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Hold avstand! Ikke gå på besøk! Ingen
klemming eller håndhilsning! Hjemme-
kontor. Avlysning av de vante ak-
tivitetene. Hvordan takler vi dette?  

TEKST: Sokneprest Harald P. Fylling

N oen har kjent på ensomhet og kjedsomhet. Noen   
har fått tid til andre ting – som utbedringer i

huset eller hobbyer. Mange har brukt telefonen flittig.
Vår diakon kan fortelle at hun i denne tiden er blitt 
mye bedre kjent med mange av dem som går på for-
middagstreff eller andre aktiviteter i kirka. Via lange
telefonsamtaler! 

Avstand kan gi en ny form for nærhet. Nærast er du
når du er borte, synger vi, noko blir borte når du er
nær. Da handler det om forelskelse og kjærlighet 
mellom to, men kanskje gjelder det også mer allment? 

Noen har fått bedre tid – både til å nyte roen alene og
til å være sammen med de nærmeste på andre måter.
Andre har krangla mer og dagene ble mer strevsomme.
Noen kjenner på skuffelse over at ting ikke ble som
planlagt, andre på usikkerhet og frykt. Ingen vet
hvordan dette skal ende.

Hvor er Gud midt i alt dette? Noen føler at Han er 
langt borte – som om Han ikke bryr seg. Bønnene når
bare til taket. Vi kan kjenner oss forlatt.

Andre finner trøst – hvor skal min hjelp komme fra?
Min hjelp kommer fra Herren (Salme 121 i Bibelen –
les gjerne hele salmen!). Jeg tror at Vårherre er nær
selv om vi ikke alltid opplever det. Vi kan ikke se Ham
eller høre stemmen Hans i rommet. Og likevel kan vi 
få tro at Han er der. Han kjenner oss og bryr seg om
hvordan vi har det. Kanskje er Han ekstra nær når 
Han kjennes lengst borte? Kanskje noen rakte oss en
hjelpende hånd i denne vanskelige
tiden – som ellers aldri ville ha
gjort det? 

Kanskje trenger vi mer enn
noen gang å holde fast på det
Mesteren sa i sin avskjeds-
hilsen til disiplene: Og se, jeg
er med dere alle dager inntil
verdens ende. Så forlot Han 
dem. Eller gjorde Han 
egentlig det?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)
Ingrid Ulrikke Husøy

 55 59 71 17
ih285@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

Skjold kirkelag
Kontakt: Berit Ådland 

977 51 344
Kontakt: Gerd Dale 

55 13 27 29

Internett/m
enighetsblad

Ansvarlig utgiver:
Menighetsrådet. 

Redaktør 
Harald Pedersen Fylling

 934 89 365
hf292@kirken.no 

kirken.no/skjold

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

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

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

Utgivelse neste nummer: Kontakt redaksjonen

Hvem-hva-hvor i Skjold menighet
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TEKST: Kateket Margrete Stordal

D erfor prøver vi på noe nytt i år:
Egyptløp. Det blir ikke bare 

ett løp, men to. Et løp for familien 
4. oktober på familiedag. Her blir
både knøttesang og onsdagsklubben
med. Vi oppfordrer barna til å kle seg
ut når de skal løpe slik at det blir litt
ekstra gøy. Kanskje må bjørnen
krabbe en runde på alle fire? Kanskje
ønsker du å kle deg ut som en kanin
og hoppe en runde?
Det andre løpet er for konfirmanter

8. november.  Den dagen blir det
gudstjeneste for menigheten kl 11,
med tema de forfulgte. Samme dag 
kl 13 blir det gudstjeneste med samme
tema for konfirmantene. Etter denne
gudstjenesten blir det løp der kon-
firmantene springer for å samle
penger til de forfulgte kristne i Egypt
ved å bli sponset med en sum per
runde eller med et fastbeløp. Dette
skal være et løp for alle. Om en ønsker
å springe flest runder på kortest tid,
kle seg ut, hinke, gå baklengs, så er
det bare fantasien som setter grenser. 

Vi oppfordrer menigheten til å finne
en konfirmant å sponse. Mer infor-
masjon om hvordan man sponser
kommer på menighetens Facebook-
og hjemmeside når det nærmer seg.  
Mer informasjon om hvordan man

melder seg på og hvordan selve løpet
skal gjennomføres kommer på Face-
book, mail, konfirmantundervisning
og på familiedag. n

Vi gleder oss til å samle inn penger til
Stefanusalliansen på en kreativ måte.
Håper å seg deg løpe eller heie!

Egyptmarked=Egyptløp

STØTTES AV STEFAUSALLIANSEN: «Mama Maggie», Magda Gobran (70) tilhører Egypts koptisk-ortodokse minoritet. Hun var tidligere 
informasjonsteknologiprofessor, men hoppet av karrieren for å arbeide for fattige i slummen i Kairo gjennom organsiasjonen Stefanusbarna.
Gobran kalles ofte Egypts «Moder Teresa» og er nominert til Nobels fredspris for 2020. Hun er også tidligere nominert til Nobelprisen for 
sin innsats. FOTO: STEFANUSALLIANSEN/BJØRN A. WEGGE 

Vi har arrangert mange Egyptmarkeder i Skjold kirke. I år må vi tenke
annerledes på grunn av koronasituasjonen. Det blir vanskelig å samle så
mange som vi har gjort i små lokaler.

  
            
            

          
  

            

    

       

Dåp i koronatider
Noen har valgt å utsette eller kutte ut dåpen som var planlagt i denne tiden. Vi vil 
oppfordre til at dere det gjelder, prøver å finne en ny dåpsdato, går inn på nettet
(skjoldmenighet.no > så dåp) og registrerer dere på nytt. Vi legger til rette for dåp –
enten i en gudstjeneste eller etter gudstjenester i Skjold kirke. VELKOMMEN TIL DÅP! 
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Etter flere utsettelser fikk
vi endelig avviklet bispe-
visitas menigheten, til 
tross for at tidspunktet
ikke var det beste. Korona-
situasjonen gav oss også
ekstra utfordringer. 

TEKST: Sokneprest Harald P. Fylling

I møtet med staben tidlig onsdags
morgen fikk vi en god samtale 

om forholdene i menigheten og den
enkeltes utfordringer i jobben. 
Biskopen understreket at han ikke 
var kommet for å kontrollere, men 
inspirere. Senere fikk de fleste i
staben anledning til å snakke med
biskopen på tomannshånd. På den
måten kunne han danne seg et godt
bilde av situasjonen – og komme med
konstruktive innspill til videre arbeid.

Mange treff
Besøk på Siljuslåtten sykehjem ble 
ett av høydepunktene i programmet.
Vi ble møtt og vist rundt i det flotte
anlegget av ledelsen før mange av 
beboerne ble samlet til en andakts-

stund i atriet. Senere på dagen var det
møte med ledelse og lærere på skolene
der skole-kirkesamarbeidet var tema.
Utfordringene med den nye fag-
planen i KRLE-faget ble også drøftet.
På ettermiddagen gikk det slag i

slag med familiedag, møte med
Trommelars, spørretime med kon-
firmantene, innom øvelse i Sørås-
høgda barnekor og til slutt samling
med de frivillige i menigheten. Et
tettpakket program var til ende, og
biskopen kunne trekke seg tilbake
med mange inntrykk i bagasjen. 

Vrient i koronatiden
Neste dag møttes alle prostiets
prester til nettmøte der fokus var
menighetenes utfordringer i korona-
tiden. Biskopen gav ros for kreativitet
og stå-på-vilje rundt omkring. 
Formiddagstreffet måtte erstattes

med en musikkandakt – et tryggere
arrangement uten matservering.
Mange av den eldre garde fikk et
hyggelig møte med biskopen før vi
måtte haste videre til besøk på
Lagunen. Senterleder Eliassen tok
godt imot oss og gav en omvisning 
på «nye Lagunen» med påfølgende

informasjon anlegget og planene
videre. Samtalen etterpå dreide seg
mest om hvordan man kan møte ut-
fordringene med alle de unge som
«henger» på området. En diakonal
ungdomssatsing ble nevnt fra kirkens
side, men tiden er kanskje ikke helt
moden for det. 
På grunn av køproblemer ble bis-

kopen og hans følge invitert på en
spasertur, først til Lagunen, så via
middag hos menighetsrådsleder 
Eiel og tilbake til kirken. Dagen ble
avsluttet med en strategisamtale 
mellom biskop, menighetsråd, stab
og andre ledere i menigheten. 
Her tok biskopen tak i viktige ting

han hadde merka seg under besøket 
i Skjold samt lest ut av visitasmeld-
ingen og menighetens strategiplaner.
Menigheten fikk ros for en god og
grundig visitasmelding – i topp-
divisjonen!, sa biskopen. 

Utfordringer til menigheten
Kveldens samtale ble grunnlaget for
biskopens visitasforedrag etter guds-
tjenesten på søndagen. I foredraget
oppsummerte han sine inntrykk i
følgende utfordringer:

Inspirerende møter        
med biskop Halvor
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•  Gå til gudstjeneste regelmessig
•  Det er behov for undervisnings-
    samlinger som gir mer kunnskap 
    og fordypning i den kristne tro
•  De som har utsatt dåp i korona-
    tiden, må inviteres tilbake
•  Ulønnede frivillige medarbeidere 
    må følges opp systematisk

•  Det trengs en større givertjeneste!

Speiderne deltok aktivt under og
etter visitasgudstjenesten, bl.a. med
speideraktiviteter og grilling på kirke-
bakken. Menighetsrådet organiserte
kirkekaffen på en flott måte – med
kakeservering i våpenhuset. De fleste

trakk ut i solen, men en del foretrakk å
sitte i menighetssalen.
Dettte ble en innholdsrik, vellykket

visitas. Menighetsråd og stab vil ta tak
i utfordringene, men kan også glede
seg, sammen med biskopen, over en
levende menighet med stor aktivitet
og mange flotte mennesker. n



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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Ingrid Ulrikke Husøy fra
Gressvik utenfor Fredrik-
stad er ansatt som menig-
hetspedagog i Skjold
menighet i vikariat mens
Janne Torvestad er i
permisjon. Vi tok en liten
prat med henne for å bli
litt bedre kjent. 

TEKST: Marte Håberg Ottesen

I ngrid forteller at hun har vokstopp med både søndagsskole og
barnekor i den lokale kirken på
Gressvik. 
– Etter videregående og folkehøy-

skole jobbet jeg som ettåring i NMSU
(Det norske misjonsselskap ungdom)
i England hvor jeg fikk drive med
ungdomsarbeid og kirkeplanting.
Dette var en opplevelse som gav en
smak på hvor givende og spennende
det kan være å jobbe i kirken med
barn og unge. 

Hørt om Skjold gjennom venner
Så, etter en variert utdanning med
blant annet en bachelor i teologi og
pedagogikk søkte hun på vikariat i
Skjold menighet. 
– Hvorfor søkte du akkurat

dette  vikariatet?
– Jeg hadde hørt gode ting om

Skjold og arbeidet der fra flere
venner, og det er en jobb som lar meg
jobbe med både tro, mennesker,
fellesskap og samfunn. Det er spenn-
ende, givende og utfordrende på én
og samme tid. 
– Hva ser du frem til i den nye

jobben?
–  Å møte mennesker i ulike aldre

og med ulik bakgrunn, og å få være
med på å bygge fellesskap der folk har
lyst til å være med og der de føler seg
sett og velkommen. 

Korsang og kreativitet
Ingrid Ulrikke Husøy forteller videre
at hun har hørt mye fint om julevand-
ringene og skolegudstjenestene.

– Det gleder jeg meg til å være med
på, sier hun. 
Til slutt må vi også vite litt om hva

Ingrid driver med når hun ikke er på
jobb. 
– Jeg synger i kor, er engasjert i 

St. Jakob, og det siste året har jeg
også begynt å sy og male litt, slutter
menighetspedagogvikaren. n

Vi er glade for at Ingrid er på
plass i Skjold kirke og gleder
oss til å bli kjent det kommende
året! 

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

–Spennende vikariat

VIKAR: Ingrid Ulrikke Husøy skal jobbe
som menighetspedagogvikar i Skjold.



Nordås Steinsvik speider-
gruppe har ledige plasser
og ønsker at nettopp DU 
begynner hos oss. 

V i tilbyr i dag speiding tirsdager 
og onsdager (fra 1. klasse og op-

pover), samt familiespeiding (3-6 år

m/foresatte) som har møte annen-
hver søndag.
Nordås Steinsvik er en fusjon av

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. 
Høresdette spennende ut? Send en

mail til nordassteinsvik@gmail.com.
Du finner også mer informasjon her:
nordaassteinsvik.kmspeider.no n

Velkommen til oss! 

V i øver hver torsdag kl 17.30-
18.30 i Skjold kirke. Koret har

medlemmer fra 4 til 13 år, og på øv-
ingene er det fire grupper inndelt
etter alderen på barna. Barn som har
fylt eller fyller fire år kan begynne, 
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 Amsterdam, og i
vår hadde vi kortreist overnattingstur
til Fana folkehøyskole på Milde. 

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

barnehager, skolekretser og alder,
fellesskap og sangglede står i sentrum.
Koret 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

Vil også du bli speider i Nordås Steinsvik?
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Menighetene i Fana og 
Bergensdalen prostier inviterer
etterlatte til et seminar om sorg



Livet har blitt annleis for
oss alle dette året, både i
og utanfor kyrkja. Det
har vore og er framleis
usikkert kva vi kan få lov
til og kva vi skal la vere. 

TEKST: Kjerstin-Marie Vereide

Å halde avstand og vaske
hendene høyrer jo med til dei

pålagde aktivitetane. Utover dette
så må vi følgje med på nyhenda:
Kan eg gå på gudsteneste denne
søndagen eller er det ikkje plass
til meg? Vert det familiedag eller
ikkje? Kan ein snart starte opp 
med Formiddagstreff og Ti-kaffi? 
Det er mange spørsmål som

melder seg og ein veit ofte ikkje kva
svaret er før dagen kjem. Og då må
ein spørje seg sjølv om ein er frisk
nok og tek sjansen på å vere saman
med anna folk. Og for dei som lurer
på det. Vi tilbyr samlingar av ulike
slag i kyrkja så sant det let seg gjere,
men vi må rette oss etter dei
gjeldande retningslinjene. Følg
med, følg med!

Nevenyttige folk og 
dugnadsinnsats
Framtida er det ikkje så lett å spå
om. Men no vil vi gjerne få fortelje
om nokre kjekke ting som har
hendt i og ved kyrkja. Kanskje 
har du lagt merke til det? Folk frå
Akasia har vore her og fått vekk
ugras og lagt nytt dekke på fram-
sida av kyrkja. Kyrkjetenar Simen

og friviljuge medarbeidarar har
jobba både ute og inne. I atriet og
rundt kyrkja har flittige hender
klippa, hogd ned, reinska, kosta,
raka og rydda. Benkane i atriet har
blitt retteleg pene etter at dei blei
beisa.
Kjøkenet og peisestova har blitt

nedvaska. På kjøkenet har firmaet
som sette opp inventaret endeleg
fått på plass ei ekstra list på
benken, slik at det ikkje dett ned 

alt mogeleg i sprekken. Trallene
under kjøkenbenken har fått for-
heng og ei hette er sett over tralla
med stettglas. Dette var nød-
vendige hygienetiltak. 
Med tanke på at vi er blitt grøn

kyrkjelyd er det blitt betre løysingar
i høve til avfallshandtering på
kjøkenet. På handikaptoalettet og
vaskerommet er det blitt fiksa og
rydda. Lageret i hovudetasjen er
blitt omorganisert og unødvendige
saker er blitt fjerna. Korkrakkane
har blitt fastskrudde, slik at
songarane ikkje skal ramle ned. I
kjellaren kan ein no trygt setje seg
ned i sofaen for den er skrudd
skikkeleg saman.
– Vi vil ta ein årleg sjekk på kva

som må gjerast, seier Aud og
Harald Hatlevik, to av eldsjelene.
Dei fortel at folk har vore positive
til å stille opp og ta i eit tak. Dei
håpar at fleire har lyst til å bli med.
Dette høyrer med til det å drive
menighetsarbeid, seier dei. Og - 
vi seier TUSEN TAKK til alle som
har stått på! n

Brynjulf, Mal̊frid, Harald og Aud 
pa ̊dugnad.

10 TEGN 3-20

LITT OM 
LIVET I SKJOLD

Simen ryddar pa ̊lageret.
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Bli med på
forsanger-
dugnad
Noen av oss brenner for sang og
musikk i gudstjenesten, og vi har
lyst til å få til forsangergrupper på
flere gudstjenester. 

B lir flere med på laget, er det så mye mer som ermulig å realisere! (f.eks lære nye salmer/
sanger, kanskje noe enkelt flerstemt, og det er uan-
sett så mye mer inspirerende å synge når vi er flere
som synger sammen!) Har du lyst til å være med og
«ta et tak» for fellessangen? Da er du hjertelig vel-
kommen til en «oppstartskveld» hvor vi forteller mer
om hva vi tenker, og vi skal selvfølgelig synge
sammen. Dette blir onsdag 21. oktober kl 19.00 i
Skjold kirke. Det er helt uforpliktende å komme på
møtet men grunnet smittevern og en enkel bevert-
ning ber vi om påmelding innen 20.10 til
anita@mangerud.no
Har du ikke mulighet denne kvelden, men er inter-

essert i å være med, sender du også en mail. n

Vennlig hilsen Guro, Anne Berit og Anita

P å denne tiden ønskes vanligvisnye og gamle gjester velkommen
til høstens samlinger. Men i år vet vi
ikke hvordan det blir, og kan derfor
ikke offentliggjøre noe program ennå. 
Fredagskafékveldene er i kirkens

peisestue og starter ca. kl. 19.30 med

felles kveldsmåltid. Alle voksne er vel-
kommen, og det ikke nødvendig å
kjenne noen for å komme. Hver gang
er det et «krydder» som er en liten
presentasjon av ulike temaer som
noen brenner for, har som hobby eller
av ulike årsaker kan mye om. Det er
rikelig tid til prat og god musikk i

hyggelige omgivelser. Det hele av-
sluttes med en samling med Ord før
helgen inne i kirkerommet. 
Før hvert møte sendes det invitasjon

til alle som står på Fredagskafeens
mail-liste. Synes du Fredagskafeen
høres ut til å være noe for deg, så send
gjerne en mail til hans@fasmer.no 
og be om å settes på mail-listen. Opp-
datert informasjon er jo spesielt viktig
i år siden alt er så uforutsigbart. n

Koronausikkert kaféprogram
Vi vil gjerne invitere til et rikt høstprogram for Fredagskafeen, men det har ikke 
vært helt lett i år.
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TEKST: Biskop Halvar Nordhaug

E r det mye? Ja – det er mye, men 
kanskje likevel ikke hvis vi tenker

på hvor mye penger medlemmene i
menigheten har. Denne tjenesten
trenger et løft, og dere må jobbe for å
få flere faste givere. Nå er det høst-
kampanje for givertjenesten og jeg vil
oppfordre alle her til å bli med uan-
sett beløp. 

Vi som kirkemedlemmer må være
glad for alt vi får av stat og kom-
mune, men vi må også lære oss å
gjøre som kristne over alt i verden, å
bidra selv. For mange av dere vil det

ikke merkes om det går ut penger fra
kontoen hver måned, men for
menigheten betyr det mye. 

Til prestene og staben vil jeg si:
Givergleden må forkynnes frem, og
nye grupper må engasjeres og folk
må ha mulighet til å gi til det som
står deres hjerte nærmest, enten det
er barne- og ungdomsarbeid, musikk
eller diakoni. n

– Gi giverstjenesten et løft, opp-
fordrer biskop Halvar Nordhaug.

ARKIVFOTO: JENS Z. MEYER

TEKST: Marita Børve

T akket være gavene klarer menig-
heten å betale en fjerdedel av

diakonstillingen og ha ansatt en ung-
domsarbeider i 20 prosent stilling.
Derfor har vi et tilbud til deg som er i
sorg og som trenger noen å snakke
med. Vi kan takke givere for menig-
hetens omsorgsarbeid, og for at vi har
en liten gjeng med aktive ungdom-
mer som er viktige for å få mange
ungdommer til å komme til kirken.
Kirken er deg og meg. Den består

ikke bare av prester og ansatte.
Kirken er noe fordi den bæres av
mennesker som vil noe, og som
bidrar. Den er også frivillige og kirke-
gjengere. Kirken er onsdagsklubben,
glade ungdommer i gudstjenesten og
syngende barn og voksne. Kirken er
deg og meg! 
Kan vi utfordre deg til å være med i

givertjenesten? Kan du avse noen
hundrelapper hver måned og støtte
Skjold sitt menighetsarbeid? Nå i år,

men også i framtiden vil kirken
trenge tilskudd til å drive med ak-
tiviteter. Offentlig tilskudd går til
bygninger og stillinger, men det som
skjer må menighetene samle inn til.
Menighetsrådet vil arbeide for at

mennesker som søker kirken skal
oppleve inkluderende fellesskap 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 å
bidra til et godt lokalmiljø i Skjold. 
Vi ønsker at diakonien skal jobbe

med alle aldersgrupper. Kirkens
kultur- og musikkarbeid skal bidra 
til å tolke livet ved å gjøre livet rikere,
dypere og mer fargerikt. Det er et
mål at kulturen åpner dørene til
menigheten for stadig nye mennes-
ker, og at den ikke begrenses til kun 
å omfatte enkelte uttrykk, stiler eller
sjangre. n

Kan vi utfordre deg til
å støtte dette?

Givertjeneste
Dere skal ha ros for at dere har en givertjeneste. Den
samler visstnok inn ca 200.000 kroner hvert år. 

Vil du bli vår neste, glade giver?
FAKTA, 
GIVERTJENESTEN
• Givere kan få skattefritak på gaver inn-
til kr. 50 000 pr. år inkludert gaver til
andre ideelle organisasjoner. Det må på
forhånd innhentes tillatelse fra hver
enkelt giver om at de ønsker skattefritak. 

• Givere kan både være privatperson og
firma/organisasjon. 

• En NYHET er at du kan melde deg
som giver med bank-ID på nettsiden. 
Se QR-kode til høyre.

• Hvis du ikke har nettbank, eller bank-
ID 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 ta kontakt med menig-
hetskontoret og fylle ut et skjema der.
Ta kontakt med administrasjonsleder
Marita Børve, e-post mb598@kirken.no
eller på telefon 55 59 71 12.

Menigheten har mange ulike tilbud fordi det eksisterer 
en givertjeneste der privatpersoner har sagt ja til å være
faste givere med avtalegiro. 
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Høstkampanje!
Skjold menighet må samle inn kr. 500.000 hvert 
år. Pengene går til stillinger som ikke dekkes av 
det offentlige og informasjonsarbeid som 
menighetsblad etc. Dette trenger vi støtte til!

Hva går gavene til?

•  Ungdomsarbeider - vi har ansatt 
    ny ungdomsarbeider i 20 prosent stilling
•  Musikkarbeid
•  Menighetsblad
•  Diakoni
•  Søndagsskole - som vi ønsker å starte opp igjen

Bli med på høstkampanjen: 
VIPPS – Søk opp Skjold menighet eller 10649 og gi din gave!

Tusen takk for gaven til Skjold menighet

Bli fast giver her:
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H østen er godt i gang, og selv om vi 
håper å kunne gjennomføre ting så

normalt som mulig, må vi være for-
beredt på at ting kan endre seg fort. Vi
forholder oss til myndighetenes og råd
og retningslinjer, noe som kan føre til at
vi må avlyse ting på veldig kort varsel. 

Babysang:  Velkommen til Babysang
hver tirsdag kl.12.30 i kirkekjelleren,
t.o.m. 17. november. Dette er et tilbud
rettet mot deg som har barn opp til ca. 
1 år. Vi har en liten sangstund, og
etterpå er det mulighet for å bli igjen 
og prate og bli kjente med andre for-
eldre i nærområdet. Pris: 200 kr. 

Lys våken: 17. og 18. oktober er det tid
for Lys våken. Dette er en bo-hjemme
leir rettet mot 11-åringer, og fylt med
masse kjekke aktiviteter! Her blir det
både kampkveld, god mat, snop, guds-
tjenesteverksted og mye mer! 

Familiedag: Her er blir det middag 
og aktiviteter for hele familien to ons-
dager i måneden, t.o.m. 18. november.
Knøttesang (0-5 år) synger og gjør en
liten aktivitet, og Onsdagsklubben 
(1. – 7. klasse) gjør noe nytt og spenn-
ende hver gang! Førstkommende
Familiedag er 21. oktober, og da blir det
kostymefest! Mer informasjon kommer
på hjemmesiden, så følg gjerne med der. 

Egyptløp: Onsdag 4. november blir det
Familiedag med Egyptløp. Her kan
barna kle seg ut og løpe til inntekt for
menighetens misjonsprosjekt i Egypt.  

Søråshøgda barnekor.Dette er et kor for
barn fra 4 år til 7. klasse. Øvelser hver
torsdag i fire ulike grupper kl. 17.30 til
18.30 i Skjold kirke. For mer infor-
masjon, se www.sbkor.no 

Vil du bli speider? Nordås Steinsvik
KFUK-KFUM-speidere har plass til 
flere speidere! Les mer her: 
nordaassteinsvik.kmspeider.no

Hilsen menighetspedagog 
Ingrid Ulrikke Husøy

Kjenner du noen mellom 
0 og 12 år? Ta en titt her!
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N oe blir det, så sant ikke alt er stengt  
ned den dagen men selve pro-

grammet for den praktiske gjennom-
føringen av dagen må nok komme
senere.
Det blir et julemesselotteri med salg 

av lodder på forhånd betalt med Vipps
og trekning 21. november. Det jobbes
med å finne ut hvordan loddsalget kan
gjennomføres på en trygg og god måte.
Vi regner med at vi skal få til noen andre
lotterier også, men må finne litt nye 
løsninger.

Gevinster er det behov for 
Uansett er det behov for litt større
gevinster til Julemesselotteriet og litt
mindre ting til andre lotterier. For å
finne fine gevinster er det kanskje lurt å
være litt på «jakt» og gjerne kjøpe noe
fint du kommer over til en god pris. Et
gavekort av ulike typer kan også være 
en lur gevinst. 

Gå sammen om større gevinster?
Mange har tidligere år gått flere sam-
men om en gevinst, da kan den koste litt
mer enn det en person alene kan gi. 

Hjemmelaget for salg 
Noen salgsboder skal vi få til. Hjemme-
lagde ting som er sydd eller strikket bør
være helt ok, i alle fall dersom de leveres
en tid før julemessen og det tas nød-

vendige smittevernhensyn når det lages
til for salg. Alt som kan spises er vanlig-
vis svært populært. Men vi må komme
tilbake til om dette kan selges i år, og i
tilfellet hva. 

Har du noe du vil levere, ta kontakt på
mail, så avtaler vi hvordan det gjøres.

Følg med for oppdateringer
I år er det spesielt viktig å få oppdatert
informasjon. Vi vil derfor anbefale deg å
bli medlem i Facebook-gruppen «Jule-
messen i Skjold kirke». Følg også Skjold
kirkes nettside og se plakater i kirken.

Har du noe du vil bidra med eller lurer
på noe, ta kontakt med Ellen E. Fasmer
ellen@fasmer.no n

Hilsen Julemessekomiteen

Håper alle støtter opp om
Julemessen også i år!
Julemessen 2020 i Skjold kirke blir annerledes. Akkurat
hvordan den blir vet vi ikke, men sett av datoen 21. november. 

Følg gjerne med på
hjemmesiden vår
skjoldmenighet.no
eller følg Skjold kirke
på Facebook. Meld
deg gjerne inn i Face-
book-gruppen «Baby-
sang og Knøttesang i
Skjold kirke» for opp-
datert informasjon
om disse aktivitetene. 

Kle deg ut og ta turen på
Familiedag 21. oktober.

17. og 18. oktober er
det klart for Lys Våken. 



Livets gang
Døpte 
David Fjeldstad Nerbøvik
Aron Fonnes Solheim
Amalie Nistad Liland
Maria Kopperstad Olsnes
Vanessa Haugen Åstvedt
Hennie Togstad-Tran
Liam Sæbø
Oline Skeie Gullbrå
Olea Haugland-Myhre
Vilde Halvorsen Vassdal
Sigve Daniel C. Samuelson
Miriam Hol Mjanger
Eiril Arnestad
Live Bargård Røttingen
Vetle Thune Amundsen
Jens Grindheim Kramer
Phillip Brandal

Vielser
Ronny Teigland og
Suzanne Atkins
Camilla Nysveen og 
Christian Magnus Brekke

Dødsfall
Brita Lund
Åse Janichen Espedahl
Olav Johan Strømø
Birgit Konstanse Strømmen
Helga Marie Nodland
Borghild Larsen
Steinar Mossefinn
Terje Samdal

Stein Olav Ruud 
Flesland
Aud Ellingsen
Åse Sand
Willy Arntsen
Gerd Rigmor Danielsen
Tobias Bøe Foss
Lillian Fredrikke Hanøy
Bjarne Østensen
Ingebjørg Gjesdal

Gudstjenester 
   
11. oktober kl 11.00 
Gudstjeneste ved Harald 
P. Fylling. Dåp, nattverd.
Matt 5,20-26

18. oktober kl 11.00 
Lys Våken og høsttakke-
fest. Gudstjeneste for 
store og små ved Harald 
P. Fylling. Joh 11,1-5.

25. oktober - konfirmant-
presentasjoner kl 11 og  13
Gudstjeneste ved Marte H.
Ottesen. Luk 13,22-30. 

Merk: Når bladet trykkes er
maksimalt antall personer i
kirken satt til 200. Vi vet ikke
om dette også vil gjelde 
25. oktober. Se hjemmesidene
for oppdatert informasjon. 

1. november kl 11.00 
Allehelgensdag. Minne-
gudstjeneste ved Harald 
P.Fylling. Matt 5,1-12.

8. november kl 11.00 
Søndag for de forfulgte 
med konfirmantene. 
Gudstjeneste ved Harald 
P. Fylling. Dåp, nattverd.
Mark 10,28-31.

15. november kl 11.00 
Barnehagegudstjeneste.
Gudstjeneste for store og
små ved Marte Håberg
Ottesen. Joh 6,63-69.

22. november kl 11.00 
Gudstjeneste ved Marte
Håberg Ottesen. Dåp, 
nattverd. Matt 25,31-46.

29. november kl 17.00 
Lysmesse ved Marte 
Håberg Ottesen. 
Luk 4,16-22a.

6. desember kl 11.00 
Gudstjeneste ved Harald 
P. Fylling. Luk 21,27-36.

13. desember kl 11.00 
Gudstjeneste ved 
Marte Håberg Ottesen.
Dåp, nattverd. Luk 3,7-18.

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

Sorgmåned i
Bjørgvin
I oktober blir det arrange-
menter med fokus på sorg i
Bergen og andre steder i
bispedømmet. Det er for-
skjellige innfallsvinkler som
kan være av interesse for
mange. Sorgseminaret for
etterlatte i Skjold kirke 24.
oktober inngår i dette opp-
legget, se annonse i dette
bladet. For annen infor-
masjon om sorgmåneden se
menighetens hjemmeside
eller oppslag i kirken.

Menighetens 
årsmøte
Husk menighetens års-
møte onsdag 14. oktober 
kl. 19.00. 

Gjennomgangstemaet er
kveldssalmer, og jammen
er det mange skatter her! 

Dessverre blir det ikke tid
til alle kveldssalmene i
salmeboken, men vi får
både høre og være med å
synge kjente og kjære
kveldssalmer, og vi får bli

kjent med noen mindre
kjente. 

I 2020 markerer Den
norske kirke 150-års
minnet for den første
salmebok utarbeidet i
Norge og på norsk, 
Landstads kirkesalme-
bog fra 1870. 

I flere hundre år hadde
alle salmebøkene vært på
dansk, også i Norge. Dette
jubileet vil det også bli for-
talt mer om i løpet av
salmekvelden.

De som medvirker:

•  Idar Kløvning, trekkspill
•  Vidar Eldholm, piano og
    orgel
•  Trine Aulin Halleraker, 
    sang
•  Cantus med egne 
    solister, under ledelse av
    dirigent Guro Rotevatn 
    Buder

Kollekt ved utgangen.

Merk: På grunn av
smittevernreglene må 
alle som kommer på
samlekvelden registreres.
Dette skjer ved inngangen. 

Menighetskalender

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

Cantus inviterer 
til salmekveld
Tirsdag 13. oktober kl. 19.30 inviterer
Cantus til salmekveld i kirkerommet.


