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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 - 

      481 98 314
mb598@kirken.no

      Kontaktdager: mandag-onsdag-
      torsdag-fredag

Kapellan Marte Håberg Ottesen 
I permisjon ut mars 2023.
Vikarer: Terje Dale og Emily Hunter.

Kateket Margrete Stordal
ms488@kirken.no

Menighetspedagog Janne Torvestad
 920 72 235
jt953@kirken.no

Ungdomsarbeider Julie Teige
 476 85 009

Diakon Kjerstin-Marie Vereide
 920 73 496 
kv587@kirken.no

Kantor Guro Rotevatn Buder
 920 68 859 
gb454@kirken.no

Kirketjener Simen  Andreas Taranrød
 920 58 974 -986 75 624 
st678@kirken.no

Menighetsrådsleder Eiel Holten
 906 02 464
eiel.holten@gmail.com

Kirkens konti

Skjold menighet og  givertjeneste
diakoni og ungdomsarbeid:
1644 21 60035

VIPPS-nummer: 
Skjold menighet #10649
Skjold menighet salg #531122
Skjold menighet husleie #530977
Julemesse #575513

Internett/menighetsblad
Ansvarlig utgiver: Menighetsrådet. 

Redaktør Harald Pedersen Fylling
 934 89 365
hf292@kirken.no 

Aktiviteter i menigheten

Cantus
Skjold kirke, tirsdager
kl 19.45-21.45
Kontakt: Guro Rotevatn Buder

 920 68 859

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

 920 73 496 

10-kaffen
Annenhver torsdag i like 
uker - kl. 10.00-12.00. 
Kontakt: Bjørn Skaar 

 959 08 362

Nordås Steinsvik KFUK-
KFUM-speiderne

nordassteinsvik@gmail.com
nordaassteinsvik.kmspeider.no
 Eivind Bjørndal (gruppeleder )

      402 46 721
nordas_steinsvik_kfukkfum

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

Seniordans
Mandager kl. 11.00 -12.30
Danseleder Birgit Lynghaug: 

404 11 748  
Gruppeleder Kari Osland :

930 99 287 

Skjold kirkelag
Kontakt: Berit Ådland 

977 51 344
Kontakt: Gerd Dale 

906 25 377

KRIK:
Trening enkelte onsdager 
kl 19.30-20.30. Kontakt: 
Ungdomsarbeider Julie Teige.

Follow: 
Møter onsdag en gang i 
måneden. Kontakt: 
Kateket Margrete Stordal.

Fredagskafe: 
En fredag i måneden. Kontakt
med hans@fasmer.no for å få
tilsendt program.

kirken.no/skjold

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

• Redaksjon: Harald Fylling, Marita Børve, Marit Breivik, 
   Malvin Gerhardsen og Reidun Duun 
• Produksjon: Dragefjellet Media • Trykk: Molvik 
• Foto, side 1: Marita Børve. 

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

Utgivelse neste nummer: Kontakt redaksjonen

Hvem-hva-hvor i Skjold menighet

Tekst: Biskop Halvor Nordhaug
Foto: Bjørgvin bispedømme

J eg har sagt mye om mangt i de nesten 14 årene jeg har 
vært biskop. Men ingen ting har vært viktigere for meg

enn å si noe om Jesus. 
Den kjente svenske forfatteren Göran Tunström opplevde

en gang at telefonen hos ham plutselig ringte svært sent en
kveld. Det var en gammel venn som livet hadde kjørt over
flere ganger. Han kjente seg totalt ferdig. Det eneste han
orket å si var: 
– Du må komme!
Tunström kom, og ble møtt av vennen som hang i

dørkarmen med den ene hånda, mens den andre holdt fast
på en whiskyflaske. Han så på Tunström med slitne øyne og
fikk stammet fram: 
– Du må si noe! 
Tunström svarte: 
– Hva skal jeg si? 
Vennen sa: 
– Jeg vet ikke. Men du er jo forfatter. Du må si noe.
Da datt det ut av Tunström: 
– Skal jeg si noe om Jesus? 
– Ja, sa vennen. Gjør det! Si noe om Jesus! 
Så begynte han å gråte. Tunström gjorde som han ble bedt

om. Han satte seg ned sammen med vennen, og begynte å
snakke om Jesus.
Jeg forstår dette utbruddet: 
– Si noe om Jesus! Hvis jeg kommer dit at alt raser rundt

meg, slik det var for mannen i denne fortellingen, da vil jeg
høre om Jesus. Da vil jeg høre om han som er sentrum i
julefeiringen. Han som kom fra Gud, men som søkte seg ned-
over og landet på strå i Betlehem. Han som i alt han gjorde
viste en særlig omsorg for dem som slet med å komme gjen-
nom dagene, og dem som stod på siden av det gode selskap. 
Når vi leser de fire evangeliene ser vi at Jesus er barm-

hjertig og full av omsorg. Et sted står det: Da Jesus så
folkemengdene, fikk han inderlig medfølelse med dem, for
de var forkomne og hjelpeløse, som sauer uten gjeter.
Ordene som her er oversatt med han fikk inderlig medfølelse
med dem, betyr direkte oversatt: hans indre kom i bevegelse
på grunn av dem.Menneskers nød beveger Jesus.
På veien ut av Bjørgvin og tilbake til Ås der jeg kom fra,

spør jeg meg selv: Hva fikk jeg gjort som
biskop? Mest av alt håper jeg at jeg
som Tunström har fått sagt noe om
Jesus, om hans kjærlighet til oss.
At jeg har bidratt til å styrke
troen på ham som både er Guds
sønn og samtidig mennes-
kevennen, og som er fylt av
inderlig medfølelse med alle. 
Takk for meg! Det har vært en

festreise å være biskop i Bjørg-
vin. Jeg ønsker dere alle en
gledelig jul og Guds velsignelse! l

Si noe om Jesus!
Den 30. november slutter jeg som biskop.
Dette er derfor min siste julehilsen i menig-
hetsbladene. Da vil jeg si noe om Jesus.
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1 Håndbrodert adventskalender - 
julekrybbe. Wibecke Wiig

2 Exped ryggsekk 40 l. Olivia 
Grabos-Aksnes. 

3 Smykke, Øyvind Torkildsen. Trine Lie
4 Gavekort på Bjørkheim Kro og Mot-

ell 500 kr. Sigrun Dale.
5 Dukke med utstyr. Silje Bjordal.
6 Labyrinth brettspill. Harald Fylling.
7 Gavekort vask, klipp og føn Sørås

Frisør. Eivind Bjørndal.
8 Lego politistasjon med biler og

helikopter. Henrik L. Bruskeland.
9 Håndstrikket rosa damegenser

Fam. M. Helleland
10 Kitchen professional plus steke-

panne. 28 cm. Toril Myklebust Lie
11 Gavekort Automegler1 Service AS,

service 1000 kr. Carmen F. Parra
12 To sengesett ekstra god kvalitet.

Mathias T. Bjordal.

13 Bamse med klær. Wibecke Wiig.
14 Håndstrikket blå og hvit dame-

genser. Hege Haugland Pedersen.
15 Gavekort fra Sofus Frisør. Ruth

Midtsæter.
16 Glassvase Christiania 1739.

Elias Olai Wæhle Olsen.
17 Stort badehåndkle Hotel selection.

Anna Bruun.
18 Silva hodelykt. Kari K. Knoph.
19 Wilfa waffel bowl. Åse Frøyland.
20 Termoskanne Christiania 1739.

Paul Christian Bergflødt.
21 To hvite håndklær og sengesett

krepp. Sjøstrand Rekve.
22 Ull genser str 10 år. Liv M. Skogesal.
23 To krepp sengesett (turkise).

Nancy Myklebust.
24 To lysestaker, glass. Gry Albriktsen
25 Brodert duk og sengesett. Anemone

Diana Løland og Simen Taranrød

Julegudstjenester
Julaften
11.30:  Tilrettelagt for de yngste. 
            Ved Terje Dale.
13.00:  Søråshøgda barnekor deltar. 
            Ved Terje Dale.
14.30:  Musikanter tilknyttet Skjold 
            skoles musikkorps deltar.
            Ved Terje Dale.
16.00:  Skjold skoles musikkorps deltar. 
            Ved Harald Fylling

Messingfanfarer og vakker 
korsang 1. juledag!

12.00: Høytidsgudstjeneste ved 
Harald  P. Fylling. Julekor og messing-
blåsere deltar. 

1.juledag er mange gode musikalske
krefter samlet i Skjold kirke! En mess-
ingkvintett bestående av dyktige korps-
musikere fra lokalmiljøet sørger for
høytidelige fanfarer og mektig klang.
Julekoret har blitt en flott tradisjon og
stiller selvfølgelig i år, etter en ufrivillig
pause i fjor. Stammen i Julekoret er
korsangere fra Cantus, men i tillegg har
vi med andre dyktige korsangere som
forsterkning. Dirigent er Anne Berit
Hodne, og ved orgelet sitter Guro
Rotevatn Buder. Cellist Johann Seb.
Blum medvirker også. l

Sola Fides julekonserter
Kammerkoret Sola Fide gjennomfører i
år julekonserter i Skjold kirke søndag
11. desember kl 18.00 og 20.00. De
populære konsertene blir som vanlig 
en blanding av gammelt og nytt
repertoar. I tillegg blir det konsert i
Domkirken 15. desember kl. 20.00.
Billetter kan kjøpes på www.solafide.no
eller ved inngangen, så lenge det er
ledig plass.  

Sola Fide ble stiftet i 1989 som prosti-
kor i Fana. I 2022 fikk Sola Fide kultur-
prisen i Ytrebygda. Julekonsertene er et
høydepunkt i året, både for koret, men
også for mange korelskende i hele
bergensområdet. l

Lørdag 19. november var det mye folk og veldig god
julemessestemning i Skjold kirke fra kjeller til loft. 

Søråshøgda barnekor og Cantus sang, varierte salgssteder med fint utvalg,
hobbyverksted for barn, kafé og lotterier fra kl 09.30 til Julemessen ble

avsluttet med trekning av julemesselotteriet ca kl 15.00

I årets julemesselotteri er det solgt 150 loddbøker til en samlet verdi av 
75 000 kr som er et svært godt resultat. Stor takk til alle dere som har solgt
lodd og også til alle loddkjøpere! Her er de heldige vinnerne:

Julemesse!
GOD HJELP: Maria og Malene fra Søråshøgda barnekor hjalp til med å dele ut
gevinster ved alle tre åresalgene. FOTO: MARIT BREIVIK
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Gjennom Stefanusalli-
ansens arbeid i Egypt
støtter Skjold menighet
både Stefanusbarna og
undervisningssenteret
Anastasia.

Tekst og foto: Diakoni- og 
misjonsutvalget 

E gypt. Landet hvor Jesus levde sine 
første år sammen med foreldrene

Josef og Maria. I dag utgjør de
koptiske kristne vel ti prosent av be-
folkningen. Islam kom først til Egypt
på 700-tallet etter Jesu fødsel. I dag
opplever landet tydelige trosfrihets-
brudd og religiøs forfølgelse. 

Stefanusbarna. 
Arbeidet er nært knyttet til Mama
Maggies personlige historie. Hun
vokste opp i en rik familie, men tanten
var nonne og arbeidet med fattige
mennesker. Maggie fikk bli med til
søppelplassen i Kairo for å gi mat til
fattige. Her fikk hun se en elendighet
hun ikke visste fantes i eget land. 
For over 30 år siden fikk Mama

Maggie et kall, inspirert av Jesu kjær-
lighet, til å starte Stefanusbarna. På
«Søppelfjellet» i Kairo bor det tusen-
vis av familier som er overlatt til å leve
i og av storbyens søppel. Stefanus-
alliansen støtter barnehjem, barne-
hage og skole. Barna blir vasket, får
rene klær, sandaler og omsorg. På
samme måte som Jesus vasket føttene
til disiplene, vasker ansatte og frivillige
i organisasjonen føttene til alle barna.
Dette er i dag et av Midtøstens

største diakonale arbeid. Stefanus-
Barna har 2000 medarbeidere, hvor
en av fem er selv vokst opp i slummen. 

Anastasia og Anafora; 
Anastasia er et undervisningssenter
for ubemidlet, koptisk ungdom som
får yrkesrettet trening og grunn-
leggende hjelp til å klare seg i sam-
funnet. Senteret er tilknyttet Anafora;
et retreatsenter som biskop Thomas
fikk bygget i ørkenen mellom Kairo og

Aleksandria. Biskop Thomas er
koptisk-ortodoks biskop i Øvre Egypt.
Hans visjon er å løfte hele mennesket.
Thomas hadde en drøm om at unge,
koptiske kristne i Egypt skulle ha
tilgang på et område hvor de kunne
gjøre et dypdykk i koptisk spiritualitet.
Et sted hvor de kunne få opplæring og
leve over lengre tid. Dette kobles til
koptisk klostertradisjon – et behov for
å ha et sted å trekke seg unna. 

Besøk fra Egypt
Gjennom offer, givertjeneste og ulike
aktiviteter har Skjold menighet støttet
Stefausbarna og Anastasia og vi har
hatt inspirerende besøk både av
Mama Maggie og biskop Thomas. 
På kveldsgudstjenesten 16. oktober

var temaet En oase i ørkenen. Vi
hadde besøk av Christine Gripsgård
Lunga fra Stefanusalliansen. Infor-
masjon og oppdatering av prosjektene
gav oss alle ny inspirasjon til videre
samarbeid. På spørsmål om hvordan
Skjold menighet kan bidra framover,
sier hun: «Støtte – bønn- kunnskap!»

Egyptmarked
2. november var det Egyptmarked i
kirken. Konfirmantene samlet inn

Menighetens misjon
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penger til misjonsprosjektet gjennom
ulike og kreative aktiviteter. Og folk
strømmet til kirken!
Utenfor kirken var Ken Leon og

Henry opptatt med bilvask; strålende
arbeid og sannsynligvis en svært for-
nøyd bileier! 
Inne i kirken spør jeg Elina, Hanna

og Lea hva de hadde lært om Egypt i
dag. «Vi har lært om Kairo og barna i
«Søppelbyen». De fleste lever av å
hente søppel for resirkulering og kan
tjene 15 kroner dagen. Og Mama
Maggie som vasket bena til barna- og
så fikk de sandaler». 
Like i nærheten treffer jeg Andreas,

Daniel, Jan, Joakim, Henrik og

August. På spørsmål om hva de har
lært om Egypt, så kommer mange, en-
gasjerte svar på et par minutter, bl.a.;
«Mama Maggie - en svært rik dame
som arbeidet for og sammen med de
fattige barna i Søppelbyen. Hun
startet barnehage og skole». «Og så
vasket hun føttene deres.» «Vet dere
hvorfor», spør jeg, «fordi Jesus gjorde
det. Mama Maggie var en flott
dame!». l

Egyptmarkedet samlet inn 23 685
kroner. Gratulerer, konfirmanter! 
Og til våren  får vi trolig besøk av 
biskop Thomas fra Egypt. 
Vi gleder oss!

 sprosjekter i Egypt
Diakoni- og misjonsutvalget 
er et underutvalg i menighets-
rådet. Utvalget skal stimulere
til misjonsengasjement blant
alle aldersgrupper og sam-
arbeide om menighetens 
misjonsprosjekt.

MISJONSSATSING I SKJOLD:
Øverst fra venstre: Biskop Thomas 
og Mama Maggie med Stefanusbarna. 
I midten, fra venstre, glimt fra
Egyptmarkedet: Hårfarging ved Lise 
og Frida, kattepusene Regina, Ingrid 
og Sofie, bilvask signert Ken Leon og
Henry, tre minions; Andreas, Daniel 
og Henrik, og sumobrytekamp med
Magnus og Jakob.
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Lørdag 5. november feiret Cantus et aldri 
så lite jubileum – 25 år som kor! 

Tekst: Guro Rotevatn Buder

F ormiddagen ble brukt til øving i jubileumskoret av 
nåværende og en del tidligere medlemmer, og om

kvelden var det fest. Det var flott dekket, nydelig mat, 
topp underholdning, rungende allsang og god stemning.
Kjekt at mange tidligere medlemmer også hadde lyst til å
være med på feiringen! Representanter fra samarbeidskor 
i Slettebakken og Birkeland, samt representant fra menig-
hetsråd og stab fikk også være med på festen. l

Søndag 6. november sang et utvidet, flott Cantus
under Allehelgensgudstjenesten.  Takk for inn-
satsen, alle sammen! Dette frister til gjentakelse. 

CANTUS FEIRET:

25 år med korsang

JUBILEUMSKOR: Nåværende og tidligere medlemmer sang under gudstjenesten. Musikerne er Tor Jaran Apold på fiolin og Vidar
Eldholm på klaver. FOTO: ØYSTEIN KLOKKERUD

TRIVELIG Avslappet stemning under bordsetet. På skjermen
ruller bilder fra korets historie. FOTO: JOHN IVAR HAUGLAND 
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Skjold Seniordans!
Kom og dans med oss i Skjold Seniordans! 

Vi danser ringdans og linedans, mandager fra
kl. 11.00 - 12.30 i Skjold kirke.    
Oppstart 9. januar. Gratis nybegynnerkurs.
Har du spørsmål? Kontakt danseleder Birgit
Lynghaug mobil 404 11 748 eller gruppeleder
Kari Osland, mobil 930 99 287. 
Velkommen skal du være - uansett alder! l

Tid for tro – trosopp-
læring for voksne 
Under visitasen i 2020 kom det fram at for-
kynnelsen under gudstjenestene ikke er nok.

Menigheten trenger undervisning som går
mer i dybden. På den bakgrunn har vi startet
opp Tid for tro i Skjold menighet. Vi vil sterkt
oppfordre menigheten til å bli med på disse
månedlige samlingene (siste torsdag i
måneden med unntak av april)! For vårsemes-
teret 2023 ser programmet slik ut:

• Torsdag 26. januar: Hvem blir frelst? Dypdykk
i Johannesevangeliet. Ved Gunnar Nesse.

• Torsdag 23. februar: Tror vi som vi gjør fordi vi
er norske? Preges kristen tro av kulturen man
lever i? Impulser fra den verdensvide kirke
Ved Astrid og Harald Fylling

• Torsdag 30. mars: Til minne om meg. Om
nattverden. Ved Marte Birkeland Åsen.

• Torsdag 20. april: Kan vi tro på en allmektig
Gud i vår onde verden? Ved Gunnar Minde-
strømmen. l

– Å få besøk hadde 
vært fint …
Besøkstjenesten er en del av menighetens
diakonale virksomhet. 

Det er et tilbud til mennesker som av ulike
grunner ønsker en besøksvenn. Målet er at
mennesker skal få oppleve fellesskap og kon-
takt med samme person over tid. Kan du
tenke deg å bruke 1-2 timer annenhver uke på
å være besøksvenn? Jeg vet om noen som
ville bli glade for besøk. Kanskje er det flere
som ønsker besøk? 

Nå inviterer jeg deg som ønsker besøk og deg
som vurderer å bli besøksvenn til å kontakte
diakon/besøksleder i Skjold, Kjerstin-Marie
Vereide, 920 73 496 - kv587@kirken.no  
Vi kan gjerne ta en uforpliktende samtale, slik
at du kan finne ut om dette er noe for deg. l

 

   GJENSYN: Praten går livlig rundt bordene. Her ser vi Hildegunn
Melvær Øgaard fra Slettebakken og Gro Åse fra Cantus, som første
gang traff hverandre på kortur i 2003. Alltid kjekt å treffes igjen.
FOTO: REIDUN NEDRELID 

TRIVELIG SAMVÆR: Administrasjonsleder Marita Børve og
kormedlem Karl Trygve Druckrey-Fiskaaen. FOTO: REIDUN NEDRELID 

ÆRESMEDLEM: Åse Frøyland ble uoffisielt utnevnt til æremedlem
for lang og tro tjeneste av styreleder Gro Åse. Hun er den eneste
som har vært med i alle årene. FOTO: REIDUN NEDRELID 
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Gøy på festival!
NESTEKJÆRLIGHET: Temaet
for festivalen var «Nestekjær-
lighet». Dette viste flere tweens i
praksis når de heiet hverandre
fram på globalløpet. FOTO: JANNE
TORVESTAD

Lørdag 22. oktober 
ble Skjold kirke fylt
opp av forventnings-
fulle barn fra ulike kor
og grupper i Bergen
klare for KFUK-KFUM
Bjørgvins  Barne- og
tweensfestival.

Tekst: Janne Torvestad

              barn fra 1. - 7. klasse
              koste seg med lek og
moro, felleskor og aktivitets-
grupper som dans, drama, ba-
kegruppe og lego, og globalløp
og kampkveld for tweens på
kvelden. 

Noen overnattet i kirken, og
søndagen ble avsluttet med
gudstjeneste med flott sang,
dans og drama og herlige
boller og kjeks laget av bake-
gruppen. l

Takk for en super helg!  

MASKOT: Hoppy, maskoten til KFUK-KFUM, tok godt imot
alle de spente barna. FOTO: MARIA SKRETTING/KFUK-KFUM
BJØRGVIN

FESTIVAL: Flere fra Søråshøgda barnekor og andre i Skjold
menighet var med på festivalen. Her er det dans og moro på
åpningssamlingen. FOTO: MARIA SKRETTING/KFUK-KFUM BJØRGVIN

80
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Det nærmer seg et nytt år. Vi gleder oss
til mange kjekke aktiviteter for barn og
familier i Skjold kirke! 

Babysang:
Velkommen til Babysang tirsdager kl. 11.30! Vi har tatt juleferie
og er tilbake tirsdag 17. januar. Babysang passer for deg som har
barn mellom 0 og ca. 1 år. Etter sangstunden inviterer vi til kaffe
og prat. Følg gjerne med i Facebook-gruppen «Babysang og
Knøttesang i Skjold kirke» for oppdatert informasjon. Ingen
påmelding.

Familiedag:
Middag og aktiviteter for hele familien to onsdager i måneden!
Familiedag har tatt juleferie, og starter opp igjen onsdag 25.
januar.

Tweensklubb for alle i 6. - 8. klasse:
En torsdag i måneden kl. 19-20. Kjekke aktiviteter, frukt og
skumringsstund! Oppstartsdato kommer. 

Søråshøgda barnekor
Søråshøgda barnekor har øvelser i Skjold kirke hver torsdag i
aldersinndelte grupper fra 4 år og oppover. For mer informasjon,
se hjemmesiden www.sbkor.no

Speider:
Vil du bli speider? Nordås Steinsvik KFUK-KFUM-speidere har
plass til flere! Her kan du bli med på Familiespeiding, og speider-
grupper tirsdager og onsdager for barn og ungdom. Se
www.nordaassteinsvik.kmspeider.no for mer informasjon. 

Hellige tre kongers fest 
Små og store inviteres til Hellige tre kongers fest søndag 8.
januar kl. 11 - en annerledes gudstjeneste med drama og
julesang. Det blir juletregang i kirkerommet, kongegaver til
barna og koselig smørelunsj. 

Agent for rettferdighet:
Lørdag 28. og søndag 29. januar inviteres alle som fyller 9 år i
2023 til å være agenter for rettferdighet i Skjold kirke! Agentene
er med og løser oppdrag og får agentkode, forstørrelsesglass og
noen overraskelser. Det blir pizzafest og vi forbereder gudstje-
neste. Alle sover hjemme, og så møtes vi igjen på søndagen og
feirer gudstjeneste og kirkekaffe sammen. Invitasjon kommer i
posten.

Hilsen menighetspedagog Janne Torvestad  
jt953@kirken.no - 920 72 235 

Mer informasjon om de ulike samlingene kommer i postkassen, på
hjemmesiden og via Facebook. Følg gjerne med på kirken.no/skjold
eller følg Skjold kirke på Facebook. 

KOSTYMEDAG: Noen glimt fra høstens kostymedag. 
FOTO: JANNE TORVESTAD OG MARGRETE STORDAL

Mellom 0 og 12 år? Se her! 
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Gospel Explosion

Den islandske menig-
heten i Bergen har

flere ganger brukt Skjold
kirke til samlinger og guds-
tjenester. De har også en
vokalgruppe som øver her,
og vi gleder oss over at de
vil delta i gudstjenesten!
Gruppen ble til i 2012

som et samlingspunkt for
sangglade islendinger i

Bergen, og i senere tid
nordmenn med interesse
for islandsk musikk, alle
som har interesse for is-
landsk musikk er vel-
kommen!
Repertoaret er allsidig;

tradisjonell islandsk kor-
musikk fra alle epoker,
eldgamle viser, nyere pop-
musikk og alt der imellom.

Sönghópurinn Björgvin
synger ved islandske guds-
tjenester i Bergen, egne
konserter og felles kon-

serter for islandske kor i
Europa. Per dags dato har
ensemnlet åtte med-
lemmer. l

Islandske innslag 

Tekst: Reidun Duun
Foto: Marit Breivik 

D et var i høst Leif Ingvald Skaug startet opp koret
Gospel Explosion i Skjold kirke. Koret deltok på sin

første gudstjeneste 25. september og det SVINGTE da i
kirka. Gospel Explosion fylte kirkerommet med stemmene
sine, delvis med vekselsang med dirigenten.

Konseptet er at du melder deg inn i koret for et halvår
om gangen. Det er øving annen hver uke, men du må
trene på sangene hjemme. Du får tilgang til en øvingapp
som hjelper deg med «hjemmeleksen».
Gospel Explosion har allerede et stort kor med over 

100 sangere, og det blir mulig å oppleve dem igjen alle-
rede 17. desember. Dette er et friskt tilskudd som øker
mangfoldet i kirka enda mer. l

Sönghópurinn Björgvin/Vokalgruppen
Björgvin synger under gudstjenesten 
4. desember.

GOSPEL EXPLOSION: Det svingte i kirka da Gospel Explosion deltok på gudstjeneste i september. 

Nytt kor 
i kirka:
Vi trenger ikke reise tilbake til 80-tallets ungdomsmiljøer for å høre gospelmusikk som svinger.
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Bli med og støtt menigheten! Vi vil
utfordre deg som ser verdien av
arbeidet vi driver i menigheten.

Vil du bli giver? Vi har mange tilbud vi bruker
innsamlede penger til. I hovedsak diakonstilling
i 50%, ungdomsarbeider i 20%, familiedag,
musikk og kultur

Kirken er deg og meg. Kirken er noe fordi den
bæres oppe av mennesker som vil noe, og som
bidrar. Den er også frivillige og kirkegjengere.
Kirken er onsdagsklubben, glade ungdommer i
gudstjenesten og syngende barn og voksne.

Kan vi utfordre deg til å være med i givertje-
nesten? Også i framtiden trenger kirken tilskudd
til å drive med aktiviteter. Offentlige tilskudd
går til bygninger og en del stillinger, men til det
som skjer må vi samle inn selv

Menighetsrådet arbeider for at mennesker som
søker kirken skal oppleve inkluderende felles-
skap der mennesker får livsmot, håp og næring
for sin kristne tro, vi vil satse på at barn og unge
føler seg inkludert og kjenner seg hjemme. Vi
ønsker at diakonien skal jobbe med alle alders-
grupper. Kirkens kultur- og musikkarbeid skal
bidra til å tolke livet ved å gjøre livet rikere,
dypere og mer fargerikt.

Kan vi utfordre deg til å støtte dette? Givere
kan få skattefritak på gaver inntil kr. 50 000 pr.
år inkludert gaver til andre ideelle organisa-
sjoner. Det må på forhånd innhentes tillatelse
fra hver enkelt giver om at de ønsker skatte-
fritak. Givere kan både være privatperson og
organisasjon/firma.

En NYHET er at du nå kan melde deg som giver
med bankID på nettsiden. Hvis du ikke har nett-
bank, eller bankID kan du likevel melde deg som
fast giver her. Du vil da få tilsendt en faktura
med et KID-nummer. Ved første gangs betaling
vil du få tilbud om avtalegiro.

Du kan også kontakte menighetskontoret og
fylle ut et skjema der: Adm. leder Marita Børve,
mb598@kirken.no - 55 59 71 12 l

Givertjenesten

Tekst: Markus Plementas, KN
Foto: Håvard Bjelland, KN

Hun husker godt den februar-
dagen krigen startet. Det

var sent, og Katerina hadde lagt
seg for kvelden. Plutselig ble
hun revet ut av søvnen og
våknet av kraftige skudd.
– Jeg visste ikke hva som 

foregikk og vi forstod faktisk
ikke at den russiske invasjonen
hadde startet før morgenen
etter, forteller Katerina da vi
møter henne på et flyktninge-

senter i byen Lasi i Romania,
like ved grensen til Moldavia.

Fryktet for barnet i magen
Noen dager senere tok Katerina
og familien hennes den tunge
beslutningen om å forlate både
Odesa og Ukraina, og komme
seg i sikkerhet. Med barnet i
magen hun ville beskytte for 
enhver pris hadde hun de siste
dagene før flukten gjentatte
ganger måttet søke dekning i
bomberom da sirenene begynte
å ule.

Høygravid
og på flukt
Katerina fra Odesa flyktet fra krigens grusomheter
med babyen i magen. – Det eneste jeg ber om er
å føde i trygghet, sier hun.



TEGN 4-22 13

– Jeg fikk panikk og ville bare få 
babyen i sikkerhet. Jeg klarte ikke å
slappe av før vi krysset grensen, for-
teller Katerina.
Flukten tok henne til senteret i Lasi.

Her får hun trygghet, mat og omsorg.
Det er godt å vite at hun nå får all den
hjelp hun trenger for å føde barnet sitt
i trygge omgivelser uten å trenge å
frykte bomber og granater fra krigens
herjinger i hjemlandet. 
På senteret i Lasi bidrar Kirkens

Nødhjelp med blant annet mat og
senger, og med forebyggende tiltak 
mot menneskehandel.

En trygg fødsel
Katerina flyktet fra krigen i Ukraina
sammen med moren, tanten og katten
sin. Faren til Katerinas ufødte baby er
som de fleste ukrainske menn under-
lagt verneplikt og måtte bli igjen i
hjemlandet. Nå sørger han for at de
ukrainske soldatene får matforforsyn-
inger, men skulle situasjonen kreve
det blir også han sendt til fronten.

Men først og fremst er Katerina
takknemlig for at hun er i sikkerhet
her på senteret i Romania og at hun
kan føde barnet sitt i trygge omgiv-
elser.
– Jeg vil reise hjem igjen, men jeg

vet ikke når det blir mulig. Byen min
er blitt ødelagt og må bygges opp
igjen. For meg er trygge omgivelser 
for barnet mitt det aller viktigste nå,
sier Katerina.

En annen fødsel, for 200 år siden
Vi skal snart feire jul, i takknemlighet
og glede over Jesu fødsel. En fødsel
som mest sannsynlig var en tøff er-
faring for unge Maria. I en stall, i en
fremmed by, langt borte fra familien.
Hadde hun en fødselshjelper?
Jesus overlevde både fødselen og

flukten den lille familien måtte legge
ut på etterhvert. Vi antar spedbarns-
dødeligheten var stor. Jesus overlevde
spedbarnstiden på tross av den urolige
verden han ble født inn i.
2000 år etterpå vet vi at nyfødte

under 28 dager står for nesten halv-
parten av dødsfallene blant barn
under fem år (tall fra 2019). Mange
fødes fortsatt i krig, konflikt, med
vannmangel, sult og fattigdom. 
Vårt oppdrag er å redde liv og kreve

rettferdighet for disse. Vi kan være
med og gi nyfødte barn en trygg
fremtid. Sammen med deg og dem 
kan vi bygge flere fødeavdelinger og
sørge for tilgang til mat, rent vann,
vaksiner og utdanning. Slik at flere 
får fylle fem år. l

SLIK GIR DU ÅRETS
VIKTIGSTE JULEGAVE:
•  Vipps et valgfritt beløp til 2426.
•  Send GAVE på sms til 2426 og 
     gi 250 kroner.
•  Gavekonto: 
     1594.22.87248

Gi en fremtid i gave!
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www.dahlsbegravelse.no

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

Hver fredag: 
Kunngjøring om 
gudstjenester i 
Fana prosti. 
www.fanaposten.no
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Etterlysning:
Handy mann eller dame

I Eiknerparken vår er 
det utstilt alle utførelser, 
fra grove til helpolerte 
modeller i alle prisklasser. 
Navnetilføyelser og oppussing.

ÅPENT: Mandag kl. 07-15 | Tirs, ons, tors. kl. 07-18
Fred. kl. 07-15 | Lørd. kl.10-14

  

    

GRAVSTEIN

Ulsmågveien 27,
Nesttun
TLF: 55 98 70 00
www.eikner.no

    
    

    
    

  

         
     

  

    

GRAVSTEIN

 

TRENGER DU NOEN Å SNAKKE MED?
Ring eller skriv. Vi er her. Alltid.  kirkens-sos.no

 

TRENGER DU NOEN Å SNAKKE MED?
Ring eller skriv. Vi er her. Alltid.  kirkens-sos.no

Liker du praktisk arbeid? Kirkens Bymisjon 
trenger deg til ulike vaktmesteroppdrag!

Vi søker frivillige som har tid på dagtid, til å bli med i vår  
vaktmestergruppe. Oppdragene er varierte og består av alt  
fra enkelt snekkerarbeid til å bytte lyspærer eller kjøre biler til 
bilvask. 

Vi ser etter deg som liker praktisk arbeid og som er positiv og 
respektfull i møte med andre. Det er en fordel med førerkort, 
men ingen krav.

Lyst til å vite mer? Ta kontakt med
Dennis Ginn på tlf 55 30 72 11 eller
e-post dennis.ginn@skbb.no 

TIPS: ta bilde av plakaten og del videre

   

t
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n   Gudstjenester i Skjold kirke
     Hver søndag. Se baksiden for 
      mer informasjon.

Gå ikke glipp av: 

n    Julekonsert 4. desember
n    Julens gudstjenester
n    Hellige tre kongers fest 8. januar
n    Agent for rettferdighet 28. og 29.

januar

Voksne i Skjold 

n    Tid for tro
      Samlinger med undervisning i et

tema, samtale og måltid. 
n    Formiddagstreff
      Treff for eldre, torsdager kl 12.00
      i oddetallsuker. Gjest underholder

med tema eller sang/musikk,
matpause og samtale rundt
bordene. Avsluttes med andakt. 

n    Ti-kaffe
      Treff for menn på dagtid annen-
      hver torsdag i partallsuker. 

n    Seniordans
      Dans og lunsj hver mandag  

kl 11.00-12.30. 
n    Fredagskafé med krydder
      Felles måltid, god prat og et eget

tema for kvelden, avslutning i
kirkerommet.

n    Cantus: 
      Kor for voksne. Øvelser hver 
      tirsdag kl 19.45.

Barn i Skjold 

n   Trosopplæring
      Se artikkel side 9 for oversikt over

vinterens trosopplæringstiltak. 
n    Babysang
      Hver tirsdag kl 11.30. 
n    Speider: 
      Se nordaassteinsvik.kmspeider.no 
n    Familiedag
      Med Knøttesang og Onsdags-

klubb: Annenhver onsdag. Enkel
middag til en billig penge kl 16.00,
aktiviteter i grupper etter alder 

      kl 16.45-18.00.  

n    Søråshøgda barnekor
      Kor for barn fra 4 til 13 år inndelt 
      i grupper etter alder. Øvelse tors-

dager kl 17.00-19.00.
n    Tweensklubb
      En torsdag i måneden for alle i 
      6.–8. klasse. Frukt, kjekke 
      aktiviteter og skumringsstund.

Ungdom i Skjold  

n    KRIK
      Samlinger onsdag 19.30-20.30 i

gymsalen på Skjold skole. 
n    Follow
      Klubb i kjelleren i Skjold kirke 
      onsdag kl 17.00-19.00.
n    Lederkurs
      Kjelleren i Skjold kirke onsdag 
      kl 17.00-19.00.

Se hva som skjer VINTEREN 2022-23

Følg med på nettsiden
vår for oppdatert info
om hva som skjer i
menigheten. 

 
 
 

 

 

 Familiedag 
Skjold kirke 
Våren 2023 

Velkommen l Familiedag to onsdager i måneden! 

25. januar 

8. februar 

22. februar 

8. mars 

 

29. mars 

12. april 

26. april 

10. mai 

Små og store inviteres til 

Hellige tre kongers-fest 

Skjold kirke 
Søndag 8. januar kl. 11.00 

 
En annerledes gudstjeneste med drama og julesang 

Juletregang i kirkerommet 

Kongegaver til barna 

Koselig smørelunsj 

 
 
 

 

 

  
  
  

       

25. januar 

8. februar 

22. februar 

8. mars 

 

  

  

  

  

 
 
 

 

 

  
  
  

       

  

  

  

  

 

29. mars 

12. april 

26. april 

10. mai 



Livets gang

Døpte
Nicolai Hugaas
Emma Brandal
Emil Ottesen
Amalie Røys
Vilde Palmesen
Mia Ranes Gjørøy
Hugo Ahlmann
Varg Brøste
Mathilde Ellertsen
Oline Brandseth-
Larsen

Dødsfall
Berit Josefine Apelthun
Siri Elin Huseklepp
Per Gunnar Frantzen
Bjørg Karin Nielsen
Hilda Kårstad
Astrid Brugger Lågeide
Sven Olaf Reppe
Michael Lie
Magne Johan Raadal

Gudstjenester 
   
27. november kl 17.00 
Lysmesse. Speiderne
deltar. Ved Terje Dale.

4. desember kl 11.00 
Gudstjeneste. Vokal-
gruppen Björgvin deltar.
Ved Terje Dale. 

4. desember kl 13.00 
Dåpsgudstjeneste.
Ved Terje Dale. 

11. desember kl 11.00 
Gudstjeneste. Ved Harald
Fylling. Nattverd.

18. desember kl 13.00 
Kilden senter: Juleguds-
tjeneste. Jan Tufteland
medvirker på fløyte. Ved
Terje Dale. 

24. desember, julaften
Julaftengudstjenester
11.30:  Ved Terje Dale. 
13.00:  Ved Terje Dale. Sør-
åshøgda barnekor deltar.
14.30: Ved Terje Dale. 
Musikanter tilknyttet
Skjold skoles musikkorps
deltar.
16.00: Ved Harald Fylling. 
Skjold skoles musikkorps
deltar. 

25. desember kl 12.00
Høytidsgudstjeneste.
Julekor og messingblåsere
deltar. Ved Harald Fylling. 

1. januar kl 11.00
Nyttårsgudstjeneste. 
Ved Terje Dale. Dåp.

8. januar kl 11.00 
Hellige trekongersfest. 
Ved Terje Dale. 

15. januar kl 11.00 
Gudstj. Ved Harald Fylling.
Dåp og nattverd.

22. januar kl 19.00 
Jakobmesse. Ved Eiel
Holten. 

29. januar kl 11.00 
Gudstjeneste for store og
små. Agent for rettferdig-
het. Ved Harald Fylling. 

5. februar kl 11.00
Gudstjeneste. Ved Terje
Dale. Dåp.

12. februar kl 11.00 
Temagudst. Forvalter-
ansvaret. Ved H. Fylling.
Nattverd.

19. februar kl 11.00 
Gudstjeneste for store 
og små. Fastelavn. Sørås-

høgda barnekor deltar. 
Ved Harald Fylling. Dåp.

22. februar kl 19.30 
Askeonsdagsguds-
tjeneste. Ved Terje Dale. 

26. februar kl 11.00 
Gudstjeneste. 
Ved Terje Dale. Dåp.

5. mars kl 11.00
Gudstjeneste. 
Ved Terje Dale. Dåp.

12. mars 11.00
Avskjedsgudstjeneste. 
Ved Harald Fylling. 
Nattverd. 

18. mars 12.00
Dåpsgudstjeneste. Ved
Terje Dale. 

19. mars kl 19.00 
Jakobmesse. Ved Eiel
Holten. 

26. mars kl 11.00 
Ung messe. Ved Marte
Ottesen. 

2. april kl 11.00 
Palmesøndagguds-
tjeneste. Ved Marte
Ottesen. 

Menighetskalender

Bli med og gi en gave  
til Skjold menighet 
Perfekt for deg som ønsker å støtte vårt:
• Ungdomsarbeid (Ungdomarbeider i 20 prosent 
   stilling) • Musikkarbeid • Menighetsblad 
• Diakoni • Søndagsskole 

Følg oss på 
Facebook og

Instagram
for å få vite 
mer om hva 

som skjer.

Dåp i Skjold kirke
Vi legger til rette for dåp, enten i en gudstjeneste eller etter gudstjenester i 
Skjold kirke. Gå gjerne inn på skjoldmenighet.no >  velg så «dåp» og registrer dere! 

VELKOMMEN TIL DÅP! 


