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Bjørn Moe til minne
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Barn og unge i
menigheten

side 3, og 6-9

Åpne hjerters messe
side 12
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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

      Kontordager: Mandag - torsdag 

Kapellan Marte Håberg Ottesen
 917 80 801
mo878@kirken.no

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

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

 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: Arne Brekke

 483 83 892

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
Kontakt: Brith Sjong

 911 48 221

Skjold kirkelag
Kontakt: Berit Ådland 

977 51 344
Kontakt: Gerd Dale 

906 25 377

KRIK
Trening enkelte søndager mellom
19-20. Kontakt: Ungdomsarbeider
Julie Teige.

Follow: 
Møter tirsdag 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 
• Førstesiden: 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

EI KROPPSLEG 

JUL 
Det vart ein underleg julaftan for eitt år
sidan. Det var koronatid og grenser for
det meste på alle kantar. Dersom vi ville
samlast i kyrkja, kunne vi berre møtast
veldig få. 
TEKST: Halvor Nordhaug, biskop i Bjørgvin

N okon trassa vêr og vind og heldt gudstenesta
utandørs, men dei fleste heldt seg nok heime. Eg

håpar vi ikkje får oppleva slike tilstandar ein gong til. 
For viss det verkeleg er ei tid på året der vi må møtast
fysisk og kroppsleg, ta kvarandre i handa, og gjerne òg
gi kvarandre ein skikkeleg klem, så må det vel vera i
jula. Jul handlar nemleg om kropp og om nærvær.
Vi feirar at Guds Son vart menneske og lagt i krubba.
Jesus var eit heilt vanleg barn til fingerspissane – og
samtidig noko så uvanleg som ein halv meter Gud, lagt
på strå og utlevert til Marias og Josefs omsorg. Guds
Son vart eit foster og eit spedbarn, hjelpelaus og
hjelpetrengande. Slik vi alle kom inn i verda, og var
avhengige av å bli godt mottatt.

Når jula handlar om noko så fysisk og så kroppsleg som
dette, blir det ikkje heilt det same å feira denne hend-
inga framfor kvar vår skjerm. Det er mykje bra som blir
formidla på nettet og på TV ved juletider, og for den
som sjølv ikkje kan komma til kyrkja er skjermen mykje
betre enn ikkje noko.  Men når vi feirar at Guds Son
kom til verda i ein liten gutekropp, er det ingen ting
som kan erstatta den fysiske og kroppslege samlinga. 

Gud søkjer oss som heile menneske, så la oss møte han
slik. Difor håpar eg at du som les dette tek på deg
(regn)frakken eller kåpa, og tek turen til kyrkja denne
jula. Kom gjerne på julaftan! Men sjølve dagen, Jesu
fødselsdag, er faktisk 25. desember – og vi held fest den
dagen òg. 

Når Gud vil møta oss alle i kyrkja, er det grunn god nok
til å komma. Slik hyrdingane kom til stallen og tilbad,
sjølv om dei nok ikkje heilt forstod kva dei var med på. 
Men kan du ikkje komma til kyrkja, så vêr trygg på at

Gud uansett vil møta deg der du er
og dela dagane dine med deg.
For etter den første jula, då
Guds Son vart menneske, er
det ingen menneske og ikkje
noko menneskeleg som er
framand for Han.

Eg ønsker deg og alle
dine ein glad og
velsigna jul!l
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Vi hadde et stort Egypt-
marked 3. november med
alle konfirmantene i full
sving. 
TEKST OG FOTO: Margrete Stordal

Det heter Egyptmarked fordi
pengene går til Stefanus Al-

liansen sitt arbeid i Egypt. Der støtter
vi arbeidet til Mamma Maggi. Som 
er et fantastisk arbeid for de fattige 
på søppelplassen i Kairo. Vi fikk inn
23 553 kroner. 

Denne dagen hadde konfirmantene
mange ulike poster. Vi hadde poster
som: neglelakk design, ansiktsmaling,
sumobryting, kafe, fiskedam med 100
godteposer, svampekasting, bilvask og
mange ulike fotballposter. Her fikk
barn og konfirmanter utfordre seg. l

Glimt fra 
Egyptmarkedet
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Det kom ei trist melding til oss i
juli om at Bjørn var død. Vi visste

han hadde vore alvorleg sjuk ei tid,
men at han var død var nesten uverke-
leg. Vår gode, solide og omsorgsfulle
kapellan gjennom mange år var brått
borte. Sjølv om det var nokre år sidan
Bjørn slutta å jobbe i Skjold, høyrde
han liksom til hos oss framleis. 

Vi vil hugse Bjørn som ein god og
trufast menighetsprest. Han byrja i
stillinga då det framleis var guds-
tenester i gymsalen på skulen. I 1998
stod kyrkja på Skjold ferdig. Prestar
kom og gjekk, Bjørn blei verande.
Vi opplevde Bjørn som ein god for-
kynnar. Han hadde ikkje manus når
han preika, men ein kort disposisjon

var notert. Når han talte i kyrkje-
rommet, høyrde vi at han brukte
«prestestemme» med egersundsk
tonefall. Og folket lytta.

Bjørn var ein nysgjerrig og vite-
begjærlig kar. Han kunne mykje om
mangt og delte gjerne av kunnskapen
sin med oss andre, men han var ikkje
oppteken av å framheve seg sjølv.
Tvert imot tok han seg sjølv lite høg-
tideleg. Dette kom til uttrykk blant
anna gjennom at han var ein god his-
torieforteljar. I lunsjen hadde han eit
interessert publikum og matpausen
kunne ofte bli i kortaste laget!

Det var lett å samarbeide med Bjørn
og han var flink til å inkludere andre.

Bjørn hadde omtanke ikkje berre for
oss i staben, men også for familiane
våre. Han spurde gjerne korleis det
stod til med dei som venta på oss
heime.

Han viste ei genuin interesse for
enkeltmenneske og var ein god lyttar.
Bjørn kom godt ut av det med andre
og var flink til å snakke med folk, uav-
hengig av alder og status. Ungdomar
som gjerne kunne trenge litt ekstra
merksemd, blei sett og fylgd opp av
Bjørn på ein god måte. Då «Under-
ground» hadde si blomstringstid i kyr-
kjekjellaren, var kapellanen
naturlegvis til stades.

Bjørn opptrådde til tider som diplomat
og fredsmeklar. Eksempelvis når
Marita delte ut parkeringsbøter til
sjåførar som hadde teke seg til rette på
parkeringsplassen utanfor kyrkja. Og
når det var konfirmantturar til ut-
landet, så var han roleg og fatta, sjølv
om situasjonen blei opplevd som
kaotisk for andre leiarar. Noko av det
som særprega Bjørn var at han både
var engasjert og samstundes
avbalansert.

Bjørn var aktiv i arbeidet med menig-
hetsbladet og fungerte også som re-
daktør. At han også var ein dyktig
fotograf var eit stort pluss. Han har
sørga for mange fine forsider til
menighetsbladet.

Det var avskilsgudsteneste i Skjold
kirke for Bjørn 21.06.17. I tida etter
kom Bjørn gjerne innom kyrkja og slo
av ein prat i gangen eller gjerne på
kontoret. Det har vi sett stor pris på.
Han tok seg tid til ein samtale og vi
blei aldri opprådde for noko å snakke
om. Det gode smilet og lune humoren
hans gjorde underverker. Han er
sakna og vil bli sakna av oss. Vi er
takksame for at vi fekk vår levetid
saman med Bjørn. l

Fred vere med Bjørn sitt gode 
minne! Staben i Skjold.

Bjørn Moe 
til minne 

FOTO: DALLAS & SABRINA PHOTOGRAPHY 
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B ladet kommer ut fire ganger i 
året, to ganger i første halvår og

to ganger på høsten. Det blir blir delt
ut til alle husstander i menigheten.
Tegn utarbeides av en redaksjon

som i dag  ledes av sogneprest Harald
Pedersen Fylling. Redaksjonen ønsker
at så mange som mulig bidrar med
stoff og bilder til bladet vårt. Liker du
å arbeide med redaksjonelt arbeid, er
du velkommen til å delta i redak-
sjonen. Noen av de som har arbeidet
med bladet i mange år, ønsker nå litt
avløsning. Derfor er det viktig at nye
kan ta stafettpinnen videre. 

Utdelingen utføres av et stort antall
frivillige. Soknet er delt inn i 25 roder i
forhold til størrelse og husstander.
Bladene pakkes og legges klare i
kirken av en liten dugnadsgjeng.
Det er en fin kveldstur å gå eller

sykle rundt i nabolaget og putte blader
i postkassene.  I noen roder er det også
greit å bruke bil. Mange av budene har
utført denne viktige jobben i årevis.
Selv om vi har mange trofaste bud, er
det også flere områder hvor vi mangler
bladbud. Har du lyst til å være med å
pakke og/eller dele ut menighetsblad
oppfordrer vi deg til å ta kontakt. l

Mange ser frem til å få Tegn i 
postkassen.  Blir du  med i 
redaksjonen eller med på å
legge bladene i postkassen,
bidrar du til at alle husstander i
menigheten får lese bladet
fire ganger i året. 

Vil du være med å bidra i arbeidet?

• Redaksjonelt arbeid, kontakt: 
- Harald P. Fylling, 934 89 365   
- Marita Børve, 481 98 314

• Utdeling av blad/bladbud, kontakt: 
- Asbjørn Valen, 908 79 969
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Blad-dugnad!
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side 10
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Egyptløpside 3

Vikar på plassside 7

Givertjeneste side 13

Visitas
side 45

Bli forsanger
side 11
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side 15
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Menighetsbladet TEGN er en av de beste informasjons-
kildene for hva som foregår i menigheten. 

TEKST OG FOTO: Eiel Holten

Da bandet spilte de første vakre,
rolige tonene mens et moderne

lydbilde fylte rommet, kunne vi merke
at dette var en annerledes gudstje-
neste. I løpet av den neste timen skulle
vi beveges av melodier, lyssetting og
nye ord om både Gud og det å være
menneske i 2021. 
Fikk du det ikke med deg? Det blir

nye sjanser 23. januar og 13. mars
2022.
Det har i lengre tid vært et ønske om

å utvide tilbudet av gudstjenester i
Skjold kirke. Mange har ønsket seg
gudstjenester på kveldstid når de har

kommet hjem fra hytta. Og mange har
ønsket seg gudstjenester med et annet
kulturelt uttrykk enn det vi får i
høymessen. Med Jakobmesse får du
begge deler på en gang! 

Jakobmesse – messe for mennesker
i bevegelse, er skrevet av Erik Hille-
stad og Karoline Krüger. Sammen har
de skapt en messe med utrolig vakre
melodier og med tekster som du kan
tenke på i dagevis. Mange opplever at
metaforene i den nyskrevne liturgien
utvider det bildet de har av både Gud,
verden og oss selv. 
For at det poetiske uttrykket og

bildene av Gud skal få stå «ufor-
styrret», er det ingen preken i messa.

Søndagens bibeltekst leses sammen
med en «speiltekst», et dikt eller kort
tekst. I tillegg er det nattverd hver
gang. l

Våren ’22 vil det i tillegg til 
Jakobmesse være ytterligere to
kveldsgudstjenester. Vi håper
de nye gudstjenesteformene og -
tidene vil bidra til at enda flere
finner veien til gudstjeneste i
Skjold kirke!  

Jakobmesse: 
en annerledes 
gudstjeneste
-Å så flott, var kommentaren fra førstemann inn døra. Det
var 20 minutter til messestart, Skjold kirke var lyssatt i blå
farger og en mengde stearinlys lyste opp alteret. 
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En lørdag i september
samlet vi en gjeng ung-
dommer som var gira på å
bli bedre kjent gjennom
konkurranse. 
TEKST OG FOTO: Margrete Stordal

M ed inspirasjon av den popu-
lære TV-serien «Kompani

Lauritsen» tok vi turen til Skogtun
camping like ved Møvik på Sotra. 
Der hadde vi ulike konkurranser, alt
fra luftgeværskyting, minigolf, vann-
konkurranser, kokkekamp og mange
andre team-buildingsoppgaver. 
Det var god stemning og mye 

konkurranseinstinkt. Gjorde del-
tagerne noe generalene ikke likte, 
som å komme for sent, ble det straff 
i form av at hele laget måtte ta arm-
hevinger og andre øvelser. Det var
veldig stas å se ungdommene jobbe
for å vinne. l

Takk for en kjekk lørdag i lag=)
Hilsen Margrete Stordal (general) 
og Julie Teige (general). 

Vi har hatt felles konfirmant-
undervisning der alle kon-
firmantene som ville fikk kle
seg ut. 

TEKST OG FOTO: Margrete Stordal

Her var det mange flott folk, som du
ser på bildene. Maria og Josef fikk

babydokken Jesus og alle synes det var
en fin historie. l

Konfirmantene ønsker alle en
riktig god advendtstid!

Konfirmantundervisning med
fokus på julens budskap—

«Kompani Skjold»
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Jul i stallen
Som vi kan se på side 1 har gjeteren,
Maria, Josef og det lille barnet igjen
funnet veien til  Skjold.
Mange har allerede vært og sett på stallen.
Noen har kommentert at den er fin, noen barn
har sagt at de synes dukkene ser litt skumle ut
eller er litt vel sminket. 
I fjor måtte Jesus inn for å bli vasket, og

klærne til Maria og Josef måtte byttes fordi de
var blitt så våte i regnet. Kanskje er det sånn
det må være; at det blir vått i stallen og at
Jesus blir litt skitten. For da Jesus ble født i en
stall ble Gud menneske inn i vår verden. Det
kan jo være både regntungt og støvete. Jesus
kom til oss der vi er i våre liv, om de er fylt av
mest glede eller mest sorg.
Kanskje er ikke poenget med stallen at alt

skal være korrekt, passe inn eller stemme stil-
messig. Det gjør ingenting at hesten egentlig
skulle vært et esel, det kan være med å si oss at
selv om noe ikke er perfekt eller stemmer over-
ens med forventningene, så er det plass. 
Ta gjerne turen til Skjold kirke for å se på

stallen i adventstiden. Og bær med deg vis-
sheten om at det er plass til deg, med alle dine
solskinn – og regnværsdager. I Guds kjær-
lighet er det plass. 

Gudstjenester julaften 
11.30:   Gudstjeneste med julespill for de 
              minste. Nattv. Ved Marte H. Ottesen.  
13.00:  Søråshøgda barnekor deltar.  
              Ved Marte H. Ottesen. Nattverd.
14.30:  Ingrid Reinan (sang), Gro Stik-
              holmen (trompet). Nattverd.
              Ved Marte H. Ottesen. 
16.00:  Skjold skoles musikkorps.
              Nattverd. Ved Harald P. Fylling

1. juledag: Fanfarer og korsang
1. juledag kl 12.00 er mange gode musikalske
krefter samlet i Skjold kirke! En messing-
kvintett bestående av dyktige korpsmusikere
fra lokalmiljøet sørger for høytidelige fanfarer
og mektig klang. Julekoret har blitt en flott 
tradisjon, og stiller selvfølgelig i år igjen. I til-
legg medvirker Marie Rafteseth på fløyte og
Johann Sebastian Blum på cello. Dirigent er
Anne Berit Hodne, og ved orgelet sitter Guro
Rotevatn Buder. Ved sokneprest Harald
Pedersen Fylling.

2. juledag: Stefanusdagen
Vi markerer Stefanusdagen og inviterer til
kirkekaffe etter gudstjenesten. Ta gjerne med
litt julebakst på et fat, så deler vi det vi har.

Juleavslutning på familiedag

 

På årets siste Familiedag fikk store og små bli med på en liten julevandring i kirke-
rommet. Der møtte de først en vis mann, en gjeter og en engel, før de til slutt fikk
hilse på Jesusbarnet i krybben. På bildet: Tre av ungdommene på årets Lederkurs
gjør klart til pepperkakepynting. TEKST OG FOTO: MARGRETE STORDAL



Babysang:
Velkommen til babysang i
kirkerommet tirsdager kl.
10.30! Babysang passer for
deg som har barn mellom 0
og rundt 1 år. Etter sangs-
tunden kan du sitte igjen for
en kopp kaffe og prat. Opp-
start etter nyttår: 25. januar.
Bli med i Facebook-gruppen
«Babysang og Knøttesang i
Skjold kirke» for oppdatert
informasjon. 

Familiedag:
Middag og aktiviteter for
hele familien en onsdag i
måneden! Oppstart etter
nyttår: 26. januar kl. 16.00 –
18.00. I løpet av vinteren og
våren blir det blant annet
sang, lek ute og inne og
karnevalsfest! 

Søndagsskole:
Velkommen til søndagsskole
en søndag i måneden kl.
11.00! Datoer kommer på
hjemmesiden  og Facebook.
Kan du tenke deg å bidra
med noe på  søndagsskolen?
Ta gjerne kontakt!

Søråshøgda barnekor:
Se egen sak under.

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 ons-
dager for barn og ungdom.
Mer informasjon: 
nordaassteinsvik.
kmspeider.no 

Hellige tre kongers fest 9/1:
Små og store inviteres til
Hellige tre kongers fest
søndag 9. januar kl. 11 - en
annerledes gudstjeneste 
med drama og julesang. Det
blir juletregang i kirke-
rommet, kongegaver til barna
og koselig smørelunsj. Alle
som er født i 2014 og 2015 er
spesielt inviterte, og får
invitasjon i posten.

Samling for 7- og
8-åringer 12. januar
Onsdag 12. januar inviteres
alle som er født i 2014 og

2015 til en ettermiddag i
kirken med middag, sang, 
bibelfortelling, lek og moro!
Invitasjoner til denne sam-
lingen og Hellige tre kongers
fest kommer i posten. Hvis
du ikke får brev i posten og
har lyst til å komme, er det
bare å ta kontakt! l

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

Mer informasjon om disse
samlingene kommer i post-
kassen, på hjemmesiden og
Facebook. Følg gjerne med
på www.skjoldmenighet.no
eller følg Skjold kirke på
Facebook. 

FAMILIEDAG: To søte nis-
sejenter, Mina og Ingvild, koste
seg   på juleavslutning på
Familiedag med pølser, julevand-
ring og pepperkake-pynting.
FOTO: Janne Torvestad

Vi øver torsdager kl 17.30-
18.30 i Skjold kirke. Koret har
medlemmer fra 4 til 13 år, og
på  øvingene er det fire
grupper inndelt etter alder.
Barn som har fylt eller fyller
fire år kan begynne, og de
kan være medlem til de er
ferdig med barneskolen. 

Amsterdamtur
De eldste barna drar på turer

både i nærområdet og til ut-
landet. For to år siden dro de
eldste i koret til Amsterdam, 
og i fjor hadde vi kortreist 
overnattingstur til Fana folke-
høyskole på Milde. 

Mange aktiviteter
Vi synger både kristne og
populære sanger, vi leker,
spiser middag, holder kon-
serter, drar på turer og er

Er du glad i å synge?

MELLOM 0 OG 12 ÅR? Se her!
Etter nyttår starter vi opp igjen med mange kjekke aktiviteter i Skjold kirke! 
Det kan komme endringer på kort varsel, så følg med på hjemmesiden og
Facebook for oppdatert informasjon.

TEGN 4-218

Søråshøgda barnekor har plass til flere sangglade barn.
Kanskje du kjenner noen som har lyst til å bli med? 

KOR HØRER MED! Søråshøgda barnekor bidro under julemessen i
Skjold kirke i november. «Ein stor takk til Søråshøgda barnekor for
deira glade song, og til Cantus som vi også gledde oss over å høyra.
Kora sette ein ekstra «spiss» på ein fin dag», skriver messearrangørene i
sin rapport på side 10-11.



Små og store inviteres til 

Hellige tre kongers-fest 

Skjold kirke 
Søndag 9. januar kl. 11.00 

 
En annerledes gudstjeneste med drama og julesang 

Juletregang i kirkerommet 

Kongegaver til barna 

Koselig smørelunsj 

KRIK- et idrettstilbud
til ungdommer i Skjold
menighet  
Vi starter KRIK 3 oktober, dette er et nytt fri-
tidstilbud for ungdom i Skjold menighet.
KRIK står for KRisten IdrettsKontakt. Om du
aldri har vært på KRIK før kan det være for-
klarende å se en filmsnutt om hva KRIK er,
søk på «Hva er KRIK?» på youtube og snurr
film. Kort fortalt så samles vi i en gymsal 2
ganger i måneden der vi har mye lek- og ak-
tivitetsbasert opplegg litt som en
barneskolegymtime.  Så har vi alltid en pause
der en forteller et utdrag fra verdens mest
solgte bok, så mer lek og moro. Vi er opptatt
av å skape et trygt inkluderende miljø fritt fra

prestasjonspress. Det kan oppsummeres i tre ord: sosialt samvær, aktivitet
og trosglede. Håper du har lyst å være med. Vi starter opp søndag 3.
oktober på Skjold skole, kl: 19-20, etterpå blir det «after KRIK» i Skjold
kirke det starter etter KRIK treningen, her blir det isbar og sosialt. Hold av
disse dagene: 31. oktober, 31. oktober, 7. november, 21. november og 5.
desember. Velkommen som du er=) l

      
opptatt av et 
godt samhold.
Barna blir kjent

på tvers av
barnehager, skole-

kretser og alder, felles-
skap og sangglede står i

sentrum. Koret ledes av flinke dirigenter,
ledere og pianister, og et foreldrestyre
hjelper med det praktiske.

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

Treffes vi? Mer info om koret på sbkor.no 
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Det var spanande om det
let seg gjera å ha jule-
messe i år på grunn av
koronasituasjonen.
TEKST: Julemessekomiteen

Å arrangera julemesse i 
Skjold har ein lang tradi-

sjon, og inntektene går til arbeidet
i menigheten. 
Laurdag 20. november møttest 

vi med litt fleire hygienetiltak enn
vanleg og med godt humør og
energi. Julemessa samla ga det
flotte resultatet 118 722 kr,  av
dette er  44 250 kr frå Julemes-
selotteriet. I våpenhuset vart vi
møtt med kristtorn og fint pynta
salgsboder.  Ledar for menighets-
rådet Eiel Holten kom med ei
helsing og minna om visjonen for
Skjold menighet «Meir himmel
på jord». Det er eit fint ønskje.

Full aktivitet
Det var mykje aktivitet denne
dagen, hobbyverkstad for barn,
frukt og  blomsterlotteri, hoved-
lotteri og åresalg. Dessutan var
det mykje fint handarbeid å 
kjøpa. I våpenhuset kunne vi 
kjøpa lefser, syltetøy, julebrød 
og annan innbydande mat. 
Mange kunne finna noko å 
kosa seg med der. I kafeen var 
det fine kaker, bollar og graut.

Hva sier Bibelen
om miljøvern?
Ordet «miljøvern» står ikke i 
Bibelen. Men saken står det
overraskende mye om! 

ANDAKT: 
Margrete Stordal

Jeg kan ikke ta
for meg alle bi-

belversene som
handler om å ta
vare på naturen,
men jeg har valgt

meg ut to vers. Det første er ganske al-
vorlig og det siste ganske fint. Jeg tenker
at det er viktig å få med spennet her. For
det er alvorlig det vi gjør mot naturen.
Derfor har jeg valgt å ta med bibelverset:
du skal ikke stjele som er det syvende
budet. Når vi bruker opp ressursene på
jorda i rekordfart for å øke vår velstand
«stjeler vi fra de fattige». Vi stjeler fra
den rikdommen som er gitt oss til rett-
ferdig fordeling. Her har politikere et
stort ansvar. Men vi kan ikke bare skylde
på dem og selv ha ryggen fri. Vi har valgt
dem til å ta ansvar. Da får vi håpe vi har
gjort et godt valg. Så kan vi alltid gjøre
noe selv. En kan stille seg disse spørs-
målene: Spiser du bærekraftig? Lever du
bærekraftig? Reiser du mye med fly? Jeg
har ikke noe særlig tro på å dømme
hverandre, men å gå i seg selv tror jeg
kan være nyttig. 
Så til det siste bibelverset som kan

være oppløftende: I salme 104 står det
mye fint om hvor vakker den gudskapte
naturen er. Har du ikke lest verset på
lenge, kan det anbefales. Tenk at Gud
har tenkt på alt fra… «Lov Herren, min
sjel! Stor er du, Herre, min Gud… Du lar
kilder velle fram i dalene, og bekker
renner mellom fjellene». (Salme 104)
Hele denne salmen sprudler av glede og
takknemlighet over Herrens skaperverk.
La gleden over naturen og takknem-
ligheten til Skaperen være en drivkraft til
handling! Det er den for meg og håper
den kan være det for deg! l

Trekningsliste, julemesse-
lotteriet i Skjold menighet.  
Vinnerne er kontaktet.

1 Gavekort på Middag for to i 
Altona vinbar & kjøkken eller i
Matbaren Zander K hotel. 
Dorthea Blindheim

2 Phoebe dukke med fine klær. 
Ruth Midtsæter

3 Fcc Portable gas grill med tre gass-
flasker 
Mette Brun

4 Smykke, Øyvind Torkildsen         
Paul Christian Bergflødt

5 Håndstrikket Fanagenser dame  
Asbjørn Valen

6 Varmeteppe fra Enklere liv
Emilie Rasmussen

7 Ull stjerneskjerf fra Dale
Karen Helland Velure

8 Liten julestall og Boken om 
julen. Sidsel Brækken

9 Gavekort,  Sørås Frisør
Hege Haugland Pedersen

10 Asaklitt ryggsekk
May Elin Bergflødt

11 Sort koffert
Joan Haugland

12 Håndlær  fra Princess. 
Geir Sigurd Henriksen

Endelig jul
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Drop in-dåp
er kommet for å bli!
I høst har kirkene i Bergen vært
med på «Aksjon dåp».

TEKST: Marte Håberg Ottesen
FOTO: Janne Torvestad

A ksjonen skal inspirere til å løfte dåp
høyt opp på agendaen og inspirere til

å sette i gang gode tiltak for å fremme
dåpen. Blant annet ble det laget en re-
klamefilm som har blitt vist på kino og to
datoer ble satt av til «Drop in-dåp». 
Skjold menighet arrangerte drop in-dåp

både 23.oktober og 27.november. Seks
personer ble til sammen døpt disse to
dagene og til sammen i hele Bergen ble 48
personer døpt på drop in-dåp. 
På drop in-dåp trenger en ikke forberede

noe på forhånd. En møter opp i kirken,
gjennomfører dåpssamtale og blir døpt i
en egen dåpsseremoni i kirkerommet.
Etter dåpen inviterer menigheten på kake
og kaffe i menighetssalen. 
Vi tror definitivt drop in-dåp er kommet

for å bli og tror at dette har møtt et behov
hos mange mennesker. Mange kan ønske
dåp, men ikke alle ønsker å møte til dåp
søndag kl. 11.00. Det kan det være mange
ulike grunner til og det er viktig at vi som
kirke er tilstede for folk der de er. 
Drop in-dåp har gitt mange sterke møter

for både de som har kommet for å bli døpt,
ansatte og frivillige. Vi håper og tror det vil
bli flere anledninger for å være med på
drop in-dåp i løpet av neste år. l

13 Komplett volley/badmintonsett
med nett. Harald Fylling

14 Ullue fra Dale of Norway
Gro Åse

15 Ullpledd. Alfhild Helland
16 Gavekort fra Sofus Frisør

Nina Randi Hope
17 Oljemaleri, Liv Jorunn Skjold

Kjellaug Tylden
18 Barnelue, Jette Frölich julepynt

Ingunn Mæstad
19 Norma krepp sengesett

Vigdis Haram
20 Gavekort, Bjørkheim Kro og 

Motell
Håkon Silden Degnepoll

21 Lego politi helikopter og biler
(to esker)
Kjerstin-Marie Vereide

22 Håndheklet hvit duk 
Arne B. Vikøren

23 Gavekort på kino
Eldar Jostein Breivik

24 Wilfa topit vaffeljern
Lisbeth Aulin

25 Håndstrikket barnegenser 
Karin Hansen

26 Knivsett med 8 kniver
May Elin Bergflødt

27 Gave fra Anettes Salong
Harald Fylling 

 emesse!

Ein stor takk til Søråshøgda
barnekor for deira glade
song, og til Cantus som vi
også gledde oss over å
høyra. Kora sette ein ekstra
«spiss» på ein fin dag.
Mange la elles ned ein

stor innsats både på
førehand og på julemes-
sedagen. Tusen takk til alle som
gjorde denne dagen mogeleg og
til dykk som kjøpte lodd og det
som var til salgs. Ein ekstra takk
går også til alle som ga små og
store gevinstar til dei ulike
lotteria. l

Vi håpar å sjå mange igjen 
på arrangement i kyrkja og
på julemessa i 2022.

Vi hadde dåpskjolen klar om noen ønsket å låne til
drop-in-dåpen. Kjolen kan lånes når som helst, så
ta gjerne kontakt hvis du skal døpe en liten baby,
men mangler dåpskjole!
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Skjold kirke lørdag  fredag 21.
januar. «Åpne hjerters messe» - 
med komponist Tord Gustavsen,
Eddie Andresen - perkusjon, Frøydis
Grorud - saksofon og koret divisi.
Billetter: checkin.no eller i døren.

Er du klar for en opplev-
else litt utenom det van-
lige? En av de du vil
huske som noe magisk. 

En av verdens fremste jazz.  
pianister, Tord Gustavsen, blir å

høre i Skjold kirke lørdag 22. januar
sammen med koret divisi, Stavanger-
musiker Eddie Andresen på slagverk
og den kjente saksofonisten Frøydis
Grorud. På programmet står Gustav-
sen egenkomponerte Åpne hjerters
messe. 

Mange kjenner Tord Gustavsen fra
mange innspillinger ogkonserter,
både innen- og utenlands. Før pan-
demien turnerte han i land som USA,
Canada, Tyskland, Spania, Sveits,
Frankrike, England, Irland og Norge
med sitt siste album. Dette bør du
ikke gå glipp av!

Frøydis Grorud har opp igjennom
årene spilt konserter og bidratt på inn-
spillinger med utallige artister fra inn-
og utland. I tillegg opptrer hun også i
en rekke faste konstellasjoner. I 20 år
har det originale Beat for Beat-bandet
lystret opp minnerike fredagskvelder

Divisi består av vel 40 sangere fra hele
landet og møtes fem helger i året til
øvinger og konserter. 11 plateutgiv-
elser og over 350 konserter har det
blitt opp gjennom korets 38 år lange
historie. Og 21.- 23. januar turnerer vi
i Vestland med Åpne hjerters messe.    

Åpne hjerters messe ble opprinnelig
skrevet som bestillingsverk til Nidaros
Domkor og urfremført i Nidaros-
domen i 2013. Siden har verket blitt
fremført ved noen få anledninger i
Oslo-regionen, på Vestlandet og i
Rogaland, men dette blir første 
gang i Skjold kirke. Selv beskriver
Tord Gustavsen messa som «en

liturgisk kammergospelmesse» der
musikken spenner fra det stillferdige
og meditative til kraftfulle mektige
korharmonier og lekende impro-
visasjoner fra musikerne:
– Dette er en stemningsfull reise der
mennesket får mulighet til å finne ro
og være tilstede i øyeblikket, opp-
summerer komponisten. l

Musikk for sjel og hjerte!

Tord Gustavsen

Frøydis Grorud

Eddie Andresen

divisi
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Bachs jublende
feiring - med 
kor, orkester 
og strålende
solister
Bachs livsbejaende juleoratorium
er for mange en kjær del av jule-
tradisjonen. Oratoriet består av
seks kantater som ble komponert
til julefeiringen i Leipzig i 1734.

Den gang ble kantatene framført
over seks helligdager, mens vi på

våre konserter får høre de tre første.
Verket innledes med en festlig sats for
kor og orkester, med trompeter og
pauker i sentrale roller i feiringen av
Jesu fødsel. 2. kantate, som er viet
møtet mellom himmel og jord, inn-
ledes med en pastorale. I 3. kantate
skynder hyrdene seg til Betlehem, og
Bach presenterer igjen fest-
instrumentene trompet og pauker.
Solistkvartetten er av høyeste klasse;

den sveitsiske tenoren Fabio Trümpy
som den fortellende evangelisten,
sopranen Beate Mordal, som vi kjenner

fra tidligere konserter og operaopp-
tredener, Marianne Beate Kielland, 
vår ledende mezzosopran i dette
repertoaret, og den tyske barytonen
Sebastian Noack. Jan Willem de
Vriend, ekspert på historisk fram-
føringspraksis, dirigerer. l

Billetter: harmonien.no/program/
2021/12/juleoratoriet

Skjold
satser kveld
Mange setter pris på å kunne samles på kveldstid til
konserter, sosiale samlinger, husfelleskap eller under-
visning. Det gir ofte en egen ro å kunne avslutte
dagen med slike opplevelser.

I høst økte menigheten antallet kveldsarrangementer og til
våren legger vi opp til ytterligere opptrapping, med tre

undervisningskvelder, kalt «Tid for tro», og fire kveldsguds-
tjenester, derav to Jakobmesser og to mer meditative
kveldsgudstjenester. Dette kommer i tillegg til regelmessige
Fredagskafé-samlinger. Det er viktig at menigheten er godt
informert om dette Derfor gir vi allerede nå en foreløpig
presentasjon, selv om mye fortsatt er usikkert i samfunnet:

KVELDSGUDSTJENESTER
Søndagene 23. januar og 13. mars blir det Jakob-
messer kl. 19.00 med gode musikalske krefter. Søndag 
20. februar og skjærtorsdag 14. april blir det kvelds-
gudstjeneste, den siste med nattverd.

TID FOR TRO
Siste torsdag i måneden samles vi til «Tid for tro» - under-
visningssamlinger med måltidsfellesskap, fordypning i et
tema og samtale. Komitéen har forhørt seg om hvilke tema
som bør belyses og har fått svar som går i retning av Guds-
bilde, Bibel-syn osv. Men fortsatt mangler de siste brikkene.
Derfor henviser vi til videre informasjon på menighetens
hjemmeside og på Facebook framover. Datoer: torsdagene
27. januar, 24. februar og 31. mars. Samlingene starter
kl. 19.30 i Skjold kirkes menighetssal.

FREDAGSKAFÉ
Fredagskafeen tar sikte på å ha samlinger 1. halvår 2022,
men siden vi ikke vet hvordan smitten vil utvikle seg, har vi
ennå ikke fastsatt datoer. Vi vil komme med datoer og in-
formasjon om kveldens krydder på Skjold menighets
hjemmeside og Facebook-side. Alle som står på postlisten
til Fredagskafeen blir fortløpende informert. Ønsker du å
stå på listen, send din epost-adresse til hans@fasmer.no 

MEDARBEIDERFEST! Fredag 18. februar er det igjen
tid for medarbeiderfest der alle frivillige i Skjold
menighet vil bli gjort litt stas på. Denne datoen bør
settes av allerede nå! Vi oppfordrer alle til å holde seg
oppdatert etter hvert som mer informasjon foreligger!

Harald P. Fylling, sokneprest



www.dahlsbegravelse.no

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

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

Etterlysning:
Handy mann eller dame

VI TRENGER 
FRIVILLIGE. 

Les mer og meld din interesse på  
kirkens-sos.no 
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Det er ingen 
selvfølge at 
noen ordner 
bursdagsgave

        
     

Illustrasjonsfoto

G      
   

Ikke alle 
barn gleder 
seg til jul

   
  

  

Send SMS BK JUL til 2210 (200 kr) 
eller VIPPS valgfritt beløp til 13130

Gi støtte til familier  
som har det tøft

I   
  

  

diponibel plass
Hver fredag: 
Kunngjøring om 
gudstjenester i 
Fana prosti. 
www.fanaposten.no

  
            
            

          
  

            

    

       

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! 
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TEKST: Anette Torjusen
FOTO: Håvard Bjelland

–J eg kjenner meg så lykkelig,
Grace er mitt første barn, og det

er så mye større enn jeg hadde forestilt
meg. Jeg håper hun får en trygg og god
fremtid, det er alt jeg ønsker meg,
smiler mamma Anita Lamisoni (24). 
Grace er født i Malawi, på fødeavdel-

ingen til helsesenteret Mbwatarika,
som Kirkens Nødhjelp har bygd. Alt er
godt og trygt nå, men utenfor venter et
hardt liv og en beinhard statistikk. Mer
enn 90 prosent av barn som dør før de
fyller 18, overlever ikke femårsdagen.
Malawi er et av verdens fattigste

land, som står i mange kriser. Akutt
vannmangel, tørke og flom gjør at
tilgangen til mat er kritisk. Så kritisk at
Grace har femti prosent sjanse for at
veksten hennes blir hemmet før hun
fyller fem år. I tillegg har pandemien
også gitt et voldsomt oppsving i antall
barneekteskap og tenårings-
graviditeter. 
Selv om tallene for barnedødelighet

har gått kraftig ned, er de fortsatt
dramatiske. I 2019 døde det 14.000
barn i verden under fem år, hver

eneste dag. Og hvor du blir født har
mye å si. Barnedødeligheten er ni
ganger høyere i Afrika enn i Europa. 

KN bygger fødeavdelinger. 
Da Grace ble født var Hilal Wasil (27)
jordfar på vakt. Anita kan ikke få full-
rost han. 
– Jeg følte meg både trygg og

ivaretatt på beste måte, så nå kan jeg
faktisk si at jeg hadde en fin fødsel, selv
om den var lang og vond.  
Hilal, som også er ansvarlig for

svangerskapskontrollene, kan ikke få
understreket nok hvor viktig det er å
komme seg til en fødeavdeling. Han
rykker også ut på motorsykkel til
mødre som ikke når frem i tide. 
–  Vi ser at mange går over tiden,

aborterer eller får massive blødninger .
Derfor er det så viktig at gravide og ny-
bakte mødre blir fulgt tett opp. 
Anita får bare en natt på sykehus før

hun må reise hjem, det er mange som
skal føde og kamp om plassene. Totalt
dekker fødestuen 3000 husholdninger.  

Hvordan var det for 2000 år siden?
Vi skal snart feire jul, i takknemlighet
og glede over Jesu fødsel. En fødsel

som nok var tøff 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 familien måtte legge ut på.
Vi antar spedbarnsdødeligheten var
stor. Jesus overlevde også spedbarns-
tiden 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 for-
tsatt i krig, konflikt, vannmangel, sult
og fattigdom.  Vårt oppdrag er å redde
liv og kreve rettferdighet, slik vi gjør i
Malawi. Vi kan være med og gi nyfødte
Grace og andre 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. Sammen forandre. 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

La Grace få
fylle fem år

Grace ligger trygt i mammas armer, en dag gammel. Omfavnet av morskjærlighet og nærhet
etter en trygg fødsel. Dessverre er tallene dystre, mange barn i Afrika blir aldri fem år. 



Livets gang
Døpte
Eleonora J. Nygård-Nilsen
Oscar Troye Hopsdal
Colin Troye Hopsdal
Henry Fossdal Thunestvedt
Ådne Sunde Møgster
Fredrik Møller Vikebø
Live Simpson
Jonas Pell Sande
Jonas Andersen Bjørkbom
Vincent Matland Bahrawy
Pernille Olsen-Lohne
Sander Andersen Grassi
Sondre Elias K. Botnevik
Frida Blindheim Opsahl
Georg Leine Gundersen
Josefine Matberg Anfinsen
Marion Hagen
Matheo André P. Oksnes
Arian Palmer Oksnes
Vilde Marie Robberstad
Emil Ersland Olsen
Herman Weebe Aspevik
Amalie Sunde Bredesen
Markus Bruvik Johnsen
Jonas Ersland Olsen
Sofie Eide Brekkenes
Emine Teigland Atkins
Nikolai Engevik
Lilly Aksnes Volden
Leon Løseth Lønøy
Neo Losell
Hedda Mellbye Moe
Jenny Misje Brynjulfsen
Benjamin Lacher
Marie Skulstad-Voldsund
Julian Jørgenvik Velure
Hedda Vaage Troye
Eline Karlsen Reimers
Louisa Singdahlsen Eide
Elea Cock Reimers
Ellia Marie Jean Duun
Emelie Sæthre Napsholm
Selma Hannevig Lien
Amanda Rolland Rekve
Jardar Frantzen
Ludvig Flugum-Hanøy
Alma Fjelde Wergeland
Tobias Olsvik Johnsen
Martin Lorang
Hermine Giske-Nesslin

Benjamin Bruåsdal Müller
Silas Myrvold Skjærdal
Gustav Røsæther Langeland
Eva Larsen Kjevik
Casper Solheim Dalen
Noah Korsby Torsvik
Ida Brandt Målsnes
Theodor Høysæter Djuvik
Storm Laskemoen Skarsvåg
Vilde Hauken Boye
Filippa Mikkelsen Holm
Eva Larsen Kjevik
Stella Helene Hasle
Jonas Tordal Drivenes
Henrik Kristiansen-Eia
Emily Næsgaard Eilifsen
Lilja Hetland
Elias Hennes
Sander Rekdal Torstensrud
Fredrik Strande Hordnes
Sofie Kleppe Nøstdal
Selma Marie Hinna-Dalen
Magnus Oliver Aspaas
David Sælen Rustan
Julie Lillefjære
Marcel Hovda Barraza
Valentino Hovda Barraza
Louise Aakre Ingebrigtsen
Johannes Opseth Skage
Maia Flo Ommedal
Emma Østevold Sande
Ella Istad Hausken
Jonathan K. Bargård
Karl Flydal Skårnes
Hedda Haugland Ljosheim
Felix Fagermo Antoniussen
Milla Fonn-Svardal
Brage Huus
Dexter H. Dyngeland
Noah Langeland Langhelle

Vielser
Gunhild Voldsund og 
Even Skulstad   
Ragnhild Gya og 
Lars Olav Hammer

Dødsfall
Asbjørn Løland
Adar Andersen
Asbjørn Løland
Alf Njøs
Enid Karin Jacobsen

Torolf Johan Kleppe
Jacob Strandheim
Berit Kleppe
Irene Aga Jacklin
Edel Leonore Åkra
Torfinn Leivestad
Helge Bjørsvik
Olav Heimdal
Astrid Dahl
Elen Cecilie Natland

Gudstjenester 
19. desember kl 13.00 
Kilden senter: Juleguds-
tjeneste. Fylling.

24. desember,
julaftengudsjenester
11.30: Gudstjeneste med
julespill for de minste.
Ottesen.
13.00: Søråshøgda barnekor 
deltar. Ottesen.
14.30: Ingrid Reinan og Gro
Stikholmen deltar. Ottesen
16.00: Skjold skoles musik-
korps deltar. Fylling.

25. desember kl 12.00 
Høytidsgudstjeneste. 
Fylling. Messingblåsere og
julekor.

26. desember kl 11.00 
Gudstjeneste. Ottesen. 

2. januar kl 11.00 
Gudstjeneste. Fylling.

9. januar kl 11.00 
Gudstjeneste for store og
små. Hellige tre kongers-
fest. Ottesen.

16. januar  
11.00: Gudstjeneste. Fylling.
Cantus deltar.
13.00: Dåpsgudstjeneste. 

23. januar kl 19.00 
Jakobmesse. Ottesen. 

30. januar kl 11.00 
Gudstjeneste. Fylling. 

6. februar kl 11.00 
Gudstjeneste. 

13. februar kl 11.00
Gudstj. for store og små.
Søråshøgda BK. Fylling. 

20. februar kl 19:00 
Kveldsgudst. Ottesen. 

27. februar kl 11.00
Gudstjeneste. Fylling. 

27. februar kl 13:00 
Dåpsgudstjeneste. 

6. mars kl 11.00 
Gudstjeneste. Ottesen. 

13. mars  
11.00: Gudst. for store og
små. Tårnagenter. Fylling.
19.00: Jakobmesse. Ottesen.

19. mars kl 12:00
Dåpsgudstjeneste. 

20. mars kl 11.00 
Gudstj. Cantus. Fylling. 

27. mars kl 11.00 
Ung messe. Skjoldstock.
Ottesen 

3. april kl 11.00 
Gudstjeneste. Fylling. 

10. april kl 11.00 
Gudstjeneste. Ottesen.  

14. april kl 19.00 
Kveldsgudst. Ottesen.  

15. april kl 11.00 
Langfredagsgudstj. Fylling.  

17. april kl 11.00
Gudstjeneste. Fylling.  

24. april kl 11.00
Festgudstj. for store og små.
Søråshøgda BK. 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.


