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Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram.
Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei
i ørkenen, elver i ødemarken.  Jes 43,19 

TEKST: Marte H. Ottesen

V åren 2020 ble helt annerledes enn det
noen av oss kunne forestille oss for

bare noen måneder siden. På nyttårsaften
var det nok ingen som så for seg at Norge
skulle stenge ned i midten av mars. For
noen har denne perioden vært ødeleggende
og for mange har det vært krevende. 

Nå beveger vi oss over i en ny fase der samfunnet er mer
åpnet opp, samtidig som vi fremdeles lever med ganske
strenge smitteverntiltak rundt oss.  En dag skal vi snakke
om koronaperioden bare i fortid og jeg lurer på hva denne
perioden vil ha gjort med oss. Som enkeltpersoner, som
samfunn, som kirke. Hva har vi lært og hva kan vi ta med
oss som er godt fra denne perioden. Er håpet at alt skal bli
som før, eller kan vi også håpe at det kan skapes noe nytt, at
det kan fødes nye måter å leve livene våre på etter korona? 

Selv er det mye jeg lengter tilbake til, men noen ting håper
jeg også er forandret og nytt når hverdagen er tilbake. I disse
dager bruker jeg mindre penger, jeg bruker mer tid utendørs
og med familien. Selvsagt vil jeg tilbake til kontor og ak-
tiviteter og klemmer og gudstjenester hvor vi møtes alle som
vil det, men jeg håper at noe nytt også spirer frem i dette. 

Jeg håper på en hverdag med mindre stress og med lavere
puls. Et samfunn som forbruker mindre, flyr mindre, som er
mer ute i naturen og mer sammen hjemme. Og så håper jeg
kanskje mer enn noe at vi tar med oss den gode
dugnadsånden for hverandre der de mest sårbare sine behov
settes først. Det er en ny type verden og en ny type hverdag
som jeg håper på. n 
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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
mb598@kirken.no

      Kontordager: Mandag - torsdag 

Kapellan
Marte Håberg Ottesen

 55 59 71 13
mo878@kirken.no

Kateket 
Margrete Stordal

 55 59 71 11
ms488@kirken.no

Menighetspedagog  (vikar)
 55 59 71 17
skjold.menighet@

      bergen.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

Vi skal møtes
når dette er over,
ved et bord i en
smekkfull kafé,

i en kirke,
i midtgangens vrimmel

mot Guds alter
og det som skal skje.

Vi skal feire
og synge
og le.

Vi skal gi til hverandre
et løfte, at vi møtes
når veien er gått.

Når det mørke og vonde
er bak oss,

når den prøven vi fikk,
er bestått,

skal vi dele det svar
vi har fått.

Men alt nå
vet vi svaret,
vi vet det.

Det å elske hverandre
er alt,

bære byrder
når en har for mye,

holde oppe
når noen har falt.

Til å elske,
til det

er vi kalt.

«Vi skal møtes» Hans-Olav Mørk, 12. april 2020
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TEKST: Marte H. Ottesen

Oogså Skjold kirke var med på
dugnaden og de ansatte måtte

hive seg rundt og prøve seg frem for å
finne nye måter å være kirke på i en
annerledes tid. 
Mange i menigheten har blitt ringt

til og fått gode samtaler med dia-
konen eller andre ansatte i kirken på
telefon, barn og familier har ukentlig
fått være med på populære babysang
og knøttesangsamlinger fra menig-
hetspedagog Janne sin stue, kirke-
tjener Simen har lært seg å redigere
film i rekordfart og har satt sammen
noen andaktsstunder og gudstje-
nester som vi filmet i kirkerommet,
ungdommene har hatt digital quiz på
zoom, Cantus har hatt øvinger på
zoom, og staben har sittet på
hjemmekontor på hver sin skjerm
under stabsmøter og andre møter. 

Restriksjoner måtte til
Gravferder, dåp og vigsel har en
kunnet gjennomføre med strenge re-
striksjoner i denne perioden. For
mange har det nok opplevdes sårt å
ikke kunne invitere alle som man
ønsket i en gravferd, mens flere som
har hatt dåp i små forsamlinger har
snakket om det som spesielt fint og
nært å være såpass få samlet. 
Kirken og samfunnet for øvrig er nå

sakte men sikkert begynt å åpne opp
igjen, og vi gleder oss over å kunne
samle folk i kirken igjen. Smittevern-
tiltakene er strenge og vi jobber godt
med å utarbeide smittevernplaner for
alt som skal skje i kirkens regi. En
skal være sikker på at det skal være
trygt å komme til Skjold kirke. 
Flere grupper skal i nærmeste tid

starte opp igjen med sine aktiviteter
og fra 31.mai blir det gudstjenester
igjen i kirken. De første søndagene vil
det være påmelding via hjemmesiden
vår og på hjemmesiden kan man også
følge med på oppdatert info om de

ulike gudstjenestene som følger ut-
over sommeren. 

Ta kontakt med oss!
Vi tenker på alle som er i risikogruppe
og som enda ikke har mulighet til å
møte opp på gudstjenester eller andre

aktiviteter i kirken. Ønsker en kontakt
med noen i kirken for samtale på
telefon eller nett finner en kontaktinfo
i dette bladet og på hjemmesiden vår. 

Velkommen tilbake 
til Skjold kirke! 

Hva gjorde
menigheten i
koronatiden?

For første gang siden 
middelalderen stengte 
Den norske kirke dørene
sine 12.mars. Kirken som
er vant til å være der for
folk i kriser og å åpne
dørene sine på vidt gap når
store katastrofer rammer
måtte flytte tilbudet sitt
over til nett og telefon.  
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Det er tid for å ønske vår
biskop, Halvor Nordhaug,
velkommen på visitas i
Skjold menighet! Han
kommer til oss 26.-30.
august, de to første
dagene med et tett 
program fra morgen til
kveld, mens på søndagen
blir det visitasguds-
tjeneste, visitasforedrag
og kirkekaffe.

TEKST: Harald P. Fylling 

B iskopen uttrykte på radioen
rundt pinsetider at det å være

på visitas er et høydepunkt i tjenesten
som han gleder seg til. Derfor ser vi
fram til at menigheten tar godt imot
vår biskop, deltar aktivt i samtaler om
menighetens arbeid og slutter godt
opp om visitasgudstjenesten på
søndag 30. august. 

15 år siden sist
Bispevisitas (av visitatio=besøke) er
et tilsynsbesøk som en biskop foretar
til en menighet - ideelt sett hvert 8.
år. Forrige visitas i Skjold var ved bis-
kop Hagesæther i februar 2005, altså
for vel 15 år siden (dette på grunn av
bispedømmets størrelse). 
Mye har skjedd både i menighet og

samfunn siden den gang. Noe av
dette er nedfelt i en visitasmelding
som i forkant sendes biskopen - som

utgangspunkt for de samtaler og
vurderinger som skal foretas under
visitasen.

Mange mål med visitaten
Formålet med bispevisitasen er å
støtte, inspirere og veilede menighet
og ansatte, og gjøre kirkens nærvær
synlig i lokalsamfunnet. Biskopen
skal ved visitasen legge vekt på for-
kynnelsen i sognet. Ved dette skal bis-
kopen gi støtte til menighetens
virksomhet og styrke menigheten.
Sammen med menighetsråd og an-
satte skal biskopen gå inn i et felles
arbeid for å prøve menighetslivet på
Bibelen og kirkens bekjennelse, og in-
spirere til frimodighet og fornyelse.
Menighetens arbeid skal også
vurderes opp mot de planer som fo-
religger fra kirkelige organer. Bis-
kopen deltar i gudstjenesten søndag,

har møte med menighetsrådet, alle
prostiets prester, øvrige ledere i
menigheten og den kirkelige staben.
Han skal også møte lærere i skolene
for å samtale om skole-/kirkesam-
arbeid og 10.klasse-elever (som jo
også er årets konfirmanter - mange av
dem) til spørretime. Videre blir det
besøk og omvisning på Siljuslåtten
sykehjem som nylig har startet opp i
vårt område og på Lagunen
storsenter. 

Inspirerende dager i vente
«Snart kommer jeg og tar deg», skal
biskopen spøkefullt ha sagt til menig-
hetsrådsleder, Eiel Holten, sist de
møttes. Ja, biskopen vil nok «ta tak» i
ting som menigheten bør arbeide
videre med. Men han vil også
verdsette og støtte mye av det gode
arbeidet som skjer i menigheten på
ulike plan. For biskopen kommer til
en aktiv og engasjert menighet med
mange dyktige frivillige medarbeidere
som året igjennom gjør en stor inn-
sats. Så får vi bare håpe og be om at
dette blir inspirerende dager og at
programmet lar seg gjennomføre til
tross for koronatidens spesielle ut-
fordringer. n

Biskop Halvor
besøker Skjold

menighet
VISITAS I AUGUST: – Snart kommer
jeg og tar deg», skal biskopen ha sagt til
menighetsrådsleder, Eiel Holten (t.v).
Nå opplyller Nordhaug den spøkefulle
trusselenl - og skal både spise middag
hos Holten og ha samtaler med ham. 
BEGGE FOTO: JENS Z. MEYER
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PROGRAM FOR 
BISPEVISITASEN 
I SKJOLD MENIGHET
26. - 30.  august 2020

Onsdag 26. august
                           
08.30 - 10.00     Biskopens møter staben
10.10 - 10.30     Samtale med diakon 
                           Kjerstin Marie Vereide
10.30 - 10.50    Samtale med kantor Guro 
                           Rotevatn Buder
11.00 - 11.50     Institusjonsbesøk 
                           Siljuslåtten sykehjem
12.00 - 13.00     Lunsj 
13.00 - 13.30     Samtale med adm.leder 
                           Marita Børve
13.30 - 13.50     Samtale med kateket 
                           Margrete Stordal
14.00 - 15.30     Møte med lærere fra  
                           skolene (ikke bekreftet)
15.30 - 16.30    Pause
16.30 - 17.30    Familiedag inkl. middag
17.30 - 18.15     Spørretime med 
                           10. klassingene/ 
                           konfirmantene
18.30 - 20.30     Samling med alle frivillige i
                           menigheten
    

Torsdag 27. august

09.00 - 10.30     Samtale med sokneprest 
                           Harald P. Fylling
10.30 - 12.00     Samling med alle prestene 
                           i Fana prosti
12.00 - 13.00    Formiddagstreff inkl. lunsj 
13.15 - 14.45     Lagunen – bedriftsbesøk – 
                           orientering, kaffe 
15.00 - 16.30     Middag hos MR-leder Eiel 
                           Holten + pause
16.30 - 16.50     Samtale med MR-leder 
                           Eiel Holten
17.00 - 18.00     Samtale med kapellan 
                           Marte H. Ottesen
18.00 - 18.30     Møte med Søråshøgda 
                           barnekor
18.45 - 21.00     Samrådingsmøte MR/stab/
                           ledere i menigheten
                           

Søndag 30. august

11.00                  Visitasgudstjeneste. 
                           Speidere og Cantus. 
                           Visitasforedrag like 
                           etter gudstjenesten. Barna
                           går ut til speideraktiviteter
                           Kirkekaffe/speider-
                           aktivitetene fortsetter.

Velkommen til spennende 
dager i Skjold menighet!
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TEKST: Margrete Stordal

D et har vert spennende å følge
dere på veien. Fra starten da

dere alle var litt sjenerte. Det har vert
kjekt å se at dere har tint opp. Nå har
flere av dere spennende spørsmål som
vi undres over sammen. 
Vi har ikke alle svarene, men

sammen har vi undret oss over mye.
Er alle like mye verd? Finnes det noe
mer enn det vi ser?  Ble jorden virkelig
laget på 7 dager? Kan Maria ha vært
jomfru? 
Jeg vil takke for fine samtaler og

gode refleksjoner. 
På veien har vi også vært innom

klatreparken og hengt i en tynn line.
Noen hoppet fra tårnet og fikk seg et
«magasug». Kanskje er det sånn det er

med troen også? Man må hoppe i det
og erfare selv at det er noe som bærer
deg. 
Videre har vi hatt egyptmarked der

vi samlet inn penger til forfulgte
kristne i Egypt. Vi hadde også en
digialinnsamling etter jul med Kirkens
Nødhjelp, der pengene gikk til rent
vann. Med dette har dere vært med å
gjøre verden til et litt bedre sted for
flere. Det er stort! 

En del måtte avlyses
Skjoldstock ble i år avlyst på grunn av
koronakrisen kom i full fart akkurat
den uka! Det var veldig dumt, da alt lå
klart for tidenes musikal! Men det er
mulig å få med seg på Skjoldstock
neste år, om du velger å være med på
årets lederkurs etter konfirmasjonen.

Håper jeg ser flere av dere på neste års
lederkurs.
Siden at vi ikke kunne møtes fra

midten av mars har vi hatt fire møter
på den digitale plattformen, der dere
har fått filmer og oppgaver dere skulle

Konfirmasjoner
høsten 2020
19. september kl 13 
Andreas Alræk 
Bastiansen
Ane Konglevoll
Julie Garnæs Halstensen 
Kasper Kroken Hatland
Matias Chacon Gjellestad
Oskar Caile
Rasmus Holten
Sebastian Bartun 
Søderstrøm
Simen Wiik Instebø
Simon Midtgaard
Stine Linnea Å. Iversen
Trine-Sofie Kjølseth Eide 

Trond Ivar Eskeland
William Woods

19. september kl 11 
Amund Aalvik Grønhaug
Benjamin Rørstadbotten
Celine Jordal Vikanes
Eivind Austgulen Raniseth
Emmi Reisæter
Fredrik Alfstad Haugen
Ida Hermine H. Fløystad
Johannes Spissøy Taule
Lukas Røren van Veen
Marie Hopsnes
Martin Nøttestad
Ole Bartholomay Vikøren
Pernille Luneng 
Sandra Sellevåg Svendsen
Sebastian Magnus Smøraas

3. oktober kl 13.00 
Andrea Størdal
Benoni Hjelle Gravelseter
Fredrik Eikeberg Langøy
Herman Schjølberg Evensen
Håvard Nepstad Husa
Jesper Mørk Andreassen
Jonas Hatlestad Nordtveit
Landry Mahoro Tshisekedi
Lene Bruun Teigland
Lise Låstad
Live Johanna Endresen
Tellmann
Martin Samnøy Storetvedt
Pia Karlsen Pisani
Pia Wange Eskedal
Sara Kjerland 
Kristoffersen
Sofie Knudsen Raa

3. oktober kl 11.00 
Angel Daniel Kyrkjebø
Haugland
Iselin Hamre Fortun
Jakob Rostin
Jørgen Magnus Søilen/
Goettges
Karine Ruiz Selberg
Kaspar Rå Birkeland
Kristoffer Knag Songstad
Ludvik Eide-Hågøy
Malin Kulvik
Mari Olsen-Solheim
Martin Klodvik
Oscar Seterås Nøkleby
Sigrid Yvette Sirnes Aarø
Tobias Bjerke Pedersen
Torbjørn Lund Birkeland
Ulla Marie Ryningen Tvedt

Til konfirmantene 2019-2020:

Det ble jo
et flott år!
Året 2020 da du var konfirmant er snart over! 
Marte Birkeland Åsen (prest) og jeg, Margrete 
Stordal (kateket) vil med dette takke for et flott år!
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20. september kl 11.00
Alexander Eugen 
Helgesen
Benjamin Rørstadbotten
Benjamin Herman Manso
Cristoffer Glück 
Didrik Andreas Svendal
Eirin Strømmen Flikka
Emma Magnus Sundt
Herman Iversen Raa
Ludvig Almqvist-Reimers
Marius Khehathan 
Høgholm
Mille Christine Hauge
Otilie Fonneland Erstad
Tobias Rye-Mikkelsen
Tor Aspevik
Vegard Alexander Torheim
Mikal Hodne Hageberg

20. september kl 13.00 
Alexandra Sætre Larsen
Andrea Dvergsdal 
Haukeland
Andrea Schrøder
Johannessen
Andreas Risa Gauteplass
Dorthea Østvold Karlsen
Erik Skjelvik Larsen
Erika Sofia Mortensen
Fabian Hilt-Søreide
Herman Iversen Raa
Ingrid Marie Aasehaug
Søraas
Martin Instebø 
Storetvedt
Martin Skjelvik Larsen
Mille Olsen Furebotten
Nikolai Dømbe Larsen

Oscar Barikmo Stuhr
Prinz Clarence Sperrevik

4. oktober kl 11.00 
Ane Aspelund A. Oppedal
Dina Areklett Norebø
Embla Holtet Dale
Herman Skuterud Mohn
Jakob Horstad
Jonas Solberg-Hansen
Julie Brigtsen Nummedal
Magnus Eikeseth Otterå
Malene Skjelnes Loftesnes
Malene Mørch Fosnes
Mathias A. Vevle Schanke
Pernille Wie-Soltvedt
Sebastian Telle
Sofie Rye Daae

Velkommen 
til de nye 
konfirmantene
2020/21!
Kjekt å se at det alt er mange
som har meldt seg på som
årets konfirmanter.

Har du ikke meldt deg på ennå
er det ingen krise. Det er bare å
finne fanen konfirmant på vår
nettside:skjoldmenighet.no, 

Merk at det er digital påmeld-
ing. Har du ikke heller fått bro-
sjyre i posten er den også
nedlastbar på vår nettside.

Hvordan året blir med samlinger
og slikt må vi bare se ann i for-
hold til smittevern regler. 

Ønsker alle nye konfirmanter
velkommen til Skjold kirke.
Margrete Stordal

Hver fredag: 
Kunngjøring om 
gudstjenester i 
Fana prosti. 
www.fanaposten.no
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Konfirmantåret 222000222000///222000222111 
 

Skjold menighet 

løse. Det har vært spennende å undervise
på en helt annen måte. 
Håper dere lærte noe på slutten av året

også!

Til sist en velsignelse på veien videre:

Må din vei komme deg i møte. 
Vinden alltid være bak din rygg. 
Solens lys leke på ditt kinn og regnet 
falle vennlig på din jord.
Og må Guds gode hånd verne om 
deg til vi møtes igjen. n



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

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

Givertjeneste:

• 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!

Givertjenesten i  Skjold menighet



V i tilbyr i dag speiding på både
tirsdager og onsdager (fra 1.

klasse og oppover), samt
familiespeiding (3-6 år m/fore-
satte) 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

Velkommen til oss!  

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

Vil også du bli speider?
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I forkant av årets pinse
har det vokst fram en
solidaritetsaksjon innen
Den norske kirke. 

TEKST: Harald P. Fylling

Menighetene i Norge oppfordres
til «et krafttak for misjon». Ak-

sjonens slagord og tittel er «Sammen
som kirke i hele verden». 
Koronapandemien tydeliggjør

hvordan vår verden henger sammen.
Den norske kirke er del av en

verdensvid kirke. Samtidig har den
kanskje verdens beste apparat til å
møte denne situasjonen. 
Derfor ønsker aksjonen å vise det

globale ansvar Den norske kirke har
gjennom sine menigheter!
Denne aksjonen er tett knyttet til

Kirkens oppdrag og budskap. Her er
det en dyp sammenheng mellom
Pinsefeiringen og kirken som et
verdensvidt fellesskap. Kirken er
bærer av håpet om nytt liv!
Derfor oppfordres menighetene til å

samle inn penger for å støtte kristne

søsken verden over. Målet er at hver
menighet samler inn minst 5.000 kr
til et konkret prosjekt. For Skjold
menighet er det naturlig å la disse
midlene gå til menighetens misjons-
prosjekt; Stefanusalliansens arbeid
ved Anafora i Egypt. Vi vil realisere
dette gjennom kirkeofringer på guds-
tjenestene før sommerferien, men
også gjennom private bidrag via
Vipps (nr 10649) merket «Anafora».
På den måten kan vi sammen gi et
solid håndslag til våre kristne søsken i
Egypt.



Korona-tiden har medført
mange utfordringer også 
for kirken. 

TEKST: XXXX

Man har lenge snakket om at den tra-
disjonelle ofringen under gudstjenesten
må legges om fordi mange mangler
kontanter. I tillegg kommer nå
smittefaren ved å sende rundt of-
ferposer i benkeneradene. Dermed
framskyndes overgangen til digitale of-
ringer. 
I denne tiden - med alle korona-re-

striksjonene - har menighetsrådet der-
for bestemt at ofringene nå skal foregå
via Vipps eller på bankterminal bak i
kirka. Det medfører at alle som vil gi en
offergave under gudstjenesten, bør in-
stallere Vipps på mobiltelefonen og
læres seg å bruke den. Da vil ofringen
være raskt unnagjort - bare ved noen
tastetrykk! 
Mange vil nok savne «gamlemåten» å

samle inn penger på. Kanskje det senere
åpnes opp igjen for den muligheten?
Men enn så lenge oppfordres alle til å
gå over til Vipps. Før man har lært seg
metoden, kan det virke vanskelig. Men
når dette er innarbeidet, vil de fleste
oppleve det både lettvint og funksjonelt.
Om du ikke vet hvordan det gjøres, så
prøv å søke hjelp av noen som kan det.
Eller man kan stoppe igjen etter en
gudstjeneste for å få hjelp med å in-
stallere Vipps-appen. Lykke til! n
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Pål Berge

P ål har hele vinteren passet på at det ikke blir konflikter 
mellom biler og fotgjengere i Sæterveien, at alle skal ha

en trygg vei mens utbyggingen av Skjoldhagen pågår.
Arbeidene der har gått sin gang og Pål har

holdt seg frisk og stått der i vær og
vind i koronatiden (og det var en

kald og sur vår) og hilst venn-
lig på de forbipasserende.
Han syns det er tungt med
den generelle frykten som
denne epidemien har
skapt. Han har vært et
lyspunkt for mange, og
folk har gitt ham gode
tilbakemeldinger. Det er
hyggelig når folk kom-
mer med sjokolade og

andre oppmerksomheter
som en takk for at de blir

sett av en vakt som passer på
trafikken.n

På den første finværsdagen før pinse, stoppet
jeg fem personer på veien mellom kirka og
Lagunen. Jeg ville høre hvordan de hadde
opplevd denne våren med korona og ned-
stengning av samfunnet. Hvordan hadde det
innvirket på livene deres og om det var noe de
syntes var negativt og om det var noe positivt
som kom ut av denne perioden.

TEKST OG FOTO: XXXX

Fem på 
gata om 
korona-
tiden

Her kan du
bruke 

Vipps-nummer
10649

Vipps -
inn i kirken?
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John Mosaker 

J ohn har opplevd 
denne tiden som

veldig spesiell, som en
stor tålmodighetsprøve.
Han ble veldig sliten av
de massive negative
nyhetene i radioen og på
TV. Han lærte seg etter
hvert å finne filmer han
ønsket å se, eller å høre
på musikk som han liker.
Han tok i bruk elekt-
roniske medier for å
holde kontakt med
familie, tidligere
kollegaer og venner. Han
pleier og gå mye, og det
har han fortsatt med, det
gjør godt. Han tror denne
epidemien vil gjøre at
Norge blir endret. n

Stine Nøttveit

Stine var høygravid da smitten kom. Hun arbeider på Haukeland
sykehus helt fram til fødselen. Det var stor spenning til om far fikk

være med på fødselen. Det var viktig at han var helt frisk for å kunne
være til stede. Det gikk fint. Far har et yrke der han måtte ha hjemme-
kontor. Det var veldig fint for familien med den nye babyen, for da var
jo far i nærheten hele dagen og de kunne ha pausene sine sammen. n

Marthe Rostrup

D et aulet av barn på fjerde 
klassetrinn på lekeplassen i

Hareveien. Det var tydelig glede
over både finværet og leken.
Marthe passet på at alt var greit. 
For henne hadde ikke
koronatiden hatt så store kon-
sekvenser. Det var greit, men
kjedelig under perioden med
bare nærfamilien og nettstudier.
Og hun er glad for at hun nå kan
møte venner igjen i litt større
grupper. Hun er lærerstudent og
Skjold skole har hatt bruk for
vikarer siden skolene åpnet opp
igjen 7. april. Hun har fått jobbe
mye og skaffet seg nyttige er-
faringer som har vært positivt
for henne. n

Jan Haugland

J an bor i Sunnfjord og var nå i 
Bergen for å feire sin 72-årsdag,

sitt eldste barnebarns femårsdag og
for å delta i det yngste barnebarnets
barnedåp. Det har ikke vært
koronasmitte i Sunnfjord, men
likevel har han følt seg mere isolert
med mindre sosial omgang i denne
perioden. Han har savnet det
kristne fellesskapet, siden både
bønnegruppe og bibelgruppe har
vært avlyst. Men etter hvert har de
tatt i bruk Skype i gruppene og det
har fungert godt. Han har også vært
lydig mot Erna Solberg og ringt
mere til venner og det har vært
kjekt. Han er glad for at han nå etter
tre måneder igjen kunne besøke
datteren og barnebarna på Sørås-
høgda og å komme ut av det som
føltes som en unntakstilstand. n
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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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Karneval 
på Familiedag

Små og store koste seg på karneval på
Familiedag i februar! Det var stor stas med

piñjata fylt med masse godteri og diskodans i
kjelleren! Vi gleder oss til å  samles på
Familiedag igjen etterhvert! FOTO: XXXX
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V i må være forberedt på at ting 
kan endres fortløpende, så følg

med på hjemmesiden og Facebook
for oppdatert informasjon når det
nærmer seg oppstart av aktivitetene.

Familiedag. Oppstart 26. august.
Middag og aktiviteter for hele
familien to onsdager i måneden! 
Vi starter opp med Familiedag 
26. august. Da skal det være bispe-
visitas i kirken, og biskopen kom-
mer på besøk. Det blir sang og lek 
på Knøttesang (0-5 år), og tromme-
sirkel med TrommeLars i Ons-
dagsklubben (1. – 7. klasse)! Alle 
8-åringer er spesielt inviterte denne
dagen, og får egen invitasjon i
posten. Dette gleder vi oss til! Følg
med på hjemmesiden for resten av
høstens program. 

Visitasgudstjeneste og aktivitetsdag
med speiderne 30. august. Velkom-
men til store og små! Etter gudstje-
nesten blir det en rekke speider-
aktiviteter ute på kirkeplassen. Det
blir bål, lavvo, speidermat, postløype
og god stemning. Se førstesidebildet
for inntrykk fra en tidligere ak-
tivitetsdag.

Babysang. Oppstart 1. september
Velkommen til Babysang hver tirs-

dag kl. 12.30 i kirkekjelleren (unn-
tatt høstferien). 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.

Helt førsteklasses for 6-åringer 
6. og 9. september. Alle som be-
gynner i 1. klasse i år inviteres til to
førsteklasses samlinger i kirken! 
Søndag 6. september blir det
skolestartgudstjeneste med utdeling
av barnebibel til 6-åringene, sang 
av Søråshøgda barnekor og kirke-
kaffe. Onsdag 9. september inviteres
6-åringene til Helt førsteklasses 
samling i Onsdagsklubben, som er
en del av Familiedag. *Påmelding.

Tårnagentdag.  For 9-åringer 23.
september. Alle som fyller 9 år i år
inviteres til en spennende
Tårnagentdag i Onsdagsklubben!
Mer informasjon kommer – men
hold av datoen allerede nå! 
*Påmelding.

Søråshøgda barnekor. Øvelser hver
torsdag i fire ulike grupper kl. 17.30
til 18.30 i Skjold kirke. For mer in-
formasjon, se www.sbkor.no

Kjenner du noen mellom 
0 og 12 år? Se her!
Vi håper vi kan starte opp igjen som normalt med 
aktiviteter igjen i august, og planlegger ut fra dette. 

Det ble en spesiell vår. 
Aktiviteter måtte avlyses,
og Babysang og Knøtte-
sang ble flyttet til Face-
book.  Jeg savner veldig
møtene med alle store 
og små i kirken! 

TEKST: Janne Torvestad

I en tid som denne, med mye usik-
kerhet, frykt og bekymringer,

syntes jeg det er godt å tenke på at vi
aldri er alene. Vi har en Gud som har
gode tanker for oss, som bryr seg om
hvordan vi har det og som gir oss håp. 
For jeg vet hvilke tanker jeg har

med dere, sier Herren, fredstanker
og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere
fremtid og håp. Jeremia 29, 11
For min del har det blitt en lang pe-

riode med hjemmekontor, som snart
går over i en enda lenger periode med
ferie og fødselspermisjon. I august
skal jeg og mannen min bli foreldre til
en liten gutt, og vi gleder oss veldig!
Jeg kommer tilbake på kontoret i
midten av mai neste år. I mel-
lomtiden kommer det en vikar som
overtar oppgavene mine. 
Jeg er så takknemlig for å få jobbe i

denne flotte kirken, og kommer til å
savne dere når jeg er i permisjon!
Forhåpentligvis får jeg truffet noen av
dere på samlingene vi har planlagt
utenfor kirken i midten av juni. Til
dere andre vil jeg få benytte anled-
ningen til å si god sommer her! Vi
håper aktivitetene kan starte som
normalt igjen i august – du finner en
oversikt i bladet. Følg med på Face-
book og hjemmesiden vår for opp-
datert informasjon, og velkommen 
til både kjente og nye!

Sommerhilsen fra menighets-
pedagog Janne Torvestad

Korona, håp 
og fødsels-
permisjon

Menighetspedagog Janne har påskesamling i stuen sin. Denne og mange flere sangs-
tunder ligger samlet i gruppen «Babysang og Knøttesang i Skjold kirke» på Facebook. 



Kor i korona-tid 

Velkommen til sangstund/
musikkandakt i Skjold kirke 
Denne sommeren blir det ikke lunsjtreff, men vi inviterer deg til to

samlinger i kirkerommet med kantor Guro og kapellan Marte. 
25. juni og 9. juli kl. 12. Påmelding til diakon Kjerstin-Marie på mobil
90802990 (senest dagen før kl.15). Vi vil følge alle smittevernregler,
slik at det skal være trygt å komme.

TEKST OG FOTO: XXXX

S elvfølgelig med god avstand 
mellom sangerne, og smitte-

vernreglene ble fulgt til punkt og
prikke. 
Tirsdag 12. mai tok mange av

korsangerne turen til Siljuslåtten
sykehjem. Koristene stod utenfor
sykehjemmet med god avstand til
hverandre, mens beboerne satt i
hagen og på balkongene med
pledd og flagg. 17.mai- og
vårsanger stod på programmet,
og heldigvis var det både sol og

opphold mens vi sang (til tross
for regn, hagl og iskald vind store
deler av dagen). Programmet ble
gjennomført to forskjellige steder
utenfor sykehjemmet, slik at flest
mulig beboere kunne få det med
seg. Det var utrolig kjekt å få
kunne komme ut og synge for
folk igjen. Mange av beboerne
sang med, og det så ut som både
korsangere, beboere, pårørende
og ansatte koste seg. 

Cantus utenfor Siljuslåtten.

Vil du bli speider?
Nordås Steinsvik KFUK-KFUM-speidere
har plass til flere speidere! Les mer her:
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. Meld deg gjerne inn i
Facebook-gruppen «Babysang og
Knøttesang i Skjold kirke» for oppdatert
informasjon om disse aktivitetene. 

23. september er det klart for Tårnagentdag.

Etter noen uker med digitale korøvelser med kor-
sangerne i Cantus i hver sin stue, var det veldig fint å
kunne øve sammen i grupper i kirken igjen i mai. 

TrommeLars inviterer til trommesirkel i
Onsdagsklubben.



Livets gang
Døpte 
Hans August Korsmo-Finsås 
Sigrid Hegland Angelskår 
Sigurd Torsnes Espeland 
Mari Olsen-Solheim 
Landry Mahoro Tshisekedi 
Andrea Velle Rognvik 
Selma Duesund Storetvedt 
Prinz Clarence Sperrevik 
Live Johanna Endresen
Tellmann 
Cristoffer Glück 
Sofia Smith Feidje 
Solveig Hope Møller 
Solveig Hope Møller 
Sebastian Leonard Løwø 
Magnus Svidal Førde 
Bastian Bergesen Sangolt 
Jenny Sunde Grøtta 
Maja Steinset Løwø 
Ludvig Lund Lothe 
Martin Løfstrand Halleraker 
Sebastian Røsland Kuhnle 
Bertine Sol Vindenes Devik 
Sophie Vik Tellefsen 
Mathias Haarklau Tangen 
Hugo Kvinge 

Dødsfall
Øyvind Ullestad
Ingrid Sagen Trosvik
Liv Henriksen
Hugo Willy Simonsen
Paul Martin Norbustad
Per Harry Pedersen
Enok Hauge

Ragnhild Hordnes
Knut Nygaard
Oddvar Sirijord
Svein Lothe
Elisabeth Sæterdal
Esther Herland
Lillian W. Dvergsdal
Vigdis Helle Nordstrand
Ragna Agathe Lambach

Gudstjenester 
28. juni kl 11.00,
4. søn. i treenighetstiden
Gudstjeneste, dåp, nattverd.
Offer: Kirkens SOS i Norge i
Bjørgvin. Ved Marte Håberg
Ottesen. 1 Kor 9,24-27

12. juli kl 11.00, 
Aposteldagen
Gudstjeneste, dåp, nattverd.
Offer: Menighetens arbeid.
Ved Marte Håberg Ottesen.
Luk 5,1-11

26. juli kl 11.00,
8. søn. i treenighetstiden
Gudstjeneste, dåp, nattverd.
Offer: Kristent Innvandrer-
arbeid. Ved Harald P.  Fyl-
ling. Matt 6,19-24

29. juli kl. 19.00 
Olsokgudstjeneste i Fana
kirke. Skjold menighet 
oppfordres til å bli med!

9. august kl 11.00,
10. søn. i treenighetstiden
Gudstjeneste, dåp, nattverd.
Offer: Menighetens dia-
konale arbeid. Ved Harald P.
Fylling. Luk 5,27-32.

23.august kl 11.00:
12. søn. i treenighetstiden
Gudstjeneste, dåp. Ved
Marte Håberg Ottesen.
Matt 6,24-34.

30. august kl 11.00,
13. søn. i treenighetstiden
Visitasjonsgudstjeneste.
Ved Harald P. Fylling. Se
notis under. Matt 25,14-30

6. september kl 11.00,
Vingårdssøndag
Skolestartgudstjeneste med
Søråshøgda barnekor.
Gudstjeneste for store og
små. Dåp. Ved Marte Hå-
berg Ottesen. Matt 20,1-16.

13. september kl 11.00,
15. søn. i treenighetstiden
Gudstjeneste, dåp. Ved
Harald P. Fylling. Fil 1,9-11

19. september kl 11.00 og 
kl 13.00, lørdag etter 15.
søndag i treenighetstiden.
Konfirmasjonsgudstjeneste.
Ved Marte Håberg Ottesen.
Matt 5,38-48

20.september kl 11.00 og 
kl 13.00, 16.søn. i treenig-
hetstiden .
Konfirmasjonsgudstjeneste.
Ved Marte Håberg Ottesen.
Mark 7,31-37

26.september kl 11.00,
Lørdag etter 16. søndag i
treenighetstiden
Konfirmasjonsgudstjeneste.
Mark 7,31-37

27. september kl 11.00,
17. søn. i treenighetstiden
Gudstjeneste, dåp, nattverd.
Ved Harald P. Fylling.
Joh 11,17-29 og 30-46

4.oktober  kl 11.00,
18. søn. i treenighetstiden
Konfirmasjonsgudstjeneste,
dåp, nattverd. Ved Marte
Håberg Ottesen. Matt 8,14-
17

4.oktober kl 13.00,
18. søn. i treenighetstiden
Konfirmasjonsgudstjeneste.
Ved Marte Håberg Ottesen.
Matt 8,14-17

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

Kanskje en
telefonprat?

Har du det som
meg, så savner du
gjerne litt sosialt
fellesskap. 

Det er ikke mange møte-
steder for tiden. Vi
holder oss for det meste
hjemme eller hver for
oss. Kan hende det
hadde vært greit å slå av
en prat om hva du tenker

på og hvordan dagene
dine er? Eller kanskje har
du en glede som du
kunne tenke deg å dele
med meg?

De siste månedene har
jeg hatt mange fine
telefonsamtaler med folk
som bor i Skjold menig-
het. Kan hende du ville
sette pris på en telefon-

prat? Jeg kan treffes på
telefon 908 02 990 eller
e-post: kv587@kirken.no 

Skulle du ikke få kontakt
med én gang, så ringer
jeg deg opp igjen. Ser
frem til å høre fra deg!

Hilsen Kjerstin-Marie
Vereide, diakon i Skjold
menighet 

Menighetskalender

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

Velkommen til visitasgudstjeneste!
Søndag 30. august blir en viktig dag i Skjold menighet! Det blir festgudstjeneste med menighetens prester, prost og
biskop Nordhaug, samt Cantus og speidere. Etter gudstjenesten holder biskopen sitt visitasforedrag. Alle er invitert

til kirkekaffe og speideraktiviteter ute etterpå. Menigheten oppfordres til å slutte godt opp om gudstjenesten!    


