med Skjold
kirkes ten sing-kor, Extasis. Korsang, drama, dans, band.

9.desember kl.19.00
Birkeland kirke: Lysmesse.
Dette er stemning og tradisjon
og dypt innhold. Lysmessen
har de store perspektivene
med seg helt tilbake til skapelsen. Speidergruppene er
sentrale, men lysmessen er
for alle!

18. desember kl.19.30
Storetveit kirke: Christmas
Carols: Vi synger julen inn på
engelsk sammen med gospelkoret Agape. Julegløgg på menighetshuset etterpå.

14. desember kl 18.00.
Søreide kirke: Julekonsert
med Ten-sing. Etter konserten
blir det kafé, med gløgg og
grøt. Det er åpent for store og
små.

19.desember kl. 21.00
Birkeland kirke: «Vi synger
julen inn». Birkeland Kantori
med gjester inviterer til
musikalsk forberedelse på julehøytiden. Det pleier å være så
stemningsfullt at det bør snø
lett når vi kommer ut av
kirken!

16. desember kl 18.00 og 20.30
Skjold kirke: Julekonsert med
Sola Fide.

22.januar kl.19.00
Bønes kirke: Prest og forfatter
Karsten Isachsen holder fore-

drag om temaet «Tenk, takk
og vær glad». Gratis adgang.
22.januar kl 19.30
Slettebakken kirke: Temakveld –
«Å lese Bibelen i dag», tema
«Tilgivelse». Åpne for alle, men
menighetens bibel- og samtalegrupper inviteres spesielt.
5.februar kl.19.00
Bønes kirke: Per Ivar Jensen fra
HiB holder foredrag om «kommunikasjon i parforhold».
5. februar kl 19.00
Søreide kirke: Prostikveld med
foredrag ved Ole-Magnus Olafsrud. Tema: Langs samme vei om medvandring.

Det handler om nærhet
I Barcelona ligger katedralen «Den
hellige familie». De begynte å
bygge på den i 1882. De bygger og
bygger og er ennå ikke ferdig.
AV OLE D. HAGESÆTHER,
BISKOP

Jeg så den da jeg visiterte
Sjømannskirken i Spania
nå i oktober. Hele bibelhistorien tror jeg kommer med når utsmykkingen er ferdig. Men det blir altså ett
fokus: Den hellige familie med Maria, Josef og Jesusbarnet.
Ute på en av veggene har billedhuggeren
formet Jesu ansikt i stein. Det er slik laget at
hvor en enn beveger seg, så følges en av Jesu
øyne. De ser på deg, hvor du enn går.
Det var tankevekkende å se på menneskene når de i hundretall beveget seg på
plassen og på fortauet nedenfor. Noen visste nok ikke om det, eller tenkte ikke på
det. De hadde annet å gjøre og hastet forbi.
Men mange gikk og skottet opp for å se om

de virkelig fortsatt var sett. Kanskje syntes
noen at det var ubehagelig at Jesu øyne aldri slapp dem. Jeg opplevde det som utrolig godt. Det er jo slik jeg kjenner ham fra
Bibelen: Jesus vet alltid om meg, han tar
vare på meg og vil meg vel.
Det handler om nærhet, slik det gjør i
alle julens fortellinger. Evangelisten Johannes forteller at Guds Sønn «kom til verden», «var i verden», «kom til sine egne» og
«tok bolig iblant oss».
Jeg tenker at det må få konsekvenser. Vi
kan ikke bare haste gjennom julen slik
mange gjorde det utenfor katedralen i Barcelona. Johannes forteller at «Jesus kom til
sitt eget». Det er julens historiske forankring. Så fortsetter han med julens utfordring og mulighet: «Alle som tok imot ham,
dem gav han rett til å bli Guds barn – de som
tror på hans navn.» (Joh 1,11-12).
Det betyr at «den hellige familien» har
utvidet seg noe helt enormt. Også vi kan
bli Guds barn. Vi kan bli Jesu brødre og
søstre! Det er dette som er julens evangelium!
Ut over hele verden har julebudskapet
gått ut og skapt nærhet på tvers av konti-

nenter. De samme øynene som følger oss,
følger våre medsøsken over hele verden.
Jesus har sett oss. Gud har frelst oss. Vi er
ikke glemt!

Med ønske om en
velsignet jul
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Kirkemøtet: Homofile kan vigsles. Lokale syn: Kan leve med uenighet

Respekt for ulike syn
Årets kirkemøte, avholdt på Øyer 12-17. november, diskuterte om homofile som lever i
partnerskap kan ha vigslede stillinger. Et flertallsvedtak gjør nå dette mulig, men det er opp til
det lokale bispedømmeråd å avgjøre om man ønsker å ansette homofile prester i bispedømmet.
TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Mange frykter at avgjørelsen skal skape
splid i kirken. Menighetsrådsleder i Bønes
Karl Johan Kirkebø (57), sokneprest i Birkeland Ivar Braut (51) og domprost Ørnulf
Axel Elseth (55) maner til samhold til tross
for at de representerer forskjellige syn i
spørsmålet om homofilt samlevende og vigslede stillinger.

Kirkesplittende
Nylig møttes de tre vennene til frisk debatt i
Birkeland menighetshus. Menighetsbladet
var også invitert, og fylte to journalistblokker med uforståelige kråketegn før de tre
vennene skiltes – som venner.
- Dette er en sak der vi må kunne leve sammen i kirken til tross for at vi har ulike syn.
innledet Karl Johan Kirkebø. Han tilhører
den liberale fløyen i denne saken.
Domprost Elseth mente at dette burde
være mulig – siden uenigheten ikke handler
om sentrale lærespørsmål rundt frelse eller
fortapelse.
Alle tre var enige om at saken ikke må få
lov å bli kirkesplittende, men at det må være
mulig å finne frem til løsninger der man kan
leve sammen til tross for ulikt syn.
Evangelisk pågangsmot
Elseth mener homofile bør kunne ha vigslede stillinger på lik linje med andre. Han
opplever at kirken mister mye av sin frimodighet og evangeliske pågangsmot på grunn
av denne saken.
- Vår oppgave er å vinne folk for Jesus, sa
han.
Før tilhørte han den konservative fløyen i
dette spørsmålet, men har gradvis snudd etter at han hørte et politisk debattinnlegg for
ti år siden.
- Vår nåværende finansminister Kristin
Halvorsen (SV) utfordret kirkens holdning i
en tale hun holdt under feiringen av 300årsjubileumet til Oslo Domkirke (1997),
fortalte han.
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Jesusbegeistret
- Hun sa blant annet at måten kirken håndterte homofilispørsmålet på, gjorde det
umulig å formidle budskapet om Jesus og
syndenes forlatelse. Jeg kjente at dette skapte en stor uro i meg.
Noen år senere gikk Elseth til biskop Hagesæther og fortalte at han hadde kommet
frem til et annet synspunkt enn biskopens.
- Hva sa han da?
- Han har tatt meg på alvor. Vi har hatt
mange gode samtaler rundt dette.
Elseth fremhevet at han ikke har beveget
seg fra en skråsikkerhet til en annen, men fra
en usikkerhet til en annen. Han er heller
ikke villig til å la seg påklistre merkelappen
«liberaler».
- Hva vil du kalle deg da?
- Jeg er en Jesusbegeistret prest. Det burde
være dekkende.
Brei kirke
Ivar Braut regner seg som konservativ, og
har ingen problemer med merkelappen.
- Det oppleves provoserende når de mest
ytterliggående liberale hevder at mitt syn er
menneskefiendtlig, sa han.
- Men jeg reagerer også på hvordan enkelte på konservativ side fremhever seg selv
som bibeltro. Det må være lov å si at jeg tror
du tolker galt, uten at det betyr at du ikke
tror på Bibelen lenger. Slik språkbruk er
unødvendig.
- Dette er en diskusjon der kjærlighet og
respekt for hverandre bør ligge i bunnen, sa
Kirkebø.
- Da blir det viktigere å møte hverandre
enn å vinne argumentasjonen.
- Det er jeg enig i, sa Braut.
- Siktemålet må være en brei kirke, med
plass for alle som ønsker å leve med evangeliet inn i vår egen tid.
- Og det ønsket er det samme på begge sider av Kirkemøtets vedtak, sa Kirkebø.
Gjenoppdage skriften
Elseth og Braut har ulikt grunnsyn i denne
saken. Likevel skrev de nylig et felles leserbrev til Vårt Land, der de anbefalte Kirkemøtet å gjøre et samlende vedtak.

- Mange homofile føler seg ikke inkludert
i kirkens fellesskap. Hva tenker dere om
det?
- Det forstår jeg godt, sa Elseth.
- Det er livet som har innhentet oss. Vi må
bli flinkere til å tenke over hvilket budskap vi
sender ut. Lærenemnda sier at hver generasjon er nødt til å tolke skriften inn i sin egen
tid.
-Samtidig står Lærenemnda fast på at
skriften er avvisende til homofilt samliv, sa
Braut.
- Det handler om å gjenoppdage hva som
faktisk er bibelordet.
- Det burde også være mulig å tolke skriften ut fra den tiden den ble skrevet i, sa Elseth.

Dagens virkelighet
- Men skal vi legge bort et synspunkt fordi
det hindrer mennesker i å tro? spurte Braut
retorisk, og svarte selv:
- Jeg ser ikke noen gode grunner til å endre
synspunkt fordi skriften ikke passer sammen med dagens virkelighet.
- Jeg har stor forståelse for det begge sier,
kommenterte Kirkebø.
- Problemet er at denne konflikten skygger for det å bygge menigheter og drive
evangelisering.
Kvinnelige prester
Ørnulf Axel Elseth sammenlignet dagens situasjon med den gamle debatten om
kvinnelige prester.
- Da det ble åpnet for kvinnelige prester i
1976, satt jeg som leder av teologisk fagutvalg ved Menighetsfakultetet, fortalte han.
- Det ble brukt ganske sterke ord, og
mange fryktet at saken skulle bli kirkesplittende. Et stykke ut i 80-tallet hadde ordbruken dempet seg, og det ble mer et spørsmål
om organisering.
- Jeg har alltid vært klart for kvinnelige
prester, sa Ivar Braut.
- Skriften gir store åpninger for dette. Det
gjør den ikke når det gjelder homofili.
Siderhusreglene
Det er nå ti år siden Kirkemøtet gjorde ved-

Bibelen og homofili
Begge sider av homofilidebatten tar skriftsteder til inntekt for sitt syn.
Noen mener at det antydes et
seksuelt forhold mellom David
og Samuels sønn Jonathan i
Samuelsbøkene (1.SAM, 18:3-4 OG
2.SAM 1:26). Men det mest omdiskuterte skriftstedet er i Paulus’
Paulus.
brev til romerne (ROM. 1:26-27):
«(...) Menn drev utukt med menn, og de måtte
selv ta straffen for at de var kommet slik på avveier.» Skriftstedet inneholder også bibelens
eneste omtale av kvinnelig homofili, med unntak av vage beskrivelser av forholdet mellom
Naomi og Rut (RUT 1:16-18).
Paulus understreker sitt syn ytterligere med
en liste over syndefulle gjerninger i et annet
brev (1. KOR 6:9-10). «Verken de som lever i hor, avgudsdyrkere, ekteskapsbrytere eller menn
som ligger med menn eller lar seg bruke til dette, verken tyver, pengegriske, drukkenbolter,
spottere eller ransmenn skal arve Guds rike.»
Men Paulus er og blir omdiskutert. På 1800tallet ble han for eksempel tatt til inntekt for slavehandel, blant annet gjennom brevet til Titus
(TIT. 2:9): «Slavene skal være lydige mot sine herrer i alle ting (...)». Boerkirken i Sør-Afrika har
brukt samme skriftsted i forsvar av apartheidpolitikken. Andre mener Paulus hadde et svært
inkluderende menneskesyn. «Her er det ikke
jøde eller greker, slave eller fri, mann og kvinne.
Dere er alle én, i Jesus Kristus». (GAL. 3:28)

Sannheten tro i kjærlighet
I 1999 måtte biskop Rosemarie Køhn redegjøre for hvorfor hun hadde besluttet å la Siri
Sunde gå tilbake til stillingen som kapellan.

GLADE FOR FLERTALLSVEDTAK: - Støyen rundt saken om vigsling av homofile
gjør det vanskelig å nå frem med kirkens egentlige budskap, sier (fra venstre) menighetsrådsleder i Bønes Karl Johan Kirkebø (57), domprost Ørnulf Axel Elseth
(55) og sokneprest i Birkeland, Ivar Braut (51) .

tak på at praktiserende homofile ikke
kan ha vigslede stillinger i den norske
kirken.
De enkelte menigheter ble samtidig
gitt fullmakt til å avgjøre om praktiserende homofile kunne inneha ikke-vigslede stillinger.
- Jeg vet mer om homofile i dag enn
for ti år siden, sa Elseth, og lente seg
frem.
- Kirkemøtet kunne ikke gjort et slikt
vedtak i dag. Hva er forskjellen på

homofil legning og praksis? Det er
vevd sammen.
Han viste til filmen «Siderhusreglene», der det er snakk om fire meningsløse regler skrevet for fattige
epleplukkere.
- En av reglene sier at det er forbudt
å sitte på taket når man spiser lunsj –
selv om det er det beste stedet. Gruppen konkluderer med at reglene er laget av noen som aldri har vært der –
og inntar sin lunsj på taket.

Redegjørelsen hadde hun gitt
overskriften «Sannheten tro i
kjærlighet»:
«Mitt dilemma er i korthet
dette: Jeg har gitt min tilslutning til vedtakene i saken i BiKöhn.
spemøtet og Kirkemøtet når
det gjelder kirkelig tjeneste for homofile i
partnerskap. Dette har jeg gjort av frykt for
splittelse i kirken, for å gi mitt bidrag til å bevare kirkens enhet. Samtidig har jeg gjort dette i strid med min innerste overbevisning som
troende og sannhetssøkende, en overbevisning som jeg har brukt 25 år på å komme frem
til. Og jeg har mer og mer strevd med spørsmålet: Hva betyr det «å være tro mot sannheten i kjærlighet?» Finnes det saker der sannheten ikke kan forvaltes ved flertallsvedtak?
Finnes det saker der noen må bryte med etablert praksis og tradisjon for å ivareta det man
i sitt hjerte tror er sannheten ut fra Skrift og
Bekjennelse? For meg er dette en slik sak.»
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Tenn lys!

To lys skal skinne for kjærlighet og tro,
for dem som viser omsorg og alltid bygger bro.
Må fanger få sin frihet og ﬂyktninger et hjem.
Tenn lys for dem som gråter og dem som trøster dem.

Pamp, politiker og p
Prostileder i Fana Edvin
Stenhjem Bratli (54) er ny i
jobben. Nå ser han frem til
årets travleste tid for kirkens
ansatte.
TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

- Det er fantastisk at folk trekker til kirken på
julaften, og får med seg juleevangeliet inn i
høytiden, sier han.
- Utfordringen blir å møte dette på en god
og inkluderende måte.

23 julegudstjenester
- Det er noen tusen kirkegjengere som skal
inn i kirkene denne dagen. Da kan det bli
trangt om plassen.
Totalt planlegges det 23 gudstjenester i
Fana prosti julaften – inkludert to midnattsmesser (Skjold og Fana). Fana menighet topper listen med fem gudstjenester.
- Dette er på tidspunkter som alle ønsker
fri, så det er et puslespill å sørge for at vi har
folk på alle gudstjenestene og andre arrangementer. Det er utrolig mye som skjer frem
mot jul i alle kirkene våre.
Engasjert
Fembarnsfaren Edvin Stenhjem Bratli er
født og oppvokst på Askøy, men har også
bodd 18 år i Blomsterdalen.
- Jeg tilbrakte mye av mitt voksne liv her i
Fana, og engasjerte meg både i lokalmiljøet
og i arbeid for kirken, Senterpartiet og fagforeningen KFO, forteller han.
I 2001 ble Edvin skilt. Han flyttet da tilbake
til Askøy en periode. I fjor giftet han seg med
med sin Birthe, og deler nå hus med henne og
to små barn ved Svartediket.
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JULESTJERNEN: Lyset i julestjernen er første tegn på at høytiden nærmer seg hjemme hos familien Bratli.
FOTO: PRIVAT

Lovsanggudstjeneste
- Du var med da lovsanggudstjenestene i
Loddefjord ble etablert. Hvordan kom dette
i stand?
- Inspirasjonen fikk vi fra en baptistmenighet i Los Angeles, California. Dessverre
var ikke alle i menigheten like komfortable

med det nye. Det ble holdt ordinær høymesse kl. 10 og lovsangsgudstjeneste kl. 12 hver
søndag. Den beste kommentaren kom fra
høymessetilhengeren, som mente at kl. 10
ble for tidlig. Han var så vidt kommet til egget under frokosten når gudstjenesten
startet.

III

Tenn lys!

Tre lys skal ﬂamme for alle som må sloss.
For rettferd og for frihet. De trenger hjelp av oss.
Må ingen miste motet før alle folk er ett.
Tenn lys for dem som kjemper for frihet og for rett.

rostileder
Forlenget arm
Edvin Stenhjem Bratli begynte å
jobbe i kirken i 1998, først som administrasjonsleder i Domkirken,
deretter daglig leder i Loddefjord.
Før han ble prostileder i Fana, satt
han som menighetskonsulent med
ansvar for menighetene Fyllingsdalen og Sælen.
- Hva gjør en prostileder?
- Prostilederen er kirkevergens
forlengede arm ut i menighetene.
Det betyr at jeg har arbeidsgiveransvar for alle ansatte i Fana prosti –
unntatt prestene. De er ansatt av bispekontoret, og underlagt prosten.
Arbeidsgiveransvar
Dette betyr at prostilederen har arbeidsgiveransvar for kirketjenerne,
organistene, det administrative
personalet, frivillighetskoordinatorene, diakonene og kateketene.
- I tillegg er det noen som er ansatt
direkte av menighetene, blant annet
barnehagen i Skjold menighet. Menighetsrådet har da overlatt personalansvaret til prostileder.
- Har du ansvar for meg?
- Det vet jeg ikke. Jeg lover å sjekke
det. Det hadde jo vært interessant.
Totalt har Fana prosti rundt 40
fast ansatte. I tillegg kommer deltidskirketjenere, avløsere og timelønnede organistvikarer.
Rovdyrpolitikk
Bratli var redaktør i Fana menighetsblad i en årrekke, og er godt
kjent i bydelen. Da Ytrebygda bydelsstyre ble etablert, ble han valgt
inn til fast plass som representant
for Senterpartiet.

- Er du fortsatt politisk aktiv?
- Nei, det tok slutt da jeg flyttet.
Etter det har det mest vært fagforeningsarbeid – blant annet som
medlem av representantskapet i
KFO. Det blir noe av det samme.
- Har KFO en god rovdyrpolitikk?
- Nei, hehe, men de burde kanskje
hatt det.

Julekonserter
Prostilederen har snart mannskaper på plass til alle arrangementene
i Fanakirkene i desember, og håper
å få med seg noen av julekonsertene
– som tilhører.
- Sola Fide er en fin målbærer av
julesanger. De skal ha to konserter i
Skjold kirke 16. desember. Ellers vil
flere av kirkene synge julen inn med
de tradisjonelle julesangene. Det er
en god opplevelse når hele menigheten er med – også barna. Dette er
fine samlinger som setter fokus på
julens egentlige budskap foran gaver, pynting og mat.
De nære ting
- Hva betyr julen for deg?
- For meg har julen alltid vært en
tid der jeg tenker på det å være kristen. Du får på en måte fylt opp begeret. Juleevangeliet forteller om da
Jesus ble sendt til oss som vår frelser,
og er utgangspunktet for den kristne troen. Men julen er også en fin
tid til å kjenne på nærheten og fellesskapet med de man er glad i.
- Hva er den beste gaven?
- At jeg kan klare å ha et nært og
godt forhold til mine nærmeste. Da
går man styrket ut i hverdagen.

Interaktive
juletradisjonar
Har du ei julekrybbe? Brukar du den aktivt,
eller står den til pynt? Kva med juletreet?
AV JENS Z. MEYER

Jula er ei høgtid for alle sansar, det er mykje å sjå på, det er
vanskeleg å unngå julemusikk, det luktar granbar og julemat
og det er meir enn marsipanen som smakar jul. Frå tidleg i
advent er heimane våre pynta med kalender, lysestakar og
adventsstjerner, og mange har sikkert ein adventskrans med
fire lys. Kvifor ikkje bruka nokon av desse til å skapa ein aktivitet med meining?
Adventskalender med gåver er kjekt, og kanskje det går an
å bruka ein eller fleire av dagane til å gje gåver, ikkje berre få.
Kva med å pakka ut ein lapp der det står: «I dag skal du få
baka pepperkaker med bestefar» eller «I dag skal du få laga julepresangar med mor»? Adventsvisitt til nokon som har bruk
for det, er også ein fin aktivitet, eller ein kan gje pengar til eit
av dei mange gode formåla som me høyrer om i tida før jul.
Det er ein god tradisjon å lesa juleevangeliet julekvelden.
Om det står ei julekrybbe i heimen, kan den gjerne brukast.
Særleg borna vil nok setja pris på å vera med på forteljinga
ved å bruka figurane i krubba når evangeliet vert lese. I nokre
familiar er det vanleg å pynta med julekrubbe ei tid før jul,
men å venta med å ta fram Jesusbarnet til sjølve julekvelden.
Når me går rundt juletreet, får me ein gylden anledning til
å synga i heimen. Under treet kan det gjerne ligga opplevingar i staden for ting, om du ønskjer å tenkja litt alternativt i år.
Sjå tips frå miljøorganisasjonen Grønn hverdag på
www.gronnhverdag.no/artikkel.php?id=336

desember 2007

9

Sara Telnes Fjågesund

Jon Svartdal

Torgeir Straand

6. januar blir visjonsdiktet Draumkvedet framført i Fantoft stavkyrkje for tiande gong, denne gongen av
to kvedarar og ein spelemann.

Ti år med Draumkvedet
TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Primus motor for denne særmerkte tradisjonen er Brynhild Utne.
- 6. januar er trettandedagen, seier ho.
- Det var då Olav Åsteson vakna frå draumen sin, og reiste til kyrkja for å fortelja kva
han hadde sett.

Rekande på ei fjøl
Brynhild Utne er født og oppvaksen på ein
gård i Solum (mellom Porsgrunn og Skien).
Etter at ho gifta seg i 1966, flytta ho til Molde
– rosenes by.
- Eg budde der i 16 år, og fekk to barn på
verdas vakrast beliggande sjukehus.
Etter ein mellomstopp som byråkrat hos
skuledirektøren i Leikanger, kom ho til Bergen i 1987. Ho er lærar av yrke, og har undervist i grunnskulen i 40 år.

- Tanken om å framføre Draumkvedet i
stavkyrkja kom rekande på ei fjøl, fortel ho.

Tradisjon i Bergen
I 1997 blei stavkyrkja gjenreist etter brannen, og vigsla av biskopen. Fantoft stavkyrkje høyrer til under Storetveit menighet, og
blei på denne tida brukt til bryllup, dåp og
morgonsong på Olsok.
- Eg kom på at eg hadde sett ei framføring
av Draumkvedet med Dag Fluge (orgel) og
Magne Skrede (song). Eg ringde til Magne
Skrede og spurte om han kunne tenkja seg å
gjere ei framføring i stavkyrkja. Han stilte
opp – og sang det a cappella. Dette var i 1999.
Det kom mykje folk – og Bergens Tidende.
- Det blei fort tradisjon?
- Det er fort gjort i Bergen. To gonger er
nok til å etablere ein tradisjon her.
Ungskog
- Er det ein del av denne tradisjonen å
invitere nye songarar frå år til år?
- Ja, det hev blitt slik. Det er ei
spennande utfordring. Folk spør
meg korleis eg finn fram til så
mange. Eg svarar då at eg hev
levd litt perifert i folkemusikkmiljøet. Då snappar du opp
litt.
Brynhild Utne er glad for å
sjå at det veks opp ein stor
ungskog av gutar og jenter
over heile landet med interesse
for folkemusikk.
- Draumkvedet hev ein heilt
særegen plass i folkemusikken.

Dette er eit litterært produkt som landet vårt
er stolt av. Det blir framleis sunge slik som
det hev blitt overlevert like sidan middelalderen.

Åsatru
Det var Magnus Brostrup Landstad som
nedteikna visjonsdiktet, etter å ha høyrt Maren Ramskeid frå Kvitseid framføre det
rundt 1850.
- Har Draumkvedet ein bodskap til oss i
dag?
- Du kan godt sei at diktet gjev næring for
sjela. Det vitnar om middelaldermenneskets
religiøse førestillingar og gudstru, og er prega av den tida. Det ligg både frykt og glede i
teksten – hovudpersonen går ned i svarte
helvetet, men møter til sist Kvitekrist. Så det
er voldsomme spenningar.
- Det inneheld også element frå den gamle åsatrua?
- Det hev eg ikkje tenkt så mykje på. Men
slik passar det godt inn i stavkyrkja – som
står som eit symbol nettopp på overgangen
mellom hedenskap og kristendom.
Eksotisk
Framføringa denne gong blir gjort av Sara
Telnes Fjågesund og Jon Svartdal, to unge
kvedarar frå Seljord. I tillegg vil Torgeir
Straand frå Bø i Telemark bidra med hardingfele.
- Desse tre hev lært Draumkvedet frå Endre Sandland i Kviteseid, ein eksentrisk person som syng på eit utdødd telemarksmål.
Så dette kjem til å bli eksotisk!
- Og publikum stiller opp?

TRETTANDEDAGEN: - Draumkvedet fortel om Olav Åsteson, som fall i djup søvn
på julafta, fortel Brynhild Utne. - Medan han søv, vitjar han
skjærselden, himmelriket og helvetet. Trettandedags jul
vaknar han og reiser til kyrkja for å vitne om det
han har sett.
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Tenn lys!

Nå stråler alle de ﬁre lys for ham
som elsker alt som lever, hver løve og hvert lam.
Tenn lys for himmelkongen som gjeterﬂokken så.
Nå møtes jord og himmel i barnet lagt på strå.
«HAN LA SEG NE UM JOLEFTAN»: Kunstnaren Gerhard Munthe (1849-1929) er kjend for sine særmerkte teikningar til Snorres kongesoger – og den handteikna utgåva av Draumkvedet (1904). Her
frå opninga av visjonsdiktet.

- Dei gjer det. Mange kjem fleire år på
rad.
- Kvifor trur du framføringa er blitt
så populær?
- Dette er ei musikalsk og verbal reise
til det inste av vår religion. Eg trur den
rører ved noko i folk, seier ho.
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Tidsbilete og bodskap
- Det blir som å koma inn i ei anna verd.
Den mørke vegen gjennom skogen til
Fantoft stavkyrkje er vegen tilbake til ei
anna tid. Du ser ingen hus, og rundt
deg er det naken skog. Og sjølv om kyrkja er ny, så fornemmer du middelalderen. Den mørke middelalderen med
ljose nye treveggar. Det er eit paradoks.
Draumkvedet handlar om helvete og
frelse.
- No trur me ikkje på helvetet lenger,
men me gjorde det den gongen. Og
vondemaktene hev me rundt oss til
dagleg, seier ho, og viftar begge peikefingrane i lufta framom meg. - Utøvarane legg etter seg ein dåm som blir
som ei gåve til dei som kjem inn i kyrkjerommet. Då gjer det ikkje noko om
du ikkje skjønar alle ord. Du fornemmer eit tidsbilete og ein bodskap, avsluttar ho poetisk.
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«Draumkvedet» blir framført i Fantoft stavkyrkje sundag 6. januar. Det
vert som vanleg to konsertar denne dagen: kl. 18 og kl. 20.
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KOMFY-prisen 2007 til Sola Fide
Hvordan har du det

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

Kontaktutvalget for musikklivet i Fana og Ytrebygda
(KOMFY) har gitt KOMFY-prisen 2007 til Sola Fide.
Prisen deles årlig ut til enkeltpersoner eller lag som fremmer og profilerer musikklivet i
bydelene på en positiv måte.
Prisen ble tildelt under avslutningskonserten for bydelenes
kulturdager i oktober.
I begrunnelsen heter det:
«Prisvinnerne har i mange år
vist at de er musikkformidlere
på aller høyeste nivå. De er ikke
bare meget aktive i Fana, men
ved å delta i konkurranser nasjonalt (...) De kan, som ingen
andre, formidle musikk på en
helhetlig måte som gjør at hver
og en i publikum føler seg sett
(...) Koristene (har) på en ut-

merket måte vist at amatører
virkelig KAN nå langt når det
jobbes målbevisst.»
Sola Fide er takknemlige for
både pris og begrunnelse.
-Slikt inspirerer til fortsatt
utvikling - både musikalsk og
som konsertarrangører, sier
korleder Eva Stewart.
-Vi vil også benytte anledningen til å takke vårt konsertpublikum for støtte og gode
tilbakemeldinger, og ønsker
velkommen til alle våre fremtidige konserter.» Årets julekonserter med Sola Fide blir i
Skjold kirke, 16. desember, og i
Sælen kirke, 20. desember.

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

Tlf.:
Fax:

55 11 80 10
55 11 80 11

Hver fredag:
Kunngjøring om
gudstjenester
i Fana Prosti.
ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

E-post:
sylvi@fanaposten.no

Rebecca Rist Minnefond
Minnefondet etter drapsofferet Rebecca Rist selger trykk og kopier
av enkeltbilder laget av Rebecca Rist, blant annet skytsengelen som
pryder forsiden av menighetsbladet denne gangen. Innsamlede
midler øremerkes tiltak for narkomane og prostituerte jenter i
Bergen i samarbeid med Kirkens bymimisjon.
Mer informasjon på hjemmesiden
www.rebeccaristminnefond.com
eller hos Kirkens bymisjon.

Velkommen til

SKYTSENGLER: Tove Sissel
Rist har satt to små engler til å beskytte minnet om datteren Rebecca.

Bok & Media Vestbok

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no
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Barnas jul

Barnlig juleglede på
Major Square ved
Fødselskirken.

Et tilbakeblikk på barndom og desember 2006 - i Betlehem.
AV KAPELLAN EIRIK MILLS

Da jeg var liten gledet jeg meg
veldig til julaften. Ukene og dagene frem mot det magiske tallet i kalenderen gikk uhyre sakte. Det var
riktignok knyttet stor spenning til hvert
nytt tall og hver nye luke som skulle åpnes
dag for dag, som om jeg noen gang hadde
funnet noe som helst annet enn en stakkars
sjokoladebit i julemotiv bak luken.
Det var gode tider på skolen. Både matteog O-fagsbøkene fikk ligge helt for seg selv
mens vi støpte lys og lagde nisser av medbrakte do- og tørkeruller. Nisser som alle
mammaene og pappaene ville bli veldig
glade for å få i presang, bare fordi deres
pode hadde laget den helt selv med god
hjelp fra formingslæreren.
Likevel, for mitt vedkommende kunne
ikke julaften komme tidsnok. Fikk jeg bestemme ville vi ha tent alle fire lysene i
kransen første søndag i advent og latt kirkeklokkene ringe julen inn umiddelbart.

Så ble jeg brått noen år eldre og oppdaget at jeg hadde mistet noe av magien
knyttet til advent- og julehøytiden. Fireogtjuende desember fremstod som lite
annet enn hvilken som helst side i syvendesansen, riktig nok uthevet i rødt. Jeg
savnet det barnlige. Og for å gi næring til
min uttørkende juleånd prøvde jeg å sette
av tid til ulike aktiviteter som lystbetont
julehandling, pepperkakebaking og kirkekonserter med artister som hadde ligget
elleve måneder i dvale og tært på fjorårets
julefett. Det hjalp nå på, men jeg fant aldri
fram til den samme, magiske følelsen jeg
en gang hadde omkring jul.
I fjor tilbrakte jeg julen i Betlehem,
byen hvor det hele skjedde i de dager.
Man skulle kanskje tro at om ekte julefred og julefryd overhode finnes så ville
det være der. Det er dessverre ikke tilfelle.
Mer enn noe annet sted jeg har besøkt, er
julen i Betlehem forbeholdt barna og turistene. Når hotellene er tomme, restau-

rantene er tomme, suvenirbutikkene er
tomme gjennom hele året - bortsett fra
én uke før og én uke etter jul - betyr det at
voksenfolket må jobbe alt de kan for å
tjene noen kroner. Det er lenge siden de
fikk endene til å møtes. Som hjemme er
julen i Betlehem en tid for familie- og
vennesammenkomster. Det er vanskelig å
holde slike tradisjoner i hevd når separasjonsmuren hindrer mennesker å bevege
seg fritt. Det ligger utvilsomt en mørk
skygge over julefeiringen i Betlehem.
Heldigvis har barna også i Betlehem en
egen evne til å legge dagligdagse bekymringer til side og dyrke julemagien; lysene
som tennes, kirkeklokkene som ringer og
storinnrykket av alminnelige og mer fornemme mennesker fra hele verden. For
midt i alt som gjør livet vanskelig å leve,
samles folk der - i Betlehem - hvor barnet,
Frelseren, ble født. ●

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
Marita Børve
telefon ..... ..................55 59 71 12
marita.borve@bkf.no
skjold.menighet@bkf.no
Kontordager: Partallsuker tirsdag
og torsdag/Oddetallsuker
mandag, onsdag og fredag
Sokneprest Arne Brekke
telefon arb. ................ 55 59 71 14
telefon prv. ................ 55 13 76 62
arne.brekke@bkf.no
Kapellan Bjørn Moe
telefon arb. ................ 55 59 71 13
telefon prv. ................ 55 13 06 10
bjorn.moe@bkf.no
Kateket Idar Kløvning
telefon arb. ..................55 59 71 11
mobil .......................... 970 94 361
idar.klovning@bkf.no

Soknediakon
Lene Gunnarson
telefon arb. ..................55 59 71 15
lene.gunnarson@bkf.no

Cantus:
Skjold kirke - tirsdager 19.45-22.00
Eli-Johanne Rønnekleiv
telefon prv. ................ 906 53 562

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
Øyvind Bjørge ............... 958 79 314
Haakon Laastad (st.leder) 916 11 269

Styrer, Skjold menighetsbarnehage
Lena Aa. Austevoll
telefon arb. ................ 55 59 71 21
telefon prv. ................ 472 35 976
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
AKTIVITETER I MENIGHETEN
Bibelgrupper:
Kontakt menighetskontoret:
telefon........................ 55 59 71 10
Bønnegruppe:
Anders Askeland .......... 90 99 82 84

Misjonsforeningen:
Annenhver tirsdag i måneden kl 19.00
(Kontakt kirkekontoret)
KRIK – Kristen Idrettskontakt
Skjold skole, gymsalen - søndager
fra kl. 18.00
Lars Olav Hammer tlf. 980 10 121
oluf90@hotmail.com
Skjold kirkekor:
Skjold kirke, mandager 17.30 – 19.00.
Dag Høieggen: ............ 55 13 11 58
Skjold kirkelag:
Berit Ådland: .............. 55 13 37 65
Gerd Dale: .................. 55 13 27 29
Skjold søndagsskole:
Skjold kirke kl. 11.00
Eva Camilla Rønnestad .. 932 93 831
Steinsvik I - KFUK/KFUM-speidere:
Skjold kirke, tirsdager
Synnøve Moe Engevik: .. 55 13 93 69

Søråshøgda barnekor:
Skjold kirke, tors. fra kl. 17.30
Leder Eva Hille 55 13 84 48/991 07 165
Kontakperson medlemsliste:
Line Dahl Hjelle: .......... 55 10 46 98
Hjemmeside: www.sbkor.no/
Nordås KFUM-speidere
Ulveﬂokken (3.-4. klasse):
Per Isaksen: ................ 55 28 92 84
perisaksen@hotmail.com
Speidertroppen (5.-10. klasse):
Knut-Erland Brun:..........47 41 77 08
knubrun@online.no
Seniordans og TRIM
Seniordans:
mandager kl. 11.00 – 12.30.
Trim: onsdager kl. 11.00 – 12.30
Kontaktperson: Ingeborg Ulvik
telefon........................ 55 13 23 51
10-kaffen
Annenhver torsdag like uker,
kl. 10-12
Arne Brekke: ................ 55 59 71 14
Formiddagstreffet
Annenhver torsdag ulike uker,
kl. 12-14
Aslaug Hellevang: ........ 55 13 43 87
Åpen barnehage (kirkekjeller)
Eva Camilla Rønnestad ... 932 93 831
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Juletrefest for hele familien
Nok en gang blir det selvsagt juletrefest i Skjold kirke for både små og store. Tradisjonen
tro blir det opptreden med søndagsskolen, flott servering, konkurranse, juletregang,
nissebesøk, god stemning og mye folk (ansvaret for de to siste må vi dele på...) Tidspunkt:
Lørdag 5. januar kl. 16. Ingen påmelding. Pris: kr. 30,- pr. pers, max kr. 150,- pr. familie.
Velkommen

Stille natt, hellige natt
De siste årene har konserten «Stille natt» trukket fulle hus i Skjold kirke. Kvartetten son
gjester oss i år er Tor Endresen, Marian Aas Hansen, Rune Larsen, Anita Skorgan, samt
musikerne Jon-Willy Rydningen og Olav Torget.
Det kan lønne seg å være tidlig ute med å skaffe seg billett til konserten, som finner sted
30. november kl. 21.30. Billettene selges via Billettservice og på Posten. Usolgte billetter
selges ved inngangen. Billettpris kr. 280,- (eks. avg)

«Vikar
Etter de siste årene å
bedømme må vi vel kalle
Skjold kirke for «vikarkirke
nr. 1» i Fana. Hele sju vikarer
har tråkket inn og ut. Nå er det
tid for å presentere et av de
siste skuddene på stammen,
menighetskonsulent Marita
Børve.
AV IDAR KLØVNING

Marita vikarierer for Astrid Pundsnes, som
sammen med familien er reist på ett års
opphold til USA. Det betyr at Marita skal
være i jobben som menighetskonsulent i
50 prosent stilling frem til 16. juni 2008.
Som menighetskonsulent er det også
hun som har ansvaret for utleie. Mange i
nærområdet vil derfor stifte nærmere bekjentskap med henne og slik sett kan det
være på sin plass å presentere henne nærmere.
- Menighetskonsulent er en relativt ny
stillingskategori i kirken. Hva vil det
egentlig si å være menighetskonsulent,
Marita?
- Eg har ansvaret for saksførebuing, referatskriving og anna knytta til menighetsrådsmøtene. Så administrerer eg utleie av
kyrkja, eg har ansvaret for regnskapsføringen, betalar rekningane, sorterer post
og har diverse anna kontorarbeid.
- Du har som nevnt ansvaret for å koordinere og avtale alle forhold rundt utleie.
Hva er kirken egnet til utleie for?
- Ja, det er så mykje forskjellig. Kyrkja er
godt egna til mange formål. Det er brukt til
dåpsselskap, konfirmasjonsselskap, bryllupfestar, minnesamvær, bursdagsbesøk,
jule- og sommeravslutningar for skulane
osv. Vi har alltid hatt ein tanke om at kyrkja
skal bli brukt av menneska som bur og deltek i lokalsamfunnet. Dette er nemlig folka
som bur her si kyrkje. I tillegg er ho ein del
brukt til seminar, kurs og liknande.
- Du har bodd rett ved siden av bedehuset i Blomsterdalen. Hvordan har det preget ditt forhold til kirke og bedehus?
- Ja, eg budde i Blomsterdalen frå eg var
5 til 10 år og då var det heilt naturlig å gå på
søndagsskole i bedehuset. Då eg var konfirmant var ein del av undervisninga lagt
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kirken» på Skjold

Marita Børve er vikar i stillingen som menighetskonsulent.

til bedehuset. Dei har mykje godt barne- og
ungdomsarbeid. Eg er med i ein del av barnearbeidet i bedehuset, men eg er også med
på Hjellestad søndagsskole som ligg under
Fana menighet sitt arbeid. Når det er gudstenestar i bedehuset er eg med der som kyrjetenar. Eg er også med i Ytrebygda kyrkjelag
som jobbar iherdig for å få kyrkje i Blomster-

dalen. Så eg er nok litt splitta og held meg
både til kyrkje og bedehus. Men det er nok
kyrkja som ligg mitt hjerte nermast.
- Du har jo nå kommet inn i Skjold menighet helt utenfra og ser kanskje ting med klarere og mer uavhengige øyne enn mange andre. Hva tenker du er den viktigste utfordringen for Skjold kirke fremover?

-Tja, eg synes jo ting ser veldig bra ut her. I
skrivande stund kjem eg ikkje på noko. Bortsett frå denne parkeringsplassen då. Den må
jo utvidast!! Tenk på alt som skjer i Skjold
kirke kvar dag, og ikkje minst alle konsertane
og gudstenestene som er så godt besøkt.
Men det er det jo Bergen Kirkelige Fellesråd
som må ta seg av. ●

Utleiepriser og regler for utleie i Skjold kirke
Kirkerom:

kr 1200,- + mannskap kr 500,- og renhold
kr 500,-Til sammen kr 2200,Vedr konserter:
Ved billettpris høyere enn kr 150,- medf.
ekstrakostn. på kr 1200,- + at det i tillegg
til utleiepris tas 10% av netto bill.inntekt
Storsal:
kr 1000,- (inkl kjøkken kr. 1400,-).
Peisestue:
kr 800,- (inkl kjøkken kr 1200,-)
Grupperom:
kr 800,- (inkl kjøkken kr 1200,-)
Grupperom x 2:
kr 1000,- (inkl kjøkken kr 1400,-)
Storsal + peisestue: kr 1600,- (inkl kjøkken kr 2000,-)
Peisestue + gr.rom: kr 1300,- (inkl kjøkken kr 1700,-)

Kjeller (Barnehage, kjøkken og tilfluktsrom)
Inntektsgivende arr i kjeller m/ interne arrangører
Inntekstgivende arr i kjeller m/ eksterne arrangører

kr 650,kr 0,kr 900,-

Utgifter til teknikere kommer tillegg dersom eksterne
arrangører ønsker å bruke dem
Ved konserter i kirkerom skal der som hovedregel være mannskap fra stab til stede. Kjøkken ryddes og kostes av leietaker.
Bord og stoler stables. Duker lånes ut. Leietaker må betale
rensekostnader. Utleier viser skjønn i forhold til bruk og priser.
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Returadresse:
Skjold menighet
Skjoldlia 55
5236 Rådal

FULLDISTRIBUSJON

B
Menighetskalender

døpte
14.10. Sofie Wigand Alvheim
14.10. Sindre Eikeseth
Otterå
14.10. Magnus Fosse
Selseng
14.10. Sofie Andersen
Standal
14.10. Emilie Sjursen Lien
21.10. Maren Flatlandsmo
28.10. Mads Teige
Thomassen
28.10. Nils August
Flornes Rustad
28.10. Henrik Teige
Thomassen
28.10. Linea Telle
11.11. Vegard Teigland
11.11. Tobias Kyvik
Fotland
11.11. Andreas Langhelle
11.11. Dafina Sanchez
Domben

gudstjenester
Søndag 2/12 OBS: kl. 16.00
1.søndag i advent
Lukas 4, 16-22a Lysmesse
Vikarprest Per-Arne-Mehren
Speiderne deltar
Offer til Skjold menighet
Søndag 9/12 kl. 11.00
2. søndag i advent
Høymesse. Lukas 12, 35-40
Kapellan Bjørn Moe
Dåp, nattverd, kirkekaffe, søndagsskole. Offer til Aksjon Håp
Søndag 16/12 kl. 11.00
3. søndag i advent
Høymesse. Matteus 11, 11-19
Sokneprest Arne Brekke
Dåp, nattverd, kirkekaffe,
søndagsskole
Offer til Skjold menighet

Julaftengudstjeneste kl 16.15:
Kapellan Bjørn Moe
Offer til Kirkens Nødhjelp
Midnattsgudstjeneste kl 23.15:
Kapellan Bjørn Moe
Offer til Kirkens Nødhjelp
Tirsdag 25/12 kl 11.00
1. juledag:
Høytidsgudstjeneste
Sokneprest Arne Brekke
Dåp og nattverd
Offer til Skjold menighets
misjonsprosjekt i Mali
Søndag 30/12 kl 11.00:
Søndag etter jul
Kapellan Bjørn Moe
Dåp og nattverd
Tirsdag 01/01/08 kl 11.00:
Nyttårsdag
Sokneprest Arne Brekke
Dåp og nattverd

Søndag 23/12 ikke gudstj.
Mandag 24/12 Julaften:
Familiegudstjeneste kl 13.00
Sokneprest Arne Brekke
Offer til Kirkens Nødhjelp

Søndag 6/01/08 kl 11.00;
Kristi Åpenbaringsdag
Kapellan Bjørn Moe
Dåp og nattverd
Søndagsskole
Kirkekaffe

Familiegudstjeneste kl 14.30:
Sokneprest Arne Brekke
Søråshøgda barnekor deltar
Offer til Kirkens Nødhjelp

Søndag 13/01/08 kl 11.00:
Vingårdssøndagen
Sokneprest Arne Brekke

døde
09.10.
12.10.
23.10.
24.10.
16.11.

Mannfred Breistein
Ingeborg Johanne Rye
Alfred Høgholm
Else-Marie Ellingsen
Kirsten Haugland

Julekonserter i Skjold kirke julen 2007
30. november kl. 21.30:
«Stille natt» med Tor Endresen,
Anita Skorgan og Rune Larsen.
Se egen omtale side 14.

7. desember kl. 20.00:
Konsert med Extasis, Skjold ten sing.
Se omtale side 3. Skjold kirkes ten sing-kor,
Extasis. Korsang, drama, dans, band.

2. desember kl. 20.00:
Konsert med Jan Erik Endresen.
Andre aktører:
Åse Solvi sopran
Inger Kirstine Straume alt
Tove Gulbrandsen mezzosopran
Vokalgruppen «Martas engler»
Irene Simonsen piano
Kr 150,- Stud pensj. kr. 100, barn under 12 gratis

9. desember kl. 19.00:
Menighetens egen julekonsert.
15. desember
Julekonsert med Smørås skolekorps
16. desember
Julekonsert med Sola Fide
18. desember kl. 18.30:
Julekonsert med Fanakoret

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

Dåp og nattverd
Søndagsskole og kirkekaffe
Søndag 20/01/08 kl 11.00:
Såmannssøndagen
Kapellan Bjørn Moe
Dåp og nattverd
Offer til søndagsskole
Kirkekaffe
Søndag 27/01/08 kl 11.00
Kristi forklarelsesdag
Familiegudstjeneste med
utdeling av «Min kirkebok»
til 4- åringer.
Sokneprest Arne Brekke.
Offer til menighetenes
dåpsarbeid.
Kirkekaffe
Søndag 03/02/08 kl 11.00
Søndag før faste.
Konfirmantpresentasjon
Dåp og nattverd
Sokneprest Arne Brekke
Kateket Idar Kløvning
Integreringskonsulent Leif
Arne Økland
Diakon Lene Merete
Gunnarson
Søndagsskole og kirkekaffe
Søndag 10.02.08 kl. 11.00
Familiemesse med dåp og
nattverd.
Kapellan Bjørn Moe

Julefest med
formiddagstreffet
27. desember kl. 12-15
arrangeres det julefest med
formiddagstreffet.
• Festlig program.
• Velsmakende mat.
• Hyggelige mennesker.
Påmelding til
menighetskontoret,
tlf. 55 59 71 10.
Kr. 100,- pr. person.
Velkommen

