
Vikariat som kapellan i Skjold sokn - Fana prosti  (Fra 01.06.17 – 03.04.18) 

Fana prosti omfatter Bergen sør, pluss Os og Austevoll. De fleste menighetene er store og 

arbeidskrevende. Prostiets 11 menigheter er inndelte i samarbeidsområder.  

Skjold menighet er i samarbeidsområde med Birkeland, Storetveit, Bønes og Slettebakken 

menigheter. Skjold menighet ligger ca. 20 minutters kjøring fra Bergen sentrum. Skjold kirke ligger 

sentralt til i Fana bydel. I menigheten er det korte avstander og gode kommunikasjoner med blant 

annet bybanestopp rett ved kirken. Folketallet i soknet er ca. 12000, hvorav ca. 10000 er 

medlemmer/tilhørende Den norske kirke. 

Skjold kirke ble vigslet 5. april 1998. Det er en flott brukskirke som foruten våpenhus og kirkerom 

rommer menighets sal, peisestue, kirkekjeller, speiderloft, atrium, kontorer og møterom. Her er det 

mange aktiviteter for små og store hver uke! Kirkerommet har plass til 280 – men kan utvides ved 

behov til ca. 500 eks på julaften og større arrangementer. 

Menigheten har aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper: menighetsbarnehage, babysang, 

søndagsskole, barnekor, senior- og voksenkor, speiderarbeid (KFUK-KFUM), konfirmantarbeid, 

voksen- og eldrearbeid, bibelgrupper mm. Menigheten har også besøkstjeneste. 

I 2015 var det 54 hovedgudstjenester på søn- og helligdag, 95 døpte, 42 gravferder og fem vigsler. 

Det er årlig mellom 100 og 130 konfirmanter. Gudstjenestene er godt besøkte.  

Menighetens stab består av sokneprest, kapellan, administrasjonsleder, diakon, menighetspedagog, 

kantor, trosopplærer og kirketjener. Prestene deler på tjenesteukene. Samarbeidet i staben er godt. 

Skjold menighet har mange frivillige medarbeidere som gjør en stor innsats. 

Bjørgvin bispedømme har ledig 100% vikariat som kapellan i Skjold sokn, Fana prosti:  

Skjold menighet søker en prest som kan identifisere seg med menighetens visjon, som trives i rollen 

som liturg og predikant med kompetanse og erfaring fra barne- og ungdomsarbeid, og som har god 

formidlingsevne, samarbeidsevner, og liker å jobbe i team. 

Arbeidsoppgaver: 

Kapellanen skal, foruten de oppgaver som naturlig tilligger menighetens  prester (kirkelige handlinger, 

forkynnelse og sjelesorg), sammen med menighetspedagog, trosopplærer og frivillige ha et særlig 

ansvar for barne- og ungdomsarbeidet, lederopplæring og delta i konfirmantarbeidet. 

Kvalifikasjoner: 

Vi søker en engasjert prest som ønsker nærhet til menigheten, deler vår visjon og vil arbeide for å 

realisere denne. 

Handlingsorientert, motiverende og fleksibel.  

Evne til samarbeid med kollegaer og frivillige 

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt 

----- 

Menighetens visjon: 

- Skjold menighet ønsker å gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og etterfulgt.  



- Skjold menighet vil være en åpen og tjenende folkekirke der mennesker møter tro, fellesskap og 

kultur. 

- Gudstjenesten er kjernen i Skjold menighet, og skal være en kilde til liv og livsmot.  

- Skjold menighet vil satse spesielt på at barn og unge skal inkluderes og føle seg hjemme i 

gudstjenestene. 

- Skjold menighet ønsker å fremme bevissthet og engasjement for misjon hos barn, unge og voksne. 

Vi støtter Stefanusalliansen sitt arbeid i Egypt, deriblant Mamma Maggie sitt arbeid i Kairo. 

Kirken har god kontakt med barnehager, barneskoler, ungdomsskoler og en videregående skole. 

Vegg i vegg med kirken ligger menighetsbarnehagen. 

I soknet ligger det to institusjoner: Skjoldtun sykehjem (andakt hver annen uke) og Adventkirkens 

sykehjem. Her har menighetens prester andakt en gang i måneden. 

Prosten leder prestetjenesten i prostiet. Fana prosti byr på et godt kollegafellesskap med i alt 25 

prester. Prestene samles ukentlig til møte. Aktuelle saker fra prosten, fagforeningsspørsmål og 

teologiske fagsamtaler. 

Målformen i kirke og skole er bokmål. Søkere bør disponere bil. Kvinner oppfordres til å søke. Den 

som tilsettes, må fremvise tilfredsstillende politiattest  (barneomsorgsattest). 

Søknadsfrist: 27.april 2017.  

Søknad med CV sendes på mail til: bjoergvin.bdr@kyrkja.no  

 

Nøkkelinformasjon: 

Annonsør: 

Den norske kirke, Bjørgvin 

bispedømme 

Kontaktinfo: 

Prost i Fana: Kristin Litlere mob.nr 906 30 687  

Personalsjef: Cathrine Waaler Halstensen mob.nr 996 25 480  

Sted: 

Hordaland/Bergen 

Bransje: 

Kirke/Menighet 

Fagfelt: 

Prestetjeneste 

Utdanningsretning: 

Teologi / Livssynsfag 

mailto:bjoergvin.bdr@kyrkja.no


Vi tilbyr: 

Stil l ingen er plassert i lønnsgruppe 0922, Kapellan. Pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse. 

Reiseutgifter blir godtgjort etter gjeldende regulativ.  

 


