
3 
- 2

2

Magasin for Skjold menighet • 3-22 
kirken.no/skjold

tegn
MAGASIN FOR
SKJOLD MENIGHET
MAGASIN FOR
SKJOLD MENIGHET

a

•Slutt for kirkekoret  • Cantus jubilerer • KRIK-leir

BLI 
SPEIDER
Side 7 



RE
FL

EK
SJ

O
N

TEGN 3-222

Ansatte og menighetsråd

Skjold menighetskontor
Skjoldlia 55, 5236 Rådal

 55 59 71 12 
skjold.menighet@

      bergen.kirken.no

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

Administrasjonsleder Marita Børve
  55 59 71 12 - 

      481 98 314
mb598@kirken.no

      Kontaktdager: mandag-onsdag-
      torsdag-fredag

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

Kateket Margrete Stordal
ms488@kirken.no

Menighetspedagog Janne Torvestad
 920 72 235
jt953@kirken.no

Ungdomsarbeider Julie Teige
 476 85 009

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

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

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

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

Kirkens konti

Skjold menighet og  givertjeneste
diakoni og ungdomsarbeid:
1644 21 60035

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

Internett/menighetsblad
Ansvarlig utgiver: Menighetsrådet. 

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

Aktiviteter i menigheten

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

 920 68 859

Søråshøgda barnekor
Skjold kirke, torsdager fra kl. 17.
Leder: Ingrid Langeland Olderbakk

 916 13 637, 
ingrid.langeland.olderbakk@ 

      gmail.com - www.sbkor.no

Formiddagstreffet
Annenhver torsdag i ulike 
uker - kl. 12.00-14.00. 
Kontakt: Kjerstin-Marie Vereide

 920 73 496 

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

 959 08 362

Nordås Steinsvik KFUK-
KFUM-speiderne

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

      402 46 721
nordas_steinsvik_kfukkfum

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

Seniordans
Mandager kl. 11.00 -12.30
Danseleder Birgit Lynghaug: 

404 11 748  
Gruppeleder Kari Osland :

930 99 287 
    

Skjold kirkelag
Kontakt: Berit Ådland 

977 51 344
Kontakt: Gerd Dale 

906 25 377

KRIK
Trening enkelte 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 
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Hvem-hva-hvor i Skjold menighet

–Hvorfor skal jeg
tro på kristen-
dommen? 
En av årets konfirmanter stilte dette spørs-
målet nylig. Et godt spørsmål, tenker jeg.
Hvorfor tro – og hva tror vi egentlig på? Er
det så opplagt at kristendommen er svaret? 

TEKST: Sokneprest Harald P. Fylling

K onfirmantene får mulighet til å tenke gjennom dette 
nesten et helt år før de blir konfirmert i mai neste år.

Men kanskje også vi andre bør slippe spørsmålet inn på
oss? Her kommer noen av mine tanker:
– For det første tror vi ikke på «kristendommen» eller

et knippe med læresetninger fra en gammel tid. Nei, jeg
tror på en person. En person som bryr seg om meg og er
glad i meg. Han levde på jorden for 2000 år siden, men
Han lever fortsatt! Og Han vil ha fellesskap med meg og
med alle mennesker.
– Noen tenker kanskje at vi tror på den kristne Gud

bare fordi vi bor i Norge. Hadde vi vokst opp i India, ville
vi vært hinduer eller i Saudi-Arabia, ville vi vært mus-
limer. Så det er egentlig bare «tilfeldig» at vi er døpt inn i
en kristen kirke ... eller? Jeg tenker at Gud er universell
og ønsker fellesskap med alle mennesker – uavhengig av
nasjonalitet og religion. Den kristne tro er nå spredt til
alle verdens land, så det er ikke bare et «vestlig
fenomen».
– Videre vil jeg påstå at alle mennesker tror. Spørs-

målet er bare hva vi tror på. Det er ikke sånn at de som er
«religiøse» tror mens alle andre ikke gjør det. Derfor er
det vel verdt å stoppe opp litt og tenke over hva eller
hvem vi tror på. I Norge har vi definert tro som en
privatsak – vi snakker sjelden om det. Derfor vet kanskje
ikke de som er rundt oss hva vi egentlig tror på.
–Men tilbake til selve spørsmålet; hvorfor tro? Jeg tror

selvsagt fordi jeg ble døpt som liten og er opplært i den
kristne tro. Tro er blitt en naturlig del av mitt hverdagsliv.
Gud og Jesus er personer som jeg har daglig kontakt
med, som gir meg trygghet, omsorg og et evig liv – et
fundament for hele min tilværelse. Men troen er ikke bare
luftige ønsker og drømmer. Den er knyttet til konkret his-
torie som kan forskes på, som at Jesus ble født i

Betlehem, Han levde og fikk bety mye for
mange, Han døde og sto opp igjen. Jeg vil
påstå at Bibelen er en troverdig fortel-
ling om hvordan Gud forholder seg til
oss mennesker og hele skaperverket.
Og jeg ser at den kristne tro er viktig
for mange av dem jeg møter. Og så
til slutt; jeg tror at Gud er en god
Gud som vil det beste for deg og meg.

Han ønsker å være sammen
med oss både i gode og

onde dager.l
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Sommerfest med
illusjonist Ruben
Den 12. juni hadde vi sommer-
fest i Skjold kirke med Ruben
Gazki, sønnen til Harald
Pedersen Fylling. 

TEKST: Margrete Stordal
FOTO: Janne Torvestad

Det var knyttet mye spenning til
showet. Unge og eldre fulgte spent

med. Midt i showet ble hodet til Ruben
Gazki mye større. Det vokste foran øynene
på folk og mange gispet etter luft. Med
dette ville Ruben fortelle at selv ved det
man ser kan man bli lurt. Mange tror bare
på det de ser og tenker at det må være sant.
Men hva er sant egentlig? Kan Gud være
sann når vi ikke ser han? Slik fikk Ruben
alle til å undre seg og det ble mye latter,
god stemning og gode triks. 
Takk til alle som deltok. Takk til alle som

kom på frivillighetens dag. Det var stas å
spise og være sammen. Ser frem til flere
slike samlinger der hele menigheten er
samlet. l

SOMMERFEST: Det ble en storslått avslut-
ning på showet da Ruben Gazki sjonglerte
med sabler. Under: To som koste seg med
gudstjeneste, kaker og trylleshow! På vei 
ut passerte de «Kirken på hjul», den stilige
campingvognen menighetene i Bergen skal
bruke for å synliggjøre kirken framover.

Takk til Akasia Skjold menighetsbarnehage 
Vi i Skjold kirke vil takke for 14 års samarbeid med Akasia Skjold menighets-
barnehage! Barnehagen ble i januar kommunal barnehage sammen med
resten av Akasias barnehager, og har nå byttet navn til Skjoldlia barnehage.

Vi er takknemlige for mange års godt samarbeid med de ansatte i barne-
hagen, og for fine og givende samlinger med store og små i kirken. Takk til
barna og de ansatte for flott sang på barnehagegudstjenestene, og til for-
eldrene som har ordnet til kirkekafé i forbindelse med gudstjenestene. 

Vi er glade for at vi fremdeles er naboer, og ønsker Skjoldlia barnehage vel-
kommen på besøk når det måtte passe! l
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Etter 46 år i sangens 
tjeneste, har medlemmene 
i Skjold kirkekor bestemt 
seg for å legge ned. Et
kapittel avsluttes. 

TEKST: Guro Rotevatn Buder

V emodig, men det er mange gode  
minner å se tilbake på, og mye å

være takknemlig for. Gerd Dale, som
har vært med hele veien forteller at
koret ble stiftet hjemme i stuen hos
dem i 1976. Til å begynne med var det
12 medlemmer, men det økte raskt.
Hennes mann, Jorolv Dale, var primus
motor og styreleder i mange år. Til å
begynne med var stuen øvingslokale.
Deretter fulgte Skjold skole, bedehuset i
Rådalen, det gamle menighetshuset før
de omsider kunne flytte inn i kirken.
Skjold kirkekor eksisterte faktisk i 22 år
før Skjold kirke stod ferdig i 1998.

Med i menighetslivet 
Koret var aktivt med da gudstjenestene
ble holdt i skolens gymsal; de sang ved
gudstjenester, grupper fra koret hadde
sangtjeneste hver søndag, og hjalp til
med å sette fram/rydde stoler (som så
mange andre). De sang også andre
steder i lokalmiljøet, som aldershjem og
bedehus. En annen viktig ting koret
gjorde mens de ventet på kirken, var å
samle inn penger! Dette gjorde at
orgelet  fikk flere ekstra stemmer/
register, som gir flere klanglige mulig-
heter, takket være Skjold kirkekor.
Og så var det turene! 
– Vi har vært på mange utenlands-

turer; Færøyene, Skottland, Danmark,
Nederland og Østerrike. Den siste uten-
landsturen gikk til Wien. Her var
Skjold, sammen med et annet kor første
norske kor som deltok under den tra-
disjonsrike «Adventsingen», sier Gerd. 

Øverby dirigerte
Koret har hatt flere dirigenter gjennom
årene, den lengste perioden var under
Anne Randine Øverby. Dette var også
korets mest aktive tid, og hun har hatt
stor betydning. 
De senere år har koret hatt øvelse på

dagtid, siden alle var pensjonister, og
undertegnede har hatt gleden av å til-

bringe tid med denne herlige gjengen
annenhver uke. 

Frafall og pandemi
Selv om koret klarte å rekruttere noen
nye medlemmer, har dessverre flere falt
fra. Pandemien gjorde det ikke lettere.
Det er også naturens gang at en del
opplever at sangstemmen «visner»/for-
svinner. I vår gjorde de gjenværende
medlemmene opp status, og selv om
det er med tungt hjerte, var det nå
naturlig å ta avgjørelsen. 

En sang som har fulgt koret de senere
år begynner slik: No ror ei natt seg ut
fra land med drypp fra sine åra». Nå
legger Skjold kirkekor inn årene, men
hvem vet – kanskje vokser det fram et
nytt seniorkor i menigheten?
Men nå er det tid for å si takk! Takk

for trofast tjeneste, for deilige kirke-
kaffer, for orgelet, og  for sangen! Gerd
oppsummerer med at det gode sam-
holdet i koret, og det å kunne glede
hverandre og andre med sangfellesskap
har vært helt sentralt. 

Takk for innsatsen, kor

2008: Fra kirkens tiårsjubileum. Til høyre: dirigent Anne Randine Øverby. ARKIVFOTO

NEDLEGGES: Noen av de siste medlemmene i Skjold kirkekor, august 2022. Nå har de besluttet å        
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På kveldsgudstjenesten søndag 16. oktober
kl 19.00 får vi besøk av kommunikasjons-
rådgiver Christine Gripsgård Lunga fra
Stefanusalliansen.

Tekst: Kjerstin-Marie Vereide og Marit Breivik

Hun vil orientere om misjonsprosjektet vårt i Egypt. Vi vil få høre siste
nytt om arbeidet som Mama Maggie har startet for Stefanusbarna i

Kairo. Der er det blant annet bygget barnehager og internatskoler.
Fattige barn fra søppelplassen får være med på leir og kan få oppleve lek,
moro og sang. 
I tillegg oppdateres vi på hva som skjer ved undervisningssenteret

Anastasia som ledes av biskop Thomas. Her får ubemidlet, koptisk ung-
dom fra Øvre Egypt yrkesrettet trening og grunnleggende hjelp til å klare
seg i samfunnet. Området består også av retreat-stedet og gjestehuset
Anafora og opplevelsessenteret Anamnesia. 
Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe og mulighet for gode samtaler.

Håper mange vil sette av denne kvelden, slik at vi i fellesskap kan få in-
spirasjon til videre innsats for menighetens misjonsprosjekt. Vi som er
med i diakoni- og misjonsutvalget håper å treffe deg da! l

Vikar Emily 
Mitt navn er Emily Hunter og jeg er vikar i Skjold
menighet. Jeg er lærerstudent ved Høgskolen i
Bergen. Tidligere har jeg gått Ten Sing Norway ved
Rønningen Folkehøgskole. Der fikk jeg arbeide med
mange ungdommer og konfirmanter. Jobben i Skjold
menighet gir meg muligheten til å jobbe med denne
aldersgruppen, som jeg synes er veldig spennende. l

EN OASE I ØRKENEN
Bli med på kveldsgudstjeneste!

ARBEID I EGYPT:  16. oktober orienterer Christine Gripsgård Lunga  om
Stefanusalliansens innsats for fattige barn og unge i Egypt.  ARKIVFOTO

rsangere

– Selv om Skjold kirkekor ikke lenger vil
være en møteplass, vil vi fortsatt kunne
treffes her i kirken ved ulike senior-
arrangement og gudstjenester. 
Og hvis du lurte; koret skal selvfølgelig ha

en avslutningsfest. 46 år fortjener et
skikkelig punktum. l

BT-OPPSLAG: Under vigslingen palmesøn-
dag 1998 hadde kirkekoret en sentral rolle.

                   legge ned koret. FOTO: JANNE TORVESTAD
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ONSDAG 2. NOV. 
KL. 1630-1830
SKJOLD KIRKE

INVITASJON TIL CANTUS’ 
25 ÅRS-JUBILEUM
Det er 25 år siden koret Cantus ble startet i Skjold menighet. Det vil vi feire! Vi inviterer
alle som i løpet av disse årene har vært med i koret i kortere eller lengre perioder, og
gamle medlemslister er saumfart for å finne navn. Vi er glade for beskjed om du vet det
er noen vi ikke har funnet fram til!

HVORDAN SKAL DET FEIRES? 
Du inviteres til EN fin fest i menighets-
salen til Skjold kirke lørdag 
5. november kl 18.00. 

Det er mulig å kun delta på festen, men
vi ønsker å være mer sammen enn denne
kvelden og gjøre mye av det som har ført
oss sammen; nemlig å synge.

La oss lage et stort 
jubileumskor!

ØVELSER JUBILEUMSKORET: 
Cantus inviterer alle tidligere og 
nåværende korister til å synge i dette
koret, og vi deltar i allehelgensguds-
tjenesten søndag 6. november. Om du 
vil være med i jubileumskoret «tjuv-
starter» vi tirsdag 1. november 
kl.19.45 i  Skjold kirke, og deretter f
ortsetter vi  øvingen lørdag 5. november
kl. 11. 00. Vi synger sammen, spiser 
lunsj sammen og får god tid til å prate
sammen. Rundt 16.30 avslutter vi og
år en pause frem til festen.

STED OG TID: Skjold kirke lørdag 
5. november og søndag 6. november
(Allehelgensdag).

PÅMELDING: Innen 30. september

PRIS: Hele feiringen tir/lør/søn: kr 550. 
Kun festen lørdag: kr 500. 
Husk å oppgi eventuelle matallergier

LINK TIL PÅMELDING:
kirken.no/skjold/cantus_påmelding
- eller skann QR-koden over
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TEKST OG FOTO: 
Janne Torvestad

V i begynner alltid familiedagene
med salg av middag  fra klokken

16-16.45. Litt etter litt fylles menig-
hetssalen opp med sultne barn og
voksne som kommer rett fra jobb,
barnehage og skole. De siste ons-
dagene før sommerferien var vi 70-
80 personer på Familiedag. Det 
synes vi som jobber i kirken er så
kjekt! 
Klokken 16.45 rydder vi litt, og så 

er vi klare for ulike aktiviteter. De
som ikke har begynt på skolen blir

med Janne inn i kirke-
rommet, og synger, danser og
finner noe spennende i skatt-
kisten på Knøttesang. De som
går i 1. – 7. klasse finner på
mye gøy sammen med
Margrete i Onsdagsklubben. 
I høst har vi allerede rukket å ha

besøk av TrommeLars, og i løpet av
de neste månedene skal vi ha
morsomme bli-kjent-leker, lage fine
ting, ha høsttakkefest, kostyme-fest
og adventskos med pepperkake-
pynting. 
Vi gleder oss, og ønsker hjertelig

velkommen til nye og gamle! l
Se høstens program i 
annonsen side 12.

Familiedag i
Skjold menighet 

DRAMATISERING: En blid gjeng 
med flotte kostymer har akkurat
dramatisert fortellingen om Den
barmhjertige samaritan for resten 
av gjengen på Familiedag.

Vil du bli 
speider?
Nordås Steinsvik KFUK-KFUM-
speidere har plass til flere og det
er åpent for alle fra 2. klasse og
oppover.

Nordås Steinsvik KFUK-KFUM har speidermøter to
dager i uken, og du kan velge hvilken dag du vil gå. 
I tillegg er det Familiespeiding en søndag i måneden.

Tirsdager: I eller utenfor Skjold kirke kl. 17.30 - 19.00.
Åpent for alle fra 2. klasse og oppover.

Onsdager: På Smøråsfjellet kl. 18.00 - 20.00. Vi møtes
vanligvis på parkeringsplassen ved Nøttveit og går til
leirstedet. 

Søndag: Familiespeiding en gang i måneden.

Mer info: nordaassteinsvik.kmspeider.no

Annenhver onsdag strømmer store og små til
Skjold kirke for å være med på Familiedag.



Tekst: Reidun Duun

E n periode øvde koret         
annenhver uke under

navnet Lovsangskoret, før de
etter hvert tok navnet Cantus.
dag teller Cantus rundt 25
medlemmer som øver hver 
tirsdag kveld. 
Guro Rotevatn Buder er

kantor i Skjold kirke og har
vært dirigent for Cantus i 
over 20 år. Jeg ville gjerne 
høre noen av hennes tanker
rundt koret.

En del av levende menighet
– En syngende menighet er en
levende menighet, starter Guro.
– Det er mange ting som er

godt med å være med i et kor og
blant annet er det god helse i
sang. Du må bruke pusten og
trekke luften helt ned i lungene,
og du får synge ut ordene og
tonene som hører til stykket 
du synger. Det å være midt i
musikken føles også godt. I til-

legg må de i koret hele tiden
lære nye ting, nye rytmer, nye
melodier og nye tekster. I et
kor er det en sterk fellesskaps-
følelse, vi er sammen om i
musikken. Det finnes veldig
mye fin kirkemusikk og vi er i
en lang tradisjon som inne-
holder klassisk musikk, jazz,
gospel, nye og gamle salmer og
ulike folketoner, så vi har mye å
velge i. De som bor på Skjold,
har dessuten mange ulike til-
knytninger til kirken og noen
velger koret som tilknytning.

Faste poster gjennom året
–Hvordan bestemmer dere
hva dere skal delta på og
hva dere skal synge?
– Vi har noen mer eller

mindre faste arrangementer,
f.eks. er vi alltid med på guds-
tjenestene allehelgenssøndag
og 1. juledag. Da velger vi jo
sanger som hører disse dagene
til. I de andre gudstjenestene vi
er med på er det viktig for meg
å få til et godt samspill og bidra
til en god helhet til innholdet i
den dagen.
Cantus deltar alltid på jule-

messa, og  på førjulskonserten i
desember er koret sammen
med Skjold/Nesttun janitsjar,
Søråshøgda barnekor og in-
viterte artister, og det pleier å
bli en variert og stemningsfull
konsert. 
– Vi besøker også institu-

sjoner i området for å gi litt
musikk der og vi ønsker å ha 
1-2 åpne salmekafeer i løpet av
året der de som ønsker, kan
komme og synge sammen med
oss. Der er det også rom for

mat og prat og litt annen
underholdning. Ellers blir vi 
av og til spurt om å være med
på større oppsetninger der flere
kor samarbeider om en kon-
sert. Vi har også et repertoar-
utvalg som jeg rådfører meg
med. Vi er ikke et så ambisiøse
at vi har repertoar til en hel
konsert alene, men sammen
med andre musikere kan vi gi
gode musikalske øyeblikk.
–Hva liker du best med å

være dirigent for Cantus?
– Tja, jeg liker at det er

variasjon i det vi driver med, 
at vi prøver ut ulike sjangre.
Det er kjekt at vi sammen kan
utforske musikk og musikalitet.
Jeg liker det samarbeidet jeg
får med andre musikere når vi
har opptredener. Jeg liker når
koret er med å skape en god
helhet i gudstjeneste. Først og
fremst liker jeg at de som
synger i koret er glad i musikk
og at vi skaper noe sammen. 
– Til slutt: Er det noe 

du ikke liker så godt med 
å være dirigent?
– Sukk, - det er så mye 

administrasjon, så mange 
tidsfrister og ting som må 
avklares her og der. Plutselig 
er dagen over og da har du bare
fått gjort det du skal gjøre før
du skal arbeide med selve
musikken. Heldigvis avlaster
styret meg med en del av disse
oppgavene, slutter Guro
Rotevatn Buder. l

Cantus markerer 
jubileet i høst. 
Se annonse på side 6
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Koret som vokste fram med kirken:

CANTUS
Cantus er et blandet kor for voksne i Skjold menighet. De begynte som prosjekt-
kor for å synge under innvielsen av Skjold kirke, som sto ferdig i april 1998. 

DIRIGENT: Kantor Guro
Rotevatn Buder. ARKIVFOTO

I KIRKEN: Jubileums-
koret Cantus synger
på årets sommer-
konsert.



    Kormedlem og styre-
leder  Gro Åse 

– Hvor lenge har du vært
med i Cantus?
– Jeg har alltid likt å synge,
men hadde ikke vært med i
noe kor. Men i 2000 flyttet
vi til Skjold og ei god venn-
inne drog meg med.

– Hvorfor har du fortsatt å
være med i koret?
– Det har hele tiden vært
en energikilde. Spesielt i
den travle småbarnstiden,
var det godt å ha noe som
gav meg påfyll. Det har
vært viktig for meg å være
en del av felleskapet i koret
og på den måten også en
del av menighetslivet.

– Har du noen høydepunkt
i Cantus?

– Jeg liker veldig godt når vi
deltar i store korprosjekt
sammen med andre kor. Et
høydepunkt var «Messe
Solennelle». Mozarts
«Requiem» var et annet
høydepunkt. Ellers har det
vært mange kjekke opplev-
elser med ulike opptredener
og vi har hatt kjekke turer i
utlandet. l

Kormedlem 
Astrid Tonnem

– Hvor lenge har du vært
med i Cantus?
– Tja - det er vel 10-15 år.
Jeg var vært litt av og på i
perioder.

– Hvorfor begynte du å
synge i Cantus?
– Jeg liker å synge. Jeg sang
tidligere i Opera Bergens
kor. Men da jeg fikk barn,
ble det for krevende. Jeg
kjente til Guro (dirigenten)
og visste at hun var en
kjempeflink dirigent. Hun 
er hyggelig og god med
musikk, så derfor ønsket
jeg å bli med.

– Hvorfor er du fortsatt
med i koret?
– Det er fortsatt like kjekt å 

synge der. Dessuten er det
et godt miljø i koret, åpent
og inkluderende, og Guro er
en inspirerende dirigent.

– Har du noen høydepunkt
i Cantus?
– Jeg liker alle konserter, og
kanskje spesielt de som
krever litt av meg. l
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Tid for tro – trosopplæring for voksne
Denne høsten fortsetter vi med månedlige samlinger om tro. Samlingene blir i 
menighetssalen nest siste torsdag i måneden, og starter kl. 19.30 med et måltid.

Ser også fram til å møte
en stor dugnadsgjeng

både selve julemessedagen
og til ferdiggjøringen dagen
før. Så til dere alle sier vi:
Sett av tid til Julemessen!
Planen er å lage en vanlig

julemesse, og kanskje noe
nytt hvis noen kommer med
gode ideer som det går å
gjennomføre innenfor de
rammene vi har?

Gevinster!
Til lotteriene trengs det

gevinster, små og store. De
litt større tingene er det ofte
flere som går sammen om å
kjøpe. Gavekort er ofte en
fin gevinst. Når du kjøper
noe så tenk at det du eller
noen du kjenner kan ha lyst
til å vinne, vil nok andre
også like. 
Til håndarbeidsdisken og

matsalget trenger vi hjem-
melagde bidrag. Bruk
fantasien og lag det du liker
å lage. Bakverk og syltetøy i
pen emballasje selger godt.

• Ønsker du å gi en 
gevinst, levere noe du har
laget eller har innspill
vedrørende Julemessen 
i Skjold menighet 2022 
så send gjerne en mail til
Ellen Fasmer,
ellen@fasmer.no

• Liker du å få informasjon
på Facebook, så vil vi gjerne
ha deg med i Facebook
gruppen «Julemessen i
Skjold kirke». l

Hilsen julemessekomiteen 
i Skjold menighet

Julemesse!

www.dahlsbegravelse.no

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

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

Torsdag 
22. september: 
Sokneprest 
i Søreide, Gunnar 
Mindestrømmen:

Hva slags Gud er det vi tror på? 
Om gudsbilde, foreldrebilde og 
selvbilde, er stikkord for 
Gunnar Mindestrømmens 
bidrag på «Tid for tro».

Torsdag 20. oktober:
Eiel Holten:

Det viktige måltidet:
Hvordan kunne en 
diskusjon om hvem som kunne spise
sammen true hele kristendommen?
Eiel presenterer hovedtrekk i Paulus’
brev til Galaterne og reflekterer
rundt det store bildet, frelse, Guds
rike, håp og kirkens oppdrag.

Torsdag 
17. november: 
Pensjonert 
prest, Trygve
Danielsen: 

Stillhet i rastløshetens tid.

Velkommen til 
undervisning og samtale 

rundt disse temaene!

Vi gleder oss til å samle små og store til jule-
messe i Skjold kirke lørdag 19. november. 
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Vikarpresten er på plass
– Jeg heter Terje Dale og skal være vikar for Marte i åtte
måneder. 

D en første måneden er allerede over, og jeg har funnet meg godt til rette 
blant gode kollegaer på Skjold. Det er godt å være pensjonist, men det var

også godt å komme i arbeid igjen. Skjold er jo menigheten min, og i godt vær
med riktig vindretning kan jeg høre kirkeklokkene bort i «Holten». Før jeg ble
pensjonist var jeg ca. 16 år som kateket i Austevoll. Jeg ser frem til å arbeide i 40
prosent disse månedene fram til 31. mars neste år. l

Vi inviteter til fredagskafé i
Skjold kirke tre fredager
denne høsten, alle dager
kl 19.30 

30. september:
Presentasjon av
boka «Draumen
om ein flat åker» 
ved forfattaren
Leif Erik Otterå. 

Det blir fortalt 
om bakgrunnen for bokprosjektet, og
opplesing av eit par avsnitt. Boka er 
ei forteljing om ein familie frå Sunn-
hordland og ei amerikareise. For-
teljinga er òg eit stykke noregshistorie

som går langt utanfor bygda og landet
sine grenser.

28. oktober 
«Aksjonene mot
de norske og
danske jødene
under den andre
verdenskrig» ved
Leiv M. Hove.

Det er i høst 80 år siden aksjonen mot
de norske jødene. Mange år, men det
må ikke bli glemt. Hove er professor
dr. med. og har hatt innlegg om dette
temaet tidligere i ulike sammen-
henger. Han vil avslutte med en
lykkelig historie fra Bergen.

25. november 
«Vår egen ønskekonsert med tema
Jul». Mye sang og minner.

I god tid før 25. november håper vi du
vil sende oss en mail og for-
telle om nettopp den
julesangen du
har lyst
skal være
allsang
eller som du
vil opptre
med. Kanskje
har du også et
minne i forhold 
til sangen og vil
dele dette med kafégjestene. 
Se kontaktinfo under!

Kan du hjelpe et barn eller en 
ungdom som har det vanskelig? 

Nå er det behov for flere 
fosterhjem i ditt nærområde.

Den norske kirke samarbeider 
med Fosterhjemstjenesten i Bergen 

om å finne fosterhjem. 

Mer informasjon om fosterhjem på

fosterhjem.no

Illustrasjonsfoto

Samlingene er i Skjold kirke og starter kl 19.30 med felles kveldsmåltid. Her
serveres det godt brød og kald og varm drikke. Gjestene betaler kr 30 til
fellesutgifter og tar med én type pålegg som settes på et felles bord. 
Kveldene avsluttes med ord før helgen i kirkerommet. Ønsker du å få tilsendt
informasjon på mail eller har noe du vil fortelle? Kontakt hans@fasmer.no 

Høstens fredagskaféer



 

 

  
Skjold kirke 
Høsten 2022 

Velkommen l Familiedag to onsdager i måneden  

7. september 

21. september 

5. oktober 

19. oktober  
2. november  
16. november 

 

KRIK-leir  
ledere fra 
I sommer dro det en gjeng ungdom-
mer fra Skjold menighet på KRIK-leir.
Leiren fant sted på bibelskolen i 
Grimstad. 
TEKST OG FOTO: Julie Teige

D et var solfylte dager med mye is, møter, ak-
tiviteter og et godt kristent felleskap. Det var

flere hundre ungdommer som var med på leiren.
Ungdommene var med på både paintball, kajakk
og beach. På morningen og kvelden var det møter
med andakter, lovsang og ulik underholdning. 
Ungdommene sov i telt i fire døgn og ble godt 
vant med teltlivet. Leiren begynte den 3. august 
og varte til 7 august. Takk for en kjempefin leir,
ser allerede frem til neste år. l 

 

 Familiedag 
Skjold kirke 
Høsten 2022 

Velkommen l Familiedag to onsdager i måneden! 

7. september 

21. september 

5. oktober 

19. oktober  
2. november  
16. november 

 

Laila Farrelly og Sander Steinsvik-Skugstad poserer
for kamera.
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– med 
 a Skjold

Bli med å støtte menigheten! 
Vi vil utfordre deg som ser verdien 
av arbeidet vi driver i menigheten.

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

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

Kan vi utfordre deg til å være med i givertjenesten?
Nå i år, men også i framtiden vil kirken trenge tilskudd
til å drive med aktiviteter. Offentlig tilskudd går til
bygninger og  en del 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 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.

Kan vi utfordre deg til å støtte dette?

Givere kan få skattefritak på gaver inntil kr. 50 000 pr.
år inkludert gaver til andre ideelle organisasjoner. Det
må på forhånd innhentes tillatelse fra hver enkelt
giver om at de ønsker skattefritak. Givere kan både
være privatperson og organisasjon/firma.

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

Du kan også ta kontakt med menighetskontoret og
fylle ut et skjema der. Kontakt administrasjonsleder
Marita Børve,  mb598@kirken.no - 55 59 71 12 l

Over: Hele denne
flotte gjengen fra
Skjold kirke var på 
leir. Fra venstre:
Sander Steinsvik-
Skugstad, Laila 
Farrelly, Heidi-Emilie
Olderøy Holmen,
Linnea Lægeland, 
Vilde Dyrdal og 
Julie Teige. 

Til høyre: Alle sov i 
telt på leir her får vi 
et glimt av Linnea
Lægeland og Heidi-
Emilie Olderøy
Holmen.

Givertjenesten
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Høsten er i gang, og vi
gleder oss til mange
kjekke aktiviteter for
barn og familier i Skjold
kirke! 

Babysang: Velkommen til Babysang i
kirkerommet tirsdager kl. 11.30! Det er
ingen påmelding, og en kan begynne
underveis i semesteret. Babysang
passer for deg som har barn mellom 
0 og ca. 1 år. Etter sangstunden
inviterer vi til kaffe og prat i peisestuen.
Følg gjerne med i Facebook-gruppen
«Babysang og Knøttesang i Skjold
kirke» for oppdatert informasjon.

Familiedag: Middag og aktiviteter for
hele familien to onsdager i måneden.
Se mer info i bladet.

Tweensklubb for alle i 6. - 8.
klasse: Nyhet høsten 2022! Oppstart
15. september. Se annonse på side 12.

Søråshøgda barnekor øver i Skjold
kirke hver torsdag, i aldersinndelte
grupper. For mer informasjon, se
www.sbkor.no

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

4-årsklubb 28. september:
Alle som fyller 4 år i 2022 er invitert!
Middag kl. 16.30 - 17. Skattejakt og
hobbyverksted fra kl. 17. Barna kan
gjerne kle seg ut! 4-åringene er også
spesielt invitert til høsttakkefest på
Familiedag onsdag 5. oktober. Påmeld-
ing til jt953@kirken.no innen 27.
september.

Gudstjeneste med utdeling av 
bok til 4-åringene: Velkommen til
gudstjeneste for store og små søndag

2. oktober kl. 11! Vi skal synge, to barn
blir døpt og alle 4-åringene får «Min
kirkebok» med seg hjem. Kaker, saft og
aktiviteter for barna.

Barne- og tweensfestival: 
22. – 23. oktober inviterer Bjørgvin
KFUK-KFUM og Skjold kirke til barne-
og tweenshelg for barn i 1.-8. klasse.
Her blir det leirhelg fylt med god stem-
ning, nye venner, fellesskap, leker, ak-
tivitetsgrupper, gudstjeneste, felleskor
og globalaksjon. Tweens som ønsker det
kan også overnatte til søndag. Bli med
på høstens kjekkeste helg! Kontakt
menighetspedagog Janne (under) hvis
du har et barn som ønsker å bli med.

Hilsen menighets-
pedagog Janne Torvestad  
jt953@kirken.no - 920 72 235 
Mer informasjon om de ulike samlingene
kommer i postkassen, på hjemmesiden 
og via Facebook. Følg gjerne med på
kirken.no/skjold eller følg Skjold kirke 
på Facebook. 

Mellom 0 og 12 år? Se her! 

MANGE AKTIVITETER: Kanopadling er bare en av de
mange kjekke aktivitetene speideren driver med. 
FOTO: NORDÅS STEINSVIK KFUK-KFUM-SPEIDERNE
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n   Gudstjenester i Skjold kirke
     Hver søndag. Se baksiden for 
      mer informasjon.

Gå ikke glipp av: 

n    16. oktober  
      Kveld med fokus på misjons-
      prosjektet vårt. Se side 5 og 6.
n   19. november 
      Julemesse.

Voksne i Skjold 

n    Tid for tro
      Samlinger med undervisning i et

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

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

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

n    Seniordans
      Dans og lunsj hver mandag  

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

tema for kvelden, avslutning i
kirkerommet. Se program på 

      side 11.
n    Cantus: 
      Kor for voksne.Øvelser hver 
      tirsdag kl 19.45.

Barn i Skjold 

n   Trosopplæring
      Se artikkel side 14 for oversikt

over høstens trosopplæringstiltak. 
n    Babysang
      Hver tirsdag kl 11.30. 
n    Speider: 
      Se nordaassteinsvik.kmspeider.no 
       for mer informasjon. 
n    Familiedag
      Med Knøttesang og Onsdags-

klubb: Annenhver onsdag. Enkel
middag til en billig penge kl 16.00,

aktiviteter i grupper etter alder 
      kl 16.45-18.00. Se side 12.
n    Søråshøgda barnekor
      Kor for barn fra 4 til 13 år inndelt i

grupper etter alder. Øvelse tors-
dager kl 17.00-19.00.

Ungdom i Skjold  

n    KRIK
      Samlinger onsdag 19.30-20.30 i

gymsalen på Skjold skole. 
      Oppstart 28. september.
n    Follow
      Klubb i kjelleren i Skjold kirke 
      onsdag kl 17.00-19.00.
n    Lederkurs
      Kjelleren i Skjold kirke onsdag 
      kl 17.00-19.00.

Se hva som skjer HØSTEN 2022

Følg med på nettsiden
vår for oppdatert info
om hva som skjer i
menigheten. 
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Etterlysning:
Handy mann eller dame

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

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

  

    

GRAVSTEIN

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

    
    

    
    

  

         
     

  

    

GRAVSTEIN

 

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

 

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

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

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

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

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

TIPS: ta bilde av plakaten og del videre

   

t



Livets gang

Døpte
Filip Strømsnes Brandsvoll
Celine Herstad Veland
Emilie Herstad Veland
Ludvig Sandal-Fischer
Lukas Sørheim Melsom
Sara Serigstad
Alma Giil Breines
Randi Stordal
Magnus Stordal
Andreas Nyløkken Lybak
Olivia Aadland
Avyanna F. Cedano Flåtnes
Corentin Solbakken
Mathilda S. Austevoll
Odin Vie Sørgård
Josefine Halvorsen Vassdal
Elias Heian Raknes
Aksel Skaar Støer
Ola Bodsberg Gjøstein
Filippa Jæger-Rønning
Aksel Husebø Rindal
Emil Onstad Lahti
Herman Utvær
Ingrid Utvær
Jens Bergesen Sangolt
Leon Løseth Lønøy
Henriette Ottesen

George A. Wilson Ramstad
Nikoline Dahl Jacobsen
Sofie Overøie
Amalie Drageset Solli
Emilie Strande Korsmo
Lykke M. Hadler-Olsen
Emilie Øvrebø Matre
Mathea Fagerbakke Skeie

Vielser
William Halvorsen og
Stine Nordal

Dødsfall
Einar Nygaard
Stein Harald Espetvedt
Per Atle Seim
Anbjørg Klæboe
Else Solberg Pedersen
Bjørn Arvid Sætren
Karin Haukås Eide
Turid Mjelde
Lita Greta Bø
Henny Larsen
Jan Phillips
Gunn Færø Olsen
Adelen Olsen
Ingunn Astrid Buene
Kalheim
Bjarne Olav Målsnes
Borgfrid Vatle
Bjørn M. Ingebrigtssen
Elna Agnete Bertelsen
Gunnar Totland
Marianne Larsen
Olga Karoline Berg
Knut Vaksdal
Anders Myhr

Torstein Ådland
Margun Nelly Blom
Harald Anders Sundland
Betzy Grindheim
Hugo Johannessen
Daniel Hesthammer
Jan Dreyer 

Gudstjenester    
11. september kl 11.00
Gudstjeneste, nattverd.
Cantus deltar.
   
18. september kl 19.00
Jakobmesse, nattverd.
   
25. september kl 11.00
Gudstjeneste, dåp, nattv.

1. oktober kl 12:00 
Dåpsgudstjeneste.

2. oktober kl 11.00 
Gudstjeneste for store og
små. Dåp. Utdeling av Min
kirkebok til 4-åringene

9. oktober kl 11.00 
Gudstjeneste, dåp, natt-
verd.

16. oktober kl 19.00 
Kveldsgudstjeneste, natt-
verd.

23. oktober kl 11.00 
Gudstjeneste for store og

små. Barn fra KFUK-
KFUMs barne- og 
tweensfestival deltar. 

30. oktober kl 11.00
Gudstjeneste, nattverd.

30. oktober kl 13.00 
Dåpsgudstjeneste.

6. november kl 11.00 
Gudstjeneste, nattverd.
Cantus deltar.

13. november kl 19.00
Jakobmesse, nattverd.

20. november kl 11.00 
Gudstjeneste for de for-
fulgte. Her inviteres kon-
firmanter og foreldre. 
Dåp, nattverd.

27. november kl 17.00 
Lysmesse. Speiderne 
deltar.

4. desember kl 11.00 
Gudstjeneste, nattverd.

4. desember kl 13.00 
Dåpsgudstjeneste. 

11. desember kl 11.00 
Gudstjeneste, dåp, 
nattverd.

Menighetskalender

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

Følg oss på 
Facebook og

Instagram
for å få vite 
mer om hva 

som skjer.

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

VELKOMMEN TIL DÅP! 


