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Årstall er stilige greier. Særlig 
når vi skriver 2020.

TEKST: Prostiprest Ivar Braut

S annelig er det et nytt år, og vi er allerede ferdig 
med å si «godt nyttår». Og for et årstall det er

blitt: 2020! Det blir gjennom året mange artige
datoer, for eksempel det stilige 20.02.20, og
02.02.20 er heller ikke verst. Noen små får til og
med slike dager i fødselsnummeret.

Årstall er artig og stilig, men ikke viktig. Viktig er
hvordan livet blir for meg selv og mine nærmeste,
og vi har vel alle noen tanker og bønner både for de
nære relasjonene og for verdenssamfunnet. Måtte
det gå bra! Må det bli fredelig og trygt!

Som kristen kirke er vi ikke flaue for å si at alt
avhenger av Gud. Derfor ber vi, blant annet er søn-
dagsgudstjenesten full av bønner. For eksempel
«kirkebønnen» som hver søndag nevner mange
forhold som vi ber for. Vi dirigerer selvsagt verken
Gud eller mennesker, men vi legger livet i Guds
hånd. Gjennom alle forhold – i det lyse og i det
mørke – kan vi søke Gud. Og det merkelige er at
når vi er åpne for Gud, da kan vi ganske ofte merke
at Gud er i alle ting. Å gå i skogen kan være en
gudstjeneste. Det oppleves forhåpentligvis også i
kirken. Kanskje særlig i stillheten og i salmesangen
eller i nattverden. 

Det er godt å merke at Gud puster inn i våre liv.
Men ikke alle som har Gudstroen merker så mye
av det. Troen er ikke borte for det. Men følelsene er
så forskjellige. Felles for oss alle er at i troen på
Gud har vi håp uansett. «Lovet være Gud, vår
Herre Jesu Kristi far, han som i sin rike miskunn
har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi
oppstandelse fra de døde». Dette håpet fra 1.Peters
brev kapittel 1 lyder både ved dåp og gravferd. Og
det gjelder uansett følelser. Eller om vi sier høyt at
vi tror eller tror mer i det stille. Det er fint at
mange er åpne om sin tro, men det er også mange

som har en skjult tro. Uansett kan
vi sammen være med i tros-
bekjennelsen eller Fadervår
i kirken. 

Så da ønsker vi til lykke
med 2020. La oss telle
lyspunktene og si alt til
Gud som det er . n

TEGN 1-202

Ansatte og menighetsråd

Skjold menighetskontor
Skjoldlia 55, 5236 Rådal

 55 59 71 12 
skjold.menighet@

      bergen.kirken.no

Sokneprest 
Harald Pedersen Fylling

 934 89 365
hf292@kirken.no

Administrasjonsleder 
Marita Børve

 55 59 71 12
mb598@kirken.no

      Kontordager: Mandag - torsdag 

Kapellan (vikar): 
Marte Birkeland Åsen

 55 59 71 13
ma358@kirken.no

Kateket 
Margrete Stordal

 55 59 71 11
ms488@kirken.no

Menighetspedagog 
Janne Torvestad

 55 59 71 17
jt953@kirken.no

Diakon 
Kjerstin-Marie Vereide

 55 59 71 15
kv587@kirken.no

Kantor 
Guro Rotevatn Buder

 55 59 71 16 - 
      412 05 127 (p)

gb454@kirken.no

Kirketjener
Simen A. Taranrød

 55 59 71 18
st678@kirken.no

Menighetsrådsleder 
Eiel Holten

 906 02 464
eiel.holten@gmail.com

Kirkens konti

Skjold menighet:
1644. 21. 60035 
(3411. 32. 01101)

VIPPS-nummer: 10649

Givertjenest diakoni og 
ungdomsarbeid:
3418.18.00889

Aktiviteter i menigheten

Skjold kirkekor
Skjold kirke, tirsdag i par-uker 
kl. 12.30 – 14.00. 
Kontakt: Kåre Bergesen 

 415 52 170 

Cantus
Skjold kirke, tirsdager kl 19.45-22.
Kontakt: Guro Rotevatn Buder

 55 59 71 16 (a)

Søråshøgda barnekor
Skjold kirke, torsdager fra kl. 17.
Leder: Ingrid Langeland Olderbakk

 916 13 637, 
ingrid.langeland.olderbakk@ 

      gmail.com - www.sbkor.no

Formiddagstreffet
Annenhver torsdag i ulike 
uker - kl. 12.00-14.00. 
Kontakt: Kjerstin-Marie Vereide

 55 59 71 15

10-kaffen
Annenhver torsdag i like 
uker - kl. 10.00-12.00. 
Kontakt: Arne Brekke

 483 83 892

Nordås Steinsvik KFUK-
KFUM-speiderne

nordassteinsvik@gmail.com
nordaassteinsvik.kmspeider.no
 gruppeleder: 943 73 316
nordas_steinsvik_kfukkfum

Møtetidspunkt: tirsdag 17.30 –
19.00 og  onsdag 18-20.

Seniordans
Mandager kl. 11.00-12.30
Kontakt: Brith Sjong

 911 48 221

Trim
Onsdager kl. 11.00-12.30. 
Kontakt: Astrid Teigen

 450 25 103

Skjold kirkelag
Kontakt: Berit Ådland 

977 51 344
Kontakt: Gerd Dale 

55 13 27 29

Internett/
menighetsblad

Ansvarlig utgiver:
Menighetsrådet. 

Redaktør 
Harald Pedersen Fylling

 934 89 365
hf292@kirken.no 

Tegn er et informasjonsorgan som sendes alle hjem 
og regnes ikke som uadressert reklame. 

• Redaksjon: Harald Fylling, Marita Børve, Bjørn Skaar og  Reidun Duun 
• Produksjon: Dragefjellet Media •Trykk: Molvik 

Stoff kan leveres på menighetskontoret eller sendes til
skjold.menighet@bergen.kirken.no

Utgivelse neste nummer: Kontakt redaksjonen

Hvem-hva-hvor i Skjold menighet
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På møtet i Skjold kirke
forteller Eyvind Skeie

om boken og om
Stefanus-alliansen i

Egypt, hvor også 
Skjold menighet har
sitt misjonsprosjekt. 
Samarbeidet har gitt

Skeie mye inspirasjon 
i arbeidet. ARKIVFOTO

Tekst: Marianne Haugerud

Boken inneholder rundt 400 tekst-
meditasjoner til hver dag i året, og

noen spesielle andakter til jul, påske og
pinse. 
–Jeg arbeidet med bokverket i over ti 

år sammen med bildekunstner Terje 
Grøstad, sier Eyvind Skeie. 
– Av forskjellige grunner fikk jeg over-

dradd et større restopplag av Vann av
klippen. Nå vil jeg gjerne gi bort disse 
bøkene fremfor å ha dem liggende på et
lager. Det vil skje på noen utvalgte steder 
i landet, og Skjold er et av stedene.
–Men kan man bare gi bort så-

pass mange bøker?
-Man kan hvis man vil! For meg er det

en god løsning. Jeg har donert restopp-
laget til Stefanusalliansen, en organisasjon
som arbeid tatt med kristne menigheter
og kirker under fare og forfølgelse. Selv
har jeg vært i Egypt og møtt partnere til
Stefanusalliansen der mange ganger. Om
noen vil gi en takk for, kan gi en gave til
Stefanusalliansen.
– Hva skal ellers skje?
– Jeg håper vi skal synge litt, i tillegg

skal jeg fortelle, både om arbeidet med
bokverket Vann av klippen og om mine
møter med Mama Maggie og biskop
Thomas fra Egypt. Jeg har skrevet bøker
om og med begge, og har mye å dele.
– Hva betyr det for deg personlig

å komme omkring på denne måten?
– Jeg liker den muntlige formidlingen

og spesielt når jeg kan få snakke om noe
som virkelig betyr noe. Samarbeidet over
ti år med en kunstner som Terje Grøstad
var en stor inspirasjon. Jeg vet at svært
mange bruker Vann av klippen i sitt dag-
lige andaktsliv. Møtene med den egyptiske
kristenheten har også vært viktig for meg,
både for mine salmetekster og hele min

Med inspirasjon
og bokgave
Prest og forfatter Eyvind Skeie
kommer til Skjold kirke ons-
dag 4. mars kl 19.30. Med seg
har han bokverket «Vann av
klippen» som en gave til alle
som kommer.

holdning til troen. Når jeg i tillegg
får møte engasjerte mennesker og
synger salmer kan jeg ikke ønske
mer. Velkommen til en kveld med
mye inspirasjon og glede!

Alle som kommer vil få et gratis
eksemplar av Vann av klippen, og

det vil være mulighet for å gi en
gave til Stefanusalliansens arbeid.
Vi håper dette vil bli en kveld

med påfyll og inspirasjon!

Bokfesten er et samarbeid mellom
Skjold menighet og Stefanus-
alliansen. n

Skjold menighet har Egypt som misjons-
prosjekt gjennom Stefanusalliansen. 

Det kan dere finne mer om her: 

• www.stefanus.no/for-menigheten/
    menighetsprosjekt/egypt-anafora/
• www.stefanus.no/for-menigheten/
    menighetsprosjekt/egypt-mama- 
    maggie-og-stefanusbarna/ 
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Duoen Garness og Jostein
Ørums sterke sanger om
påsken og den lidende
kirke skal på ny turné i
mars. Stefanusalliansen
er med som arrangør.

Tekst: Marianne Haugerud

-Å sitte på første rad da Gåten 
om korset ble sjøsatt i fjor, var

noe av det fineste jeg har vært med på,
sier tekstforfatter Jostein Ørum.
– Plutselig hadde tekstene jeg hadde

skrevet, fått vinger. «Har jeg skrevet
dette?» tenkte jeg etter å ha hørt
hvordan Garness og det musikalske
stjernelaget forvandlet små tekster til
store sanger. Selv om jeg hele tiden

visste hva som kom, ble det litt nytt
for hver gang, fordi jeg opplevde det
sammen med nye mennesker fra kveld
til kveld, og jeg merket at det gjorde
noe med folk. Og jeg fikk en mistanke
om at disse sangene kanskje var
viktigere enn jeg hadde vært klar over.
Jeg gleder meg til å lade opp til påske
med disse fortellingene i år igjen, sier
Ørum.

–Knytter bånd til
kjempende og lid  
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Gåten om korset-turneen i 2019 fikk
overveldende god respons. Tarjei Gilje
i Dagen skrev: «Jeg har hørt Garness
opptre en del ganger før, men tror
aldri jeg har hørt dem bedre enn i
Skjold kirke denne uken. Det var mer
nerve, mer trøkk og mer dybde. I
stedet for å gå rett til jubelen, dvelte
mesteparten av konserten ved den
smerten og usikkerheten som preger
mesteparten av påskehøytiden.

I relasjon til Stefanusalliansens
arbeid for og blant forfulgte kristne,
passet dette som hånd i hanske.»

Tre perspektiver
Jostein Ørum forteller at de har ønsket
å ha tre perspektiver i sangene:
– For det første er de fortellinger om

personer som møtte Jesus i hans siste
uke. For det andre har de i seg et ekko
fra den lidende kirke og de som betaler
en pris for å tro på Gud. For det tredje
rommer de vår tro og vårt liv i dag.
– Hva håper du folk skal sitte

igjen med?
– At Jesus Kristus er en Gud for

både langfredag og påskedag og alt
imellom, og at akkurat det er en tro
som tåler alt. Og at kirken i verden er
større enn vi trodde: Det finnes mange
som har en høy omkostning ved å kalle
seg kristen.

Inspirert
Duoen Garness består av søstrene
Ingelin Reigstad Norheim og Hilde-
gunn Garnes Reigstad. Sammen har
de satt musikk til Ørums tekster, og nå
gleder de seg til å presentere sangene
på turné med band og lokale kor – og
Ørum, som også er med på alle kon-
sertene. Ingelin forteller at det var in-
spirerende å lage melodiene.
– Vi kjente på en sjelden flyt i dette

prosjektet. Mange av melodiene
ramlet liksom ned i det vi åpnet Jo-
steins dokument og leste tekstene
første gang, sier Hildegunn.
– Jostein formulerer seg veldig kon-

sist og bruker samtidig ord som åpner
opp og ikke er så typiske. Vi liker at
språket er litt sanselig, samtidig som
han også mestrer antydningens kunst.

– Hva var det som berørte dere
til å bli med på dette?
– Påskeevangeliet er fortettet av

dramatikk og hendelser som kan in-
spirere til et vell av materiale, og for-
midler et fantastisk budskap som
utgjør kjernen i den kristne troen. At
vi får være med å lage et verk som også
vil belyse forfulgte kristne i dag, føles
ekstra meningsfullt, sier Ingelin.
– Jesus sa at alle som vil følge ham,

må ta opp korset og dø fra seg selv. Vi
tenker at det betyr å legge alle deler av
livet i Hans hender, også når det kræ-
sjer med våre egne prioriteringer. Det
er utfordrende for alle. Men for svært
mange innebærer det også en høy pris,
sier Hildegunn.
– Hva håper dere folk sitter

igjen med etter konserten?
– Vi håper at de kan kjenne seg igjen

og at sangene skal røre ved hjertene.
Fortvilelse, sorg og tvil er universelt,
uansett hvor man lever. Og vi ønsker å
knytte bånd med våre hardt prøvede
trossøsken, sier Hildegunn.
– Men vi håper også at folk skal få ta

del i lovsangen og håpet som sprudler
fram fra påskedag: at Jesus lever og at
ingenting kan skille oss fra Kristi kjær-
lighet! sier Ingelin.

En flott opplevelse!
– Kom på konserten, ta gjerne med en
venn eller tre! Vi legger sjel og hjerte
ned i dette, og har med oss et knippe
dyktige musikere og samarbeider med
lokale kor underveis. Jostein Ørum er
også med på turneen og musikken
rammes nydelig inn med lys- og
videoelementer fra videokunstner
Torkell Bernsen. I all ydmykhet tror 
vi at det blir en flott opplevelse!n

den
  ende kirke

GÅTEN OM
KORSET - EN 

PÅSKEKONSERT
14 nye sanger om påsken

Med Garness + band, lokale kor 
og Jostein Ørum. Skjold kirke,

lørdag 21. mars k 1930
Billettsalg på nett: 

ticketco.no 

Ingelin Reigstad Norheim, Jostein Ørum og Hildegunn Garnes Reigstad står klare
med en nyskrevet påskekonsert. FOTO: TORJUS VIERLI
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Trekningsliste: 

1    Middag for to på Augustin.
      Gerd Sletten Vestvik.
2    Ryggsekk McKinley 50 +10 l.
      Marte Håberg Ottesen.
3    Hengekøye. Asbjørn Morland.
4    Smykke av Ø. Torkildsen. Elholm. 
5    Sodastream Genesis, kullsyre-
      maskin. Odd Johan Mork.
6    Trillekoffert. Maria Hallingstad.
7    Bålpanne, Stavern 80.
      Kjerstin-Marie Vereide.
8    To sengesett Skybrudd (grått).
      Maria Hallingstad.
9    Lego Friends. Gunvor Sagstad.
10  Gavekort, Vask og klipp Sørås
      Frisør. Marte Haga.
11  Philips ProMix, stavmixer m.m.
      Bård Aulin.
12  Mageveske og fleecegenser
      til voksen. Astrid M. Buvik.
13  Stekepanne Kittchen. 
      Dennis Pedersen.
14  Bilde malt av Irene Helleland. 
      Brita Tveit Seime.
15  Gavekort fra Anettes produkter.
      Teodor Sundnes.
16  Seilbåt malt av Irene Helleland. 
      Kåre Bergesen.

17  Krumkakejern. Inger J. Persen.
18  Les Chefs Kasserollesett 3 d.
      Line Alvheim Åse.
19  Dukke med klær. Mats Nilsen.
20  «Tre i en» sekk, jakke og bukse 
      til gutt. Rotevatn.
21  Tristar eggekoker. Sandra Haugen
22  Strikket teppe i ull. Benjamin og 
      Filippa Nydal Helgeland
23  Tifany engler Hadelands glass
      Anne Karin Bynes.
24  Vannkoker Princess. 
      Anette Skålnes.
25  To sengesett Princess.
      Åshild Brekkhus.
26  Kuvertbrikker kopper.
      Eivind Bjørndal.
27  Eva Solo flaske. 
      Govin Suganthan.
28  Kuvertbrikker kopper. Eiel Holten.
29  Rebel utejakke 6-7 år og 
      dartspill. Maria Isabell Thuen.
30  Sov godt putetrekk 2 stk.
      Nina Hope.
31  Scanpan - liten stekepanne.
      Øystein Engevik.
32  Kari Traa-veske og spill med 
      spørsmål. Nigar Jamal Said.
33  Mary Kay produkter.
      Lena Sofie Helland. 

En helt vanlig tirsdagskveld
kan du sette deg ned i kirken,
og ta inn vakre toner og ord. 

24.mars kl. 19.30 blir det en konsert 
med Maria, Jesu mor, i fokus. 2

dager etter Maria Budskapsdag byr Cantus
bl.a. på sanger om og til Maria som vi ikke
hører så ofte. Det blir korsang, solosang,
instrumental-musikk og fellessang. 
Vi er veldig glade for å ha disse vennene

er med oss på konserten: 

Cantus inviter    

Flott resultat for Julemessen 
Tusen takk til alle som på ulike måter var med og gjorde det
mulig å få inn vel 164 000 kr i forbindelse med Julemessen 
i Skjold kirke 23. november.
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Tekst: Janne Torvestad

M ellom 12 og 20 babyer og 
mødre  (og av og til noen fedre)

koser seg med sang og musikk,
såpebobler, rytmeinstrumenter
m.m. Et av samlingens
høydepunkt må nok være
djemben, som tiltrekker
seg de små sin opp-
merksomhet. Da er det
gjerne flere små assis-
tenter som kommer
krypende i full fart
bort til Janne for å
hjelpe til med å
tromme litt. 
Etter sangstunden er

det god tid til å bli
bedre kjent over en kopp
kaffe eller te, mens ba-
byene sover, leker eller
trommer litt videre på
djemben. 

Er du hjemme med baby, og synes
dette høres kjekt ut? Velkommen til
Babysang i kirkekjelleren tirsdager
kl. 12.30! n

 rer til konsert 

Gøy på 
Babysang!

•  Marianne Juvik Sæbø - sang
•  Vidar Eldholm - piano/orgel
•  Johann Sebastian Blum - cello
•  Jan Tufteland – fløyte
•  Eirik Sandnes - slagverk

Det blir bl.a. fremført musikk av
Anders Öhrwall, Georg Riedel, Kristin
Solli Schøien og negro spirituals. I tillegg
skal alle få være med og synge noen
flotte salmer om Maria.
Billettprisen er fleksibel på den måte

at det blir kollekt ved utgangen. n

Hver tirsdag er det god stemning på Babysang i kirke-
kjelleren! 



K oret øver hver torsdag 
kl 17.30-18.30 i Skjold kirke.

Vi har medlemmer fra 4 til 13 år,
og på øvingene er koret delt i fire
grupper etter alderen på barna. 

Søråshøgda barnekor tar opp barn
som har fylt eller fyller fire år og de
kan være medlem i koret til de er
ferdig med barneskolen. 

Amsterdam-tur
De eldste barna drar på turer både

i nærområdet og til utlandet. 
I fjor dro de eldste i koret til Ams-
terdam, og i vår hadde vi kortreist
overnattingstur til Fana folkehøy-
skole på Milde. 

Mange aktiviteter
Vi synger både kristne og populære
sanger, vi leker, spiser middag
sammen, holder konserter, drar på
turer og er opptatt av et godt
samhold i koret. 
Her blir barna kjent på tvers av

barnehager, skolekretser og alder,
fellesskap og sangglede står i
sentrum. Søråshøgda barnekor
ledes av flinke dirigenter, ledere og
pianister, og vi har et foreldrestyre
som hjelper med det praktiske. 

Alle er velkommen til å bli med på
en øving for å se hva vi holder på
med. 

Treffes vi? Mer info om
koret på sbkor.no n

ER DU
GLAD I 
Å SYNGE?

Søråshøgda barnekor har plass til flere sangglade barn. Kanskje du kjenner noen
som har lyst til å bli med? 
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www.dahlsbegravelse.no

55 13 15 00 (24 timer)
85 års erfaring i Fana

Fyllingsdalen Døgnvakt 55 15 40 90
Åsane Døgnvakt 55 25 31 00

TILLITEN TIL OSS VIL BLI GODT IVARETATT

www.abbedissen.no

ONSDAGSKLUBBEN 
   

    

 

-

 

 

 

 

  

    

 

 

HVEM? Du som går i 1. - 7. klasse! 
NÅR? To onsdager i måneden kl. 16 -18.

HVOR? Skjold kirke

4. mars: Baking
18. mars: Påskeverksted

15. april: Rebusløp
29. april: Avslutning

Onsdagsklubben er en del av 
«Familiedag» i Skjold kirke. 

Det blir pølser i brød til 10 kr fra kl. 16-16.50. 
Aktivitetene begynner kl. 16.50. 

Se mer på www.skjoldmenighet.no
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BLI BØSSEBERAR DU ÒG!

fasteaksjonen.no

I dag lever 1 av 9 menneske i verda utan tilgang til reint vatn. For 200 
kroner kan du gje eitt menneske tilgang til reint vatn resten av livet. 

KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON 29.-31. MARS

Tirsdag 31. mars går konfirmantene og andre i Skjold menighet med bøsser og samler inn penger 
til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Fasteaksjonen er utrolig viktig for at Kirkens Nødhjelp skal kunne drive
det livsviktige arbeidet for mennesker over hele verden. Vi i Skjold menighet er stolte av å kunne samarbeide 
med Kirkens Nødhjelp, og håper at  alle i menigheten vil ta godt imot bøssebærerne som kommer på
ettermiddagen tirsdag 31. mars! Og om du skulle glemme å ta ut kontanter, går det også an å bruke Vipps.



På selveste valentins-
dagen, en dag til å gi 
oppmerksomhet til den 
du er glad i, var det med-
arbeiderfest i Skjold kirke. 

Tekst og foto: Reidun Duun

D a ble alle de som ønsker å bidra 
i felleskapet i kirka takket.

Kateketvikar Dee hadde laget en
nydelig fiskesuppe og prest, kateket,
organist, diakon og andre ansatte
hadde bakt rundstykker eller brød og
kaker til kaffen. Så vi frivillige ble
godt oppvartet av de ansatte som
hadde pyntet og stelt i stand for oss
90 personer hadde takket ja til

invitasjonen. Vi fikk en hyggelig 
kveld med god mat og underhold-
ning.

Som et puslespill
Astrid Fylling holdt festtalen. Hun
sammenlignet livet i menigheten 
med et puslespill. Det er mange biter
(medlemmer), alle er ulike og alle
trengs for å få bildet (menigheten)
fullstendig:

– Vi er skapt til å leve i fellesskap:
Gud sa: la OSS skape mennesker i
VÅRT bilde. Allerede før vi ble skapt
var det et felleskap, et samarbeid mel-
lom Gud, Jesus og Den hellige Ånd.
Hun var også opptatt av at vi er for-

skjellige med ulike interesser og ulike
ferdigheter: 
– Inn i en menighetssammenheng

er det viktig at vi ser hverandre på
den måten og spør oss: Hvordan kan
mine interesser brukes her? Er det
noe jeg kan? Er det noen jeg kan sam-
arbeide med? Er det noe jeg har lyst å
lære av noen?
Det var fint å bli minnet om denne

innfallsvinkelen, i tillegg til at vi
trenger noen til julemessen, søndags-
skolen, ulike kjøkkentjenester,
sangkor, ungdomsledere osv. osv.  
I alt arbeid i Guds rike er det slik at

Gud allerede har vært der og lagt for-
hold til rette for oss til den gjerningen
han ønsker vi skal fylle.
Men vi støter ofte på problemet -oss

selv. Det er ikke sikkert at vi har det
rette bildet av oss selv. Vi speiler oss i
det vi tror er de andres bilde av oss.
Astrid oppmuntret oss til å ha en
holdning der vi lar den andre
blomstre. Vi føler oss finere når de vi
er glade i, ser oss. Og når vi har gjort
noe bra, så er det bra. Vi trenger ikke
å gjøre det enda bedre neste gang,
hvis det vi gjorde var flott.

Mat og underholdning
Etter disse gode ordene, spiste vi den
deilige fiskesuppa. Mannsgruppa i
Cantus sang en humoristisk sang, vi
fikk en morsom quiz om kirka og om
de ansatte. 
De ansatte kan altså mer enn å

holde de daglige hjulene i gang – vi
spiste de deilige kakene de hadde
laget og vi fikk tilfredsstilt søtbehovet.
Menighetsrådsleder Eiel Holten tok

også utgangspunkt i valentinsdagen
og hadde lett hele dagen etter det
rette ordet til menigheten. Han ville

finne et kort ord med lang virkning.
Ord som møkkadag og pluskvam-
perfektum ble forkastet. Han tenkte
at mange av oss (flest menn) bor i
magiske hus, der klær og kopper på
forunderlig vis ble rene og plutselig
ligger på plassen sin. Han tenke på
kirka som plutselig yrer av sangglade
barn eller voksne. Han tenkte på de
ulike fellesskapene som det blir lagt
til rette for, der ulike mennesker
møtes i kirka til sosialt og åndelig
felleskap. En kirke med en årsmeld-
ing på 50 sider gjenspeiler stor ak-
tivitet og mange involverte. Han fant
ordet TAKK. Takk i ettertanke. Takk
til Gud. Takk til hverandre. Takk til
dere som er menigheten.
Etter alt dette påfyllet ble kvelden

avsluttet i kirkerommet med korsang,
kirkebønn og allsang. 

TUSEN TAKK for en fin kveld
fra dere ansatte til alle oss som
var der.
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Tekst: Hans Fasmer

På Fredagskafeen er samtalen og
det felles måltidet sentralt.

Ønsket er at kafegjestene skal møtes i
avslappende omgivelser hvor den
enkelte kan føle seg inkludert. Når
kafeen åpner og gjestene har satt seg
rundt småbordene, står et fristende
bord med godt brød og alt pålegget
som gjestene har hatt med, klart til
servering. Når alle har med seg én
sort pålegg blir det mye variert. Styret
sørger for brød, drikke og alt det
praktiske.
Praten går livlig, gjerne med

muntre toner fra vår trofaste pianist i
bakgrunnen.

Hva er krydderet?
Når måltidet er avsluttet, går man
over til kveldens krydder. På hver
eneste samling siden starten har det
vært et krydder-innslag som er et lite
foredrag som kan opplyse, more
og/eller engasjere. 
Historikken over møtene forteller at

krydderet på første samling, 16.
september 2005, var om Nordås og
Skjold på 1950- og -60-tallet. Siden
har kafegjestene fått ta del i en rekke
spennende innslag med stor
variasjon. Vi har hørt om reiser fra
store deler av verden, mange inter-
essante hobbyer, mange ting som
ulike mennesker av ulike årsaker
brenner for. Av og til inviteres kafe-
gjestene til å bidra litt spesielt. Det
har vært utstilling av julekrybber,
sangbøker og julehefter. Mange kryd-
der har vært ved Fredagskafeens
gjester, men det har også vært hentet
inn krefter utenfra. Som regel er det
god anledning til å stille spørsmål.
En avslutning inne i kirkerommet

avrunder det hele og gir deltakerne
noen bibelord med som en god start
på helgen, også her er det vanligvis
musikk.
Antall gjester varierer, men ligger 

i gjennomsnitt på omkring 25. En

utfordring de senere år har vært 
åfå flere yngre til å komme på 
kafeen.

Sommeravslutning med en tur i
distriktet
Hvert vårsemester er avsluttet med
en tur. Den første, i 2006, gikk til
Madam Felles hjemtrakter i Sand-
viken (bildet). Dit gikk også turen i
2019, da man etter reise med Fløi-
banen og vandring på Fjellveien be-
søkte Norsk Fiskerimuseum og
Sandviken menighetshus. Alle turene
har blitt avsluttet med bespisning,
sang og noen ord med på veien hjem.
Mellom disse to turene har det vært

et vidt spekter av steder som er blitt
besøkt, bl.a. byvandringer i sentrum,
på gjengrodde stier i Eidsvåg og opp
til Stallane, Austevoll, Radøy, Herdla,
Lysekloster, Lepramuseet, Seim,
Damsgårdssundet med avslutning i
St. Markus kirke, Fjell festning og
Hamre kirke. n

Programmet fremover
Slik ser programmet ut for resten av
vårsemesteret 2020. Alle kveldene
starter kl. 19.30:

n 20. mars: «Det avgjørende klima-
     tiåret 2020 – 2030» ved Lars-
     Henrik Paarup Michelsen fra
     Norsk Klimastiftelse. 
     klimastiftelsen.no
n  24. april: «Ønskekonserten». 
     Allsang og tid for gode historier
     relatert til sangønskene. Har du 
     lyst til å ta med et instrument og 
     spille/synge en solo, så setter vi 
     pris på det. 

n 5. juni – Tur. Sted ikke helt 
      avklart ennå.  

Fredagskafeen 
Fredagskafeen i Skjold kirke kan i år feire 15-års jubileum. Kafeen, som samles i 
peisestuen tre-fire ganger i semesteret, ble startet i 2005 for å gi et tilbud til travle 
voksne som ønsket et uformelt treffpunkt.
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Velkommen til dåp!
Menighetene i Fana prosti inviterer til dåp de fleste søndager. Når du døper

barnet ditt legger du det i Guds hender, det blir medlem i Den
norske kirke og vil få invitasjon til kirkens barne- og ungdomsarbeid,

gudstjenester og trosopplæring.

Du kan melde dåp på kirken.no/bergen. Her kan du velge menighet og dåpsdag.

Hilsen menighetene i Fana prosti

Birkeland og Sædalen, Fana og Ytrebygda, Skjold, Søreide
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Tekst: Harald P. Fylling 

M en på landsbasis går dåps-    
tallene nedover, særlig i byene.

På landsbygda er situasjonen mer
stabil. For den oppvoksende slekt er
det ikke like naturlig for alle å opp-
søke kirka når et nyfødt liv ser dagens
lys. Noen tenker at barna heller får
velge når de vokser til.
Som kirke er vi alltid opptatt av å

ønske nye verdensborgere vel-
kommen til dåp. Men de seneste år
har vi ikke hatt samme anledning
som før til å sende ut dåpsinvitasjon
– rett og slett fordi vi ikke lenger får
melding om fødsler. 
Derfor må vi bruke andre kanaler

for å nå ut med invitasjon til dåp.
Kirka har valgt å gjøre år 2020 til et
satsningsår for dåp over hele landet. I
januar ble det lest opp et skriv fra bis-
kopene i norske kirker.  Det trykkes
opp plakater og løpesedler, det kom -
mer annonser i blader og aviser og vi
bruker sosiale medier. Nybakte for-
eldre trenger ikke være i tvil om at de

er velkommen til dåp med barna sine.
Og mange kommer! I Fana-området
er fortsatt dåpsprosenten høy. 
I dåpen feirer vi det nye livet og leg -

ger barnet i Guds hender. For mange
familier er dette en stor og viktig dag.
De voksne har gjort et valg på barnets
vegne. Barnet blir korsmerket – et
merke det bærer med seg hele livet.
Men så kan vi spørre: Hva betyr

dåpen når barna vokser til?  Og hva
betyr den for oss som er voksne? 
Den gir for det første medlemskap i
Den norske kirke eller også i Guds
verdens vide familie. Den gir en sam -
menheng å høre til i. Videre får vi tro
at Gud gjennom dåpen gir oss en gave
som inneholder alt det Han i sin god -
het ønsker for oss; sin kjærlighet, om-
sorg og nåde – og evig liv. Vi blir satt
inn på en vei der Vårherre vil gå –
sammen med oss gjennom livet, om
Han får lov. Men Han trenger seg
aldri på! Det er vi som velger – om vi
vil holde fast på dåpens gave eller
ikke. Ingen andre kan ta det valget for
oss.

Når vi dette året setter ekstra fokus
på dåpen, så er det både for å nå
spedbarnsforeldre med invitasjonen,
men også for å hjelpe flere til å tenke
over hva dåpen betyr for oss. Dette er
spørsmål som de færreste tenker over
til daglig. En handling som - for de
fleste - skjedde på et stadium vi ikke
husker tilbake til, kan den ha noen be-
tydning som voksen?
Ja! Vi husker ikke vår egen fødsel

heller, men den betyr likevel alt. Men
som voksne kan vi tenke om dette på
to måter. Mange tenker at de vil holde
fast på sin barnetro og det de fikk
gjennom dåpen. Andre opplever
kanskje dette som lite aktuelt.
Min oppfordring dette året er å

tenke gjennom hva dåpen betyr for
oss. En av våre dåpssalmer uttrykker
det slik: «Og ved tidens grense lever
fortsatt dine løftes-ord ved
døpefonten. Dåpens lys forblir når
livet slukner». Eller annerledes ut-
trykt: Den som er døpt, vil alltid være
korsmerket.n

Dåpen – hva betyr den 
for en som er voksen?
I Norge har vi lenge hatt en sterk tradisjon – å døpe barna mens 
de er små. I vårt område er sikkert 80-90 prosent døpt som barn. 

Vi vil utfordre deg som er 
glad i Skjold kirke og som ser 
verdien av arbeidet vi driver 
i menigheten!

Givertjeneste i  Skjold menighet
Givertjeneste:
• Ungdomsarbeider. Vi har ansatt ny ungdoms-
  arbeider i 20 prosent stilling 
• Musikkarbeid
• Menighetsblad
• Diakoni
• Søndagsskole

Påmelding, fast giver: kirken.profundo.no/skjold
Engangsgiver: VIPPS > Skjold menighet eller 10649

Tusen takk for at du ønsker å bli
fastgiver i Skjold menighet!
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Babysang: Velkommen til Babysang
hver tirsdag kl. 12.30 i kirkekjelleren
(unntatt påskeferien). Passer for deg
som har barn opp til ca. 1 år. Det går
helt fint å begynne underveis i semes-
teret. Vi har en liten sangstund, og
etterpå er det mulig å sitte igjen og
prate med andre mødre og fedre i
nærmiljøet. Pris: 200 kr.

Gudstjeneste for store og små 
8. mars kl. 11: Akasia Skjold menig-
hetsbarnehage deltar, bønnevandring,
kirkekafé. Velkommen til store og
små! 

Tårnagenthelg 28. og 29. mars. 
Se egen sak til høyre. 

Familiedag: Middag og aktiviteter for
hele familien to onsdager i måneden!
Se annonse side seks for vårens
møtedager.

Søråshøgda barnekor:
Koret har øvelser hver torsdag i fire
ulike grupper kl. 17.30 til 18.30 i
Skjold kirke. For mer informasjon, 
se egen omtale på side 8 og korets
hjemmeside: www.sbkor.no

Speider: Vil du bli speider? Nordås
Steinsvik KFUK-KFUM-speidere har
plass til flere speidere! Se mer infor-
masjone nederst på neste side eller på
nordaassteinsvik.kmspeider.no

Hilsen menighetspedagog 
Janne Torvestad
jt953@kirken.no  
55 59 71 17 

Følg gjerne med på hjemmesiden vår,
www.skjoldmenighet.no eller følg
Skjold kirke på Facebook. 

Kjenner du noen mellom 
0 og 12 år? Se her!

Basar
23. mars

Kirkelaget holder sin 
årlige basar mandag
23. mars kl.18.30. 

Trekning av hoved-
utlodning og åresalg.

Vi tar med glede imot
gevinster.

Alle er hjertelig 
velkommen.

Hver fredag: 
Kunngjøring om 
gudstjenester i 
Fana prosti. 
www.fanaposten.no
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V i tilbyr i dag speiding på både
tirsdager og onsdager (fra 1.

klasse og oppover), samt
familiespeiding (3-6 år m/foresatte)
som har møte annenhver søndag.
Nordås Steinsvik hører til under

Bjørgvin krets av Norges KFUK-
KFUM-speidere, og er fra nyttår

2020 en fusjonering av tidligere
Nordås KM og Steinsvik KM, to
grupper med lange tradisjoner. Vi er
ca. 70 medlemmer og holder til ved
Skjold kirke og på Smøråsen. 
Her skal det være plass til alle!

Som speider får du lære å lage bål,
knytte knuter, førstehjelp og

morsomme leker. Du får også
mange gode venner, og opplevelser
for livet. 
Dersom du synes dette høres

spennende ut så send en mail til
nordassteinsvik@gmail.com. Du
finner også mer informasjon her:
nordaassteinsvik.kmspeider.no

Vi i Nordås Steinsvik speidergruppe har ledige plasser og ønsker at nettopp DU 
begynner hos oss. 

Dette er  TOPP
HEMMELIG

Vil også du bli speider?

Kun for deg
som er født i
2011! Vil du 
bli Tårn-
agent? 

Tekst og foto:
Janne Torvestad

A lle som er født i 2011 inviteres til  
Tårnagenthelg 28. og 29. mars! 

En Tårnagent er med og løser oppdrag
og mysterier. Agentene får en agentkode
og noen overraskelser. Det blir labyrint,
lek og moro, gudstjenesteverksted og
pizzafest. På søndagen feirer vi gudstje-
neste sammen! 
I løpet av våren vil det samles Tårn-

agenter i mange kirker over hele Norge. 
Vi håper du har lyst til å være en av dem!
Følg med i postkassen eller se
www.skjoldmenighet.no for mer infor-
masjon når det nærmer seg.

*Invitasjon og informasjon om påmelding
kommer i posten til de som er døpte i eller
tilhørende til Skjold menighet. Et barn blir
automatisk tilhørende Den norske kirke
når minst en av foreldrene er medlem. Vi
sender ut invitasjoner til alle døpte og
tilhørende vi har i vårt medlemsregister.
Andre er også velkomne! Ta gjerne kontakt
dersom du eller noen du kjenner ikke har
fått invitasjon og ønsker mer informasjon.

2020



Livets gang
Døpte 
Lukas Steinslid 
Andreassen
Oliver Koløy Dale
August Norstrand
Gabrielsen
Léah Laugen Strand
Leonora Bratland 
Kristoffersen
Anna Krohn Knudsen
Julie Steinsvik Wollan
Magnus Nyløkken Lybak
Emilie Rysjedal Tveit
Johan Hisdal-Waardal
Lauritz Helgeland
Henry Hovland 
Pettersen
Otto Dyrnes Anfinsen
Kristoffer Hugnes
Knut Edvard Rosfjord-Dale
Mille Birkeland Olsen
Henrik Bjordal
Sofia Skjerdal Vestgård
Iselin Radzeviciute 
Jegteberg

Dødsfall
Arthur Holm
Aud Evelyn Hille
Gudmund Huseklepp
Kjell Sollesnes
Anna Lusie Fergevåg
Erna Stensvik

Torbjørg Bjørsvik
Lillian Brynjulfsen
Harald Meling
Martin Røssland
Alf Are Skog
Ragnhild Synøve Åsheim
Ida Margrethe Strømsnes
Kjell Harald Haraldsen
Aud Randi Kalve
Torlaug Smørås
Inger-Johanne Norvik
Kari Ingunn Dahl
Dagny Flaten

Gudstjenester 
1. mars kl 11.00
1. søndag i fastetiden
Ved Harald Pedersen 
Fylling. Matt 4,1-11.
Kirkekaffe.

8. mars kl 11.00
2. søndag i fastetiden 
Ved Kaja B. Austad. 
Menighetsbarnehagen
deltar. Matt 15,21-28.
Kirkekaffe.

15. mars kl 11.00 
3. søndag i fastetiden 
Ved Marte B. Åsen og 
Kaja B. Austad. Ung 
messe, Skjoldstock. 
Luk 11,14-28.

22. mars kl 11.00 
Maria budskapsdag 
Ved Kaja B. Austad. 
Cantus. Årsmøte etter 
gudstjenesten. Luk 1,26-
38. Kirkekaffe.
   
29. mars kl 11.00
4. søndag i fastetiden
Ved Harald Pedersen 
Fylling. Tårnagenter. 
Joh 11,45-53. Kirkekaffe.

5. april kl 11.00
Palmesøndag
Ved Kaja B. Austad. 
Joh 12,12-24.

9. april kl 11.00
Skjærtorsdag 
Fløyte: Jan Tufteland. 
Ved Harald Pedersen 
Fylling. Matt 26,17-30.
   
10. april kl 11.00 
Langfredag
Bo: Karolina Chmielewska.
Harald Pedersen Fylling.
Mark 14,26-15,37.

12. april kl 11.00 
Påskedag 
Ved Harald Pedersen 
Fylling. Messingblåsere 
og påskesangere. 
Luk 24,1-9.

19. april kl 11.00  
2. søndag i påsketiden
Ved Marte Håberg 
Ottesen. Joh 21,1-14.
Kirkekaffe.

26. april kl 11.00 
3. søndag i påsketiden 
Jazzgudstjeneste. 
Cantus og band. Ved 
Harald Pedersen Fylling. 
Kirkekaffe. Joh 10,11-18. 

3. mai kl. 11.00
4. søndag i påsketiden
Ved Marte Håberg 
Ottesen. 
Joh 16,16-22.

10. mai kl. 11.00
5. søndag i påsketiden 
Ved Harald Pedersen 
Fylling. Joh 15,1-8

17. mai kl 10.00
Norges nasjonaldag
Ved Marte Håberg 
Ottesen. Salme 127,1-3.
Kirkekaffe.

Bønnesamling
Det er bønnesamling i
kirken, peisestuen, hver 
tirsdag. kl.18- 18.45. 

På treffene har 
vi ulike temaer, 
andakt, allsang
og smørelunsj.

Torsdager kl. 12 - 14. 
Pris kr. 60.

27. februar:
«Rhododendron i
Arboretet på Milde».

Bjørn Moe forteller og
viser bilder.

26. mars
Våre to gode venner fra
Lindås - Finn og Birger -
synger, spiller og forteller
gode historier.

23. april
Vårens kjekke utlodning.

Ta 
gjerne 
med en
gevinst! 

7. mai
«Dikt og diktere 
gjennom livet» 
Ved Bjørn Skaar. 
Skjold kirkekor 
synger.

Kontaktperson:  Diakon
Kjerstin-Marie Vereide,
tlf.nr. 55 59 71 15

Menighetskalender

Følg Skjold kirke på Facebook for å få vite mer om hva som skjer! 

Vårens formiddags-
treff i Skjold kirke


