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… en hellig, 
allmenn kirke
Skjold kirke er et fantastisk hus. Det er
knapt en dag uten at kirken syder av liv.
Fra tidlig om morgenen når de første
kommer på jobb og til sent om kvelden
når de siste slukker lyset og låser seg ut. 

TEKST: Eiel Holten

J eg tror på Den hellige ånd, en hellig, allmenn kirke ... 
sier vi i trosbekjennelsen. Både hellig, allmenn og 

alminnelig. Det er en beskrivelse som passer veldig godt
på vår kirke. Her er gudstjenester, barnedåp og begrav-
elser. Her er oppvask, korøvelser, matlaging, komité-
møter og speiding. Mange blir overrasket over alt det
ulike som skjer i kirken vår i løpet av en uke. Det er
hundrevis av mennesker inn og ut. Fra de aller minste
som deltar på babysang og til de eldste som kommer på
formiddagstreff eller andre aktiviteter. I hvert fall var det
sånn det pleide å være…

Og alle disse aktivitetene er det noen som planlegger,
forbereder og gjennomfører. Det er kirkens med-
arbeidere. Noen ganske få er ansatt, de aller fleste er
frivillige medarbeidere. Det er frivilligheten som er bære-
bjelken i arbeidet. 

Forskning på frivillighet viser at folk som utfører fri-vil-
lig arbeid opplever økt livskvalitet gjennom mening,
mestring og fellesskap. Dette tror jeg også mange av oss
som er frivillige medarbeidere i Skjold menighet kjenner
på. For min egen del kjennes det ofte litt tungt og lite lyst-
betont å ta på seg regntøyet etter middag for å sykle bort
til en eller annen aktivitet i kirken. Men når jeg først er
der, når jeg først treffer de andre folka, når vi kommer i
gang; da merker jeg som regel at her er det godt og men-
ingsfullt å være. Veldig ofte opplever jeg at jeg kommer
hjem med mer energi enn jeg hadde da jeg gikk hjemme-
fra. Og jeg er sikker på at flere har det som meg.

En av de tingene jeg setter størst pris på ved å være
frivillig, er at jeg kan gjøre andre ting enn det jeg gjør på
jobb. Jeg kan dyrke en hobby eller bruke andre sider av
meg selv. For andre er det motsatt: de ser at det nettopp
er bruk for noen som er gode til å gjøre akkurat det som
de er gode til gjøre! I kirken kan jeg bidra med noe av
mitt inn i et større fellesskap. Her blir jeg kjent med
andre og kjenner etter hvert at jeg hører til. 

Skjold menighet består av mange tusen mennesker.
Når vi tenker på dette utrolige mangfoldet, så er 
kirkens tilbud ganske smalt. Derfor vil jeg 
gjerne oppfordre deg som leser dette til å 
tenke gjennom om det er noe du savner i 
vårt nærmiljø. Noe du kunne tenke deg å 
engasjere deg i? Noe du har lyst til å lære 
eller lære bort? Kirkens tilbud ville ha godt 
av å være enda mer mangfoldig og sammen-
satt. Hadde vi fått til dette, hadde vi kommet
enda litt nærmere i å oppfylle menighetens 
visjon: Mer himmel på jord! 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

     481 98 314
mb598@kirken.no

      Kontordager: Mandag - torsdag 

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

Kateket Margrete Stordal
ms488@kirken.no

Menighetspedagog (vikar)
Ingrid Ulrikke Husøy

 920 72 235
ih285@kirken.no

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

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

• Redaksjon: Harald Fylling, Marita Børve, Marit Breivik, 
   Malvin Gerhardsen og Reidun Duun 
• Produksjon: Dragefjellet Media • Trykk: Molvik 
• Foto, førstesiden: Monika Grabkowska/unsplash

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

Utgivelse neste nummer: 18. juni

Hvem-hva-hvor i Skjold menighet

Aktiviteter i menigheten

Skjold kirkekor
Skjold kirke, tirsdag i par-uker 
kl. 12.30 – 14.00. 
Kontakt: Kåre Bergesen 

 415 52 170 

Cantus
Skjold kirke, tirsdager kl 19.45-22.
Kontakt: Guro Rotevatn Buder

 920 68 859

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

 916 13 637, 
ingrid.langeland.olderbakk@ 

      gmail.com - www.sbkor.no

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

 920 73 496 

10-kaffen
Annenhver torsdag i like 
uker - kl. 10.00-12.00. 
Kontakt: Arne Brekke

 483 83 892

Nordås Steinsvik KFUK-
KFUM-speiderne

nordassteinsvik@gmail.com
nordaassteinsvik.kmspeider.no
 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/menighetsblad

Ansvarlig utgiver:
Menighetsrådet. 

Redaktør 
Harald Pedersen Fylling

 934 89 365
hf292@kirken.no 

kirken.no/skjold
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Årsmøte og 
menighetsmøte om
ny liturgi 
Like etter salmekvelden tirsdag 23. mars (vel kl. 20)
inviteres det til årsmøte for Skjold menighet. Vi går
raskt gjennom årsrapporten før menighetsmøtet over-
tar. Der blir det en meningsutveksling om noen
sentrale liturgiske ledd i gudstjenesten som skal for-
nyes. Derfor er det viktig at mange møter opp og får ut-
trykt sin mening. Hvilke ledd og formuleringer det
dreier seg om, kan man lese mer om på vår
hjemmeside og på Facebook. n

Cantus inviterer igjen til
salmekveld. 

S elv om Cantus ikke har kunnet
samles til korøvelser i år, ønsker

vi likevel å arrangere en salmekveld 
nå som det er mulig at flere kan
samles i kirken. Som tittelen røper, 
vil det bli noe fokus på salmer som 
er naturlig å synge i fastetiden, men
det blir også både Mariasalmer og
andre flotte salmer. Noen kjente og
kjære, og noen nyere og mindre
kjente.

Om det blir korsang gjenstår å se, men
det blir uansett allsang og solosang.

Gjestene våre denne kvelden er Heidi
Lambach, sang og fløyte,og Vidar
Eldholm, piano og orgel. n

Skjold kirke, tirsdag 
23. mars kl. 19.00.

Påmelding via
hjemmesiden:
skjoldmenighet.no
Alle som kommer 
blir registrert, og vil
få tilvist plass. 
Kollekt 

Velkommen til guds-
tjeneste igjen!
Etter lang tid med nedstengning og delvis stengte
kirker, kan vi nå endelig åpne Skjold kirke for gudstje-
nester. Forskriften med fastmonterte seter er fjernet,
og vi kan nå samle ca 70 personer i kirka. Marit og
Reidun har skrevet i bladet litt om sin frustrasjon over
manglende gudstjenester. Det kan mange skrive under
på. Men nå får vi tro på lysere tider. Menigheten opp-
fordres til igjen å fylle kirken på søndag formiddag!
Særlig gledelig er det at vi nå kan få feire påske i kirka
vår. Vi praktiserer strengt smittevern slik at
smittefaren blir minimal. n

Salmekveld 
i fastetiden

  
            
            

          
  

            

    

       

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! 

Heidi Lambach

Vidar Eldholm
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TEKST: Anette Torjusen

V i er i landsbyen Kasalaulo i
Zambia, i et område hvor flere

tusen flyktninger fra Kongo har søkt
tilflukt. Her bor Susan sammen med de
seks barna sine i et lite hus med strå på
taket. Med høner som flakser rundt
bena, et barn på armen og et som
holder i skjørtekanten, forteller hun om
timelange gåturer for å hente vann før
de fikk rent vann til landsbyen. 

– Vannmangel ga oss mange helse-
problemer. Elva var nærmeste vann-
kilde, og den var både skitten og full av
bakterier. Vi var veldig ofte syke. 

Tunge kanner
Alternativet var å gå flere timer med
tunge kanner. Det var det ikke alltid tid
til, med seks barn å ta seg av. Derfor
ble elva ofte den enkleste løsningen.
Vannet hun vasket klær i, drakk, badet
barna i og lagde mat med. Vannet hun
delte med dyr og insekter. 

– Vi måtte gå store avstander for å
komme til vannkilden, og det var vans-
kelig for familien min å få det til det. 

Susan tar oss med inn i huset sitt der
de er mange på liten plass. Litt av
plassen er satt av til oppbevaring av
fisk og den populære grønnsaken kas-
sava, som smaker nesten som en potet. 

– Her ser du litt av inntekten min,
smiler hun. 

Salg av fisk og kassava gir ekstra
penger til storfamilien. Hun peker på
de fargerike vannkannene som står ved
matlagingsplassen. 

– Nå trenger vi ikke lenger å gå langt
for å hente vann. Takket være Kirkens
Nødhjelp har Kasalaulo fått rent vann.

Landsbyen, med sine 1753 inn-
byggere, er en av mange landsbyer som
har fått tilgang til vann av Kirkens
Nød hjelp. Våren 2018 boret vi en
brønn. Det er viktig for oss at hele
landsbyen får eierskap til vannsys-
temet. Derfor samarbeider vi tett med
våre lokale partnere og vanningeniører.
Innbyggerne er med på tilrettelegging
og velger en komite som vedlike holder
og har ansvar for vannforsyningen. 

Brønn som endret alt
For Susan er det nå bare en kort tur
bort til brønnen som er omringet av
kanner klare til å fylles opp. 

– Nå kan jeg gi familien min rent
vann. Det er jeg så glad for.

Men selv om Susan ikke lenger er be-
kymret for å bli syk av skittent vann,
har hun en annen stor bekymring. En
bekymring hun deler med resten av
verden: Covid-19. 

– Jeg er redd for å bli smittet når
mange av oss er samlet, og jeg frykter
for barnas og mitt liv. Covid-19 er
virkelig og utgjør en fare for oss alle.

Spesielt er hun bekymret for lange
køer ved pumpa. I landsbyen er det
mange som setter pris på rent og trygt
vann og etterspørselen er stor. 

– Min oppfordring er at det bores
enda flere brønner for å møte etter-
spørselen, slik at enda flere får tilgang
til rent vann og vi kan ha god avstand
for å unngå smitte. n

Susan måtte 
drikke vaske-
vannet
For seksbarnsmoren Susan Miyambo (35) var rent vann
kun en fjern drøm. Alt vannet hun trengte til mat, drikke
og klesvask måtte hun hente i en skitten elv. 

OVER: Susan Miyambo trodde aldri at hun
skulle få rent vann, men nå som hun har fått
det kan hun bruke mer tid sammen med
barna sine. 

TIL HØYRE: Brønnen i Kasalaulo er rett
utenfor huset til seksbarnsmoren. Tilgang til
rent vann har forandret livet hennes. Hun
kan blant annet bruke mye mer tid på å
dyrke kassava og mango. 
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Fasteaksjonen 2021: 

Forandre, 
for andre 

TEKST: Margrete Stordal og Marte H. Ottesen

Det betyr at konfirmantene ikke kommer til å
gå rundt med bøsser og samle inn penger,

men at vi vil lage en innsamlingsaksjon på Skjold
menighet sin hjemmeside og facebookside, hvor
du vil finne informasjon om hvordan du gir
penger og også kunne følge med underveis på
hvor mye som er samlet inn til enhver tid. 

Årets tema er «Forandre. For andre.» Tilgang
til rent vann står fremdeles helt sentralt i Kirkens
Nødhjelp sitt arbeid. Aldri før har vel rent vann
vært så viktig som i 2020, da pandemien rammet
oss alle. Utfordringene forbundet med dette for-
tsetter i 2021, hvor vi ser at Kirkens Nødhjelps
60 år lange erfaring, kunnskap og arbeid med
vann er livsviktig i kampen mot det dødelige
viruset. De fortsetter sitt forebyggende vann-
arbeid ved blant annet å bygge håndvask-
stasjoner, kjøre ut vannbiler og drive opplæring i
hygiene for å forebygge covid-19.

Ingen barn skal måtte drikke skittent vann.
Likevel må 785 millioner mennesker gjøre det
hver dag. La oss bidra til en mer rettferdig
verden sammen! 

– Selve fasteaksjonen skjer 21. - 23.mars, men
gjennom hele fastetiden vil vi ha et fokus ut i
verden på mennesker som lider og hvordan vi
kan arbeide for rettferdighet. I kirken kan en
hente lilla fastebøsser som en kan samle inn
penger i, hefte med regnbuebønn som en kan
bruke i fastetiden og aktivitetsheftet «Superhelt i
fastetiden» for barn. Aktivitetsheftet er veldig
kjekt og det engasjerer barna! Det kan jeg skrive
under på, for det har jeg selv prøvd ut,sier
kateket Margete Stordal

Ønsker du å gi penger til Kirkens Nødhjelp kan
du sende SMS med kodeord GAVE til 2426. Da
gir du 250 kroner til arbeidet. Ønsker du at
pengene skal bli registrert til Skjold kirkes fas-
teaksjon, finner du info om hvordan du gjør det
på hjemmesiden eller facebooksiden til
menigheten mellom 21. - 23.mars. n

www.kirken.no/skjold

Årets fasteaksjon går av stabelen
21. - 23. mars. For å ha mest mulig
forutsigbarhet i planleggingsfasen
blir fasteaksjonen digital, slik den
også var i fjor. Det har vi god er-
faring med! 
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TEKST: Margrete Stordal og 
Marte Håberg Ottesen

D e nye konfirmasjonsdatoene 
blir 11.,12. og 18 september.

Ved å gjøre dette håper vi at vi 
kan gjennomføre konfirma-
sjonene under litt mer normale
forhold og med mange tilstede
både i kirken og på konfirma-
sjonsfestene. Så må vi selvsagt
forholde oss til gjeldene
smittevernreglene på det tids-
punktet. 

I skrivende stund er det lock-
down i Bergen, det er to uker til
vinterferien og lite vet vi nå om
hvordan ting blir. Men vi har
skjøvet litt på konfirmasjonsåret
og satt inn flere samlinger mot
sommeren for å forhåpentligvis
kunne møtes mer da! Vi har også
laget en ekstra gruppe slik at vi
kan være 20 stykker på hver 

samling. Vi opplever at det er best
å møte fysisk og legger opp til
dette, så vil det vise seg hvor mye
vi faktisk kan møtes. Men under-
visning skal konfirmantene få
uansett, om det blir fysisk eller
digitalt.

Vi har også planlagt å flytte
Skjoldstock til 19. og 27.-29.
august. Så om du ønsker deg
en flott konsert, kan det være

lurtå holde av 29. august 
kl. 19,da satser vi på mer
normale omstendigheter 

og konsert. n

Nye konfirmasjons-
utsettelser i et 
nytt annerledesår
Menighetsrådet og staben har vedtatt å utsette årets
konfirmasjoner til september 2021. Det tror vi var en
god avgjørelse.

Da fjoråret nærmet seg
slutten så vi med håp mot
januar og gledet oss til å
kunne starte opp igjen
med aktiviteter og tilbud
og til å igjen kunne
treffes. 

TEKST: Ingrid Ulrikke Husøy

I stedet måtte vi raskt innse at en 
slik oppstart måtte la vente på

seg. De stadig skiftende reglene gjør
det vanskelig å langtidsplanlegge,
men jeg opplever også at de gir også
rom for håp og optimisme. For det
som én uke ikke er en mulighet, lar
seg fort gjøre den neste, og vi lærer
stadig å gripe de mulighetene vi får
og å gjøre det beste ut av dem. 

Babysang har kunnet startes opp
så smått, med flere og mindre
grupper i løpet av en dag, og det er
et gledelig lyspunkt de gangene vi
møtes. Det er gøy å se at barna
trives og stadig vokser til, og det er
fint å kjenne på at vi kan tilby et
sosialt møtepunkt når så mye annet
er satt på vent. 

Tårnagenter: Lørdag 20. februar
arrangerte vi tårnagentdag for
9-åringer. Dette var et høydepunkt
midt i all usikkerheten. Barna fikk
være agenter for en dag. Utstyrt
med egne agentkoder, forstørr-
elsesglass og ivrige hoder løste de
et mangfold av oppdrag og mys-
terier innenfor Skjold kirkes
vegger. Hørselen ble testet,
symboler ble funnet, rebuser ble
løst, skrift og koder ble tydet, og
salmer, gloria og dramatisert bi-
beltekst ble til en helt egen liten
gudstjeneste på slutten av dagen. 
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Trosopplæring våren 2021

DETTE KAN VI
SE FREM TIL:
Alt av aktiviteter og tilbud er
avhengig av de til enhver tid gjeld-
ende regler og restriksjoner, så følg
med på hjemmesiden og/eller Face-
book for stadig oppdatert infor-
masjon. 

Babysang. Hver tirsdag, med unn-
tak av påskeferien, i Skjold kirke.
Babysang er et tilbud rettet mot deg
som har barn opp til ca. 1 år. Vi har 
en sangstund på ca. 30 minutter, 
og etterpå er det mulighet for å bli
igjen, prate og bli kjent med andre 
foreldre i nærområdet. 

Tentative tidspunkt er for tiden 10.30,
12.00 og 13.15, men disse kan variere
noe, og det kreves at man melder seg
på for hver gang, så meld deg gjerne
inn i facebook-gruppen «Babysang og
Knøttesang i Skjold kirke» for stadig
oppdatert info om tidspunkt og lenke 
til påmelding.

Søndagsskole! Endelig starter vi opp
søndagsskole igjen! Søndag 21. mars
starter søndagsskolen opp med vårens
første samling. Dette gleder vi oss
veldig over. Det blir fellesskap, fortel-
ling, sang og lek, og kanskje lager vi
også en liten ting? Utover våren
planlegger vi totalt fire søndags-
skolesamlinger: 21. mars, 25. april, 
9. mai og 6. juni. Håper vi sees! (PS:
har du lyst til å være med som leder?
Ta kontakt med Ingrid på mail eller tlf.)

Familiedag. 7. april, kl. 16-18,
planlegger vi årets første Familiedags-
amling. Middag og aktiviteter for hele
familien, to onsdager i måneden. 

Knøttesang (0-5 år) synger og beveger
seg, og Onsdagsklubben (1.-7. klasse)
gjør noe nytt og spennende hver gang! 

Hilsen menighetspedagog 
Ingrid Ulrikke Husøy
920 72 235
ih285@kirken.no

Følg gjerne med på hjemmesiden
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.
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TEKST: Reidun Duun og Marit Breivik

V isitasmeldingen fra august 2020 
innledes med: «Så mitt hus kan

bli fullt».
Pandemien rammer oss som menig-

het. Gudstjenester er avlyst. Vi måtte
melde oss på for å gå på julegudstje-
neste; kun 50 mennesker på hver
gudstjeneste. Om min familie ble
påmeldt, hvem fikk da ikke komme?
Kanskje andre i menigheten har stør-
re ønsker og behov for å delta i det
kirkelige fellesskapet? Eller hva med
alle som spesielt gleder seg til å kom-
me på julegudstjeneste? Julaftens tre
gudstjenester i Skjold samler vanligvis
1100-1200 mennesker. Å høre julee-
vangeliet, synge kjente og kjære jule-
sanger og gå ut av kirken og synge
Deilig er jorden - det er jul! Samtidig
ringer kirkeklokkene julehøytiden inn.
Mange savnet dette i julen 2020. 

Myndighetene har laget lover og for-
skrifter for å ta vare på oss under pan-

demien. Dette er vi selvsagt lojale
mot. Kirken har vært pålagt svært
strenge koronarestriksjoner. De an-
satte har forbilledlig fulgt alle pålagte
prosedyrer for å hindre smittespred-
ning. For å kunne delta på gudstje-
nester og andre arrangement i kirken,
kreves påmelding, registrering ved an-
komst, spriting av hender, avstand,
markering hvor man kan sitte/ikke
sitte, ekstra vasking m.m. 

Kanskje noen synes dette er for
komplisert - for å kunne være blant
de 50 personene som får delta på
gudstjenesten? Blir savnet større eller
mindre med månedene? Samtidig 
har kreativiteten blomstret! Digitale
gud-stjenester og digitalt barnekor
har blitt gjennomført. Utendørs
juleutstilling med Josef, Maria og
Jesusbarnet i stallen, samt vindus-
utstillinger med juleevangeliet vist i
ulike former, var til stor glede for 
små og store i førjulstiden. Likevel
oppleves det underlig. 

Innenfor kirkeveggene står stolene
tomme. Det er god plass og høyt
under taket. Tillatte deltakere på
gudstjenester har variert mellom 
10 og 50 personer. Savnet av en 
åpen kirke ved ulike gudstjenester,
barnedåp, konfirmasjoner og be-
gravelser, oppleves sårt. Begrepet
«fastmonterte stoler» er fortsatt 
uforståelig. Vi er mange som reagerer
på begrunnelsen fra myndighetene.
Kirkens sitteplasser, stoler/benker
blir ikke definert som faste sitte-
plasser. Derfor er kirken pålagt 
disse strenge restriksjonene. Vi 
opplever dette urimelig og håper 
på snarlig endring. 

I ventetiden ber vi om at Skjold 
kirke får oppleve at «mitt hus kan 
bli fullt» og menighetens visjon
realisert: «Mer himmel på jord».n

Etter at teksten ble skrevet er bestemmelsen
om fastmonterte seter fjernet. Red

Stenging av kirken
- tanker fra noen som savner å kunne møtes i Skjold kirke.

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

I påsken har jeg tradisjon for å
reise på hytten på Mjølfjell
sammen med familien min. Jeg
har alltid med meg min sønn,
men varierer om jeg har han
første eller siste del av påsken. 
I år skal jeg ha han fra onsdag i
påskeuken til og med 2. påske-
dag. Påskeaften har vi påske-
renn sammen med de nærmeste
hyttenaboene. I tillegg har
ungene skattejakt etter påske-
eggene og vi spiser pinnekjøtt til
middag. Dette var litt om mine
påsketradisjoner. n

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

Karin Stang Volden:

Det er ikke til å komme utenom
at min påske handler mye om ski,
tur, sol og familiesamling på
fjellet. Samtidig som jeg virkelig
opplever Guds storhet og nærvær
ute i fjellet og skogen så skulle jeg
også vært mer til stede i kirken i
påsken for å høre og synge pås-
kebudskapet. 

En gang fantes friluftsgudstje-
nester i påsken. Da var KFUK/
KFUM Ungdomsheimen på
Kvamskogen et aktivt sted for
kristen ungdom. På loftet ljomet
orgelmusikk tidlig påskemorgen:
Påskemorgen slukker sorgen, -
den blåste oss ut av køyen. Det er
et godt minne.

Salmen jeg gjerne spiller på
høyt volum på påskemorgen er
Cat Stevens’/Eleanor Farjeon’s
Morning has broken. Melodien
er en gammel skotsk-gælisk
folketone. Den er også så vakker
på norsk, med oversettelse av
Eyvind Skeie. (Se salme 801.) n

Eiel Holten:

Påsken er en fantastisk høytid!
Jeg elsker kombinasjonen av
skiturer, lysere kvelder, god mat
og feiringen av at Jesus sto opp
fra de døde. Bibelfortellingene
om påsken gir oss hele spennet
fra de berusende toppene til
livets bunnpunkt hvor alt går i
svart. Jeg har alltid digga Peter
Gabriel. Siden han ga ut
«Passion» (musikken til Martin
Scorseses film «Jesu siste fris-
telse») i 1989, har dette vært
soundtracket til påsken for meg.
Lag på lag på lag av rytme, vokal
og harmonier. Uendelig sårt.
Uendelig vakkert. Jeg oppdager
alltid noe nytt! Det er akkurat
som livet og påsken og den
kristne troen. n

Slik er min påske ...



«Kjendispresten» fra
Farmen, Thor Haavik har
engasjert seg i spørsmålet
om Jesus virkelig stod opp
fra de døde.

TEKST:   Simon B. Otterå. Innledning
            ved Harald P. Fylling

I fjor skrev Thor en mastergrads- 
oppgave med tittelen Er det 

istorisk troverdig at Jesus stod
opp igjen fra de døde?
–Mange vil i dag kanskje si 

at vi ikke kan stole på Bibelen
fordi det er en gammel bok.
Hva tenker du om dette?

– Jeg tenker at om man skal ta stil-
ling til om den kristne troen er sann,
da er det en sunn inngang å være
kritisk til skriftene slik at man ikke
går inn i forskningen med en allerede
bestemt holdning. Historikere be-
handler skriftene som er plassert i
Det nye testamentet som man be-
handler enhver annen kilde fra
antikken: Hverken som religiøst
søppel eller som guddommelig in-
spirert. En slik ‘nøytral’ inngang er
nødvendig for objektiv god forskning. 

De viktigste kildene
Når det er sagt er nettopp disse
skriftene de viktigste kildene vi har til
Jesu liv, og jeg har personlig falt til ro
med at siden det historiske materiale
for Jesu oppstandelse er solid, så har
jeg tillit til at Gud også har hatt ‘sin
hånd’ med i overleveringen om Jesu
liv og lære, slik at vi kan lese om og
kjenne dets kraft også i dag. 

Så jeg tror jeg ville sagt til den som
er skeptisk til Bibelen: La oss finne ut
hva vi kan hente historisk ut av den,
og se om det gir troverdighet til
helheten av dens budskap. 
–Hva skal til for at noe kalles

historisk troverdig?
– At noe er historisk troverdig betyr

at det er godt grunnlag og sterke
indikasjoner på at en gitt hendelse
har hendt. Når forskere jobber med
materiale fra antikken vil disse

aspektene gi grunn til å kalle noe his-
torisk (i avhandlingen min utdyper
jeg hva som ligger i hver av dem): 

•   Flere uavhengige vitnemål.
•   Tidlig vitnet om.
•   Berettet av ett eller flere 
     øyenvitner.
•   Hevdet av en ‘fiende’.
•   Selvskadende materiale.
•   Kontekstuell helhet.
•   Arkeologisk bekreftet.

Imøtekommer et utsagn eller en
hevdet hendelse to eller flere av disse
aspektene konkluderes det ofte med
at den er historisk. 

– Hvilke fakta om Jesus er 
det stor enighet om blant 
historikerne?

– I etterkant av Jesu korsfestelse er
det disse faktaene det store flertall av
forskere er enige om (i avhandlingen
begrunnes det hvorfor): 

1.   Jesus var død.
2.  Graven var tom, Jesu lik var borte.
3.  Mange opplevde «møter» med 
     ham etter korsfestelsen, både 
     individuelt og i gruppesettinger, 
     som de var overbevist om at var 
     den levende Jesus.
4.  Forfølgeren Paulus ble kristen 
     av et slikt «møte» med Jesus.

Stod Jesus virkelig    



5.  Jakob, Jesu skeptiske lillebror, 
     ble kristen av et slikt «møte» 
     med Jesus.
6.  (1) Etterfølgernes liv ble sterkt 
     forvandlet av disse «møtene» 
     med Jesus. De satte helse, yrke 
     og liv på spill for å formidle 
     oppstandelsen, og de møtte stor 
     forfølelse hvor flere av dem til 
     slutt ble drept for sin tro. 
6.  (2) Dette selv om troen på opp-
     standelsen i utgangspunktet var 
     en helt fjern tanke for dem i 
     deres jødiske kultur. Etter-
     følgerne hadde ingen for-
     ventning om at Jesus skulle 
     stå opp igjen. 

Våger en konklusjon
–Hvilke konklusjoner kan
man trekke ut av dette?

– Jeg forsøkte i masteren å be-
grunne hvordan disse hendelsene
kunne skje, og det er svært vanskelig
å gi dem en naturlig fornuftig for-

klaring. Det er faktisk slik at de fleste
forskere som ikke går for konklu-
sjonen at Jesus stod opp igjen, resig-
nerer på en slik måte at de hevder at
det ikke finnes noen forklaring. Det
er et mysterium, grav-lagt i his-
torien. Det i seg selv er et sterkt vit-
nesbyrd på at den beste forklaringen
på faktaene er at Jesus stod opp
igjen fra de døde. Jeg konkluderer
avhandlingen på følgende måte: 

Enhver som fortsatt vil hevde at
Jesus ikke ble mirakuløst reist opp
igjen, har en tung jobb å gjøre for å
vise at det ikke var tilfellet. Man
kan så klart påstå det, men da går
man i motsatt retning av hva det
historiske grunnlaget danner et
tydelig bilde av.

– Nå feirer vi snart påske og
Jesu oppstandelse fra de døde.
Hvorfor er det så viktig at
Jesus stod opp fra de døde?

– Det betyr at døden ikke har det
siste ordet, det er det Jesus som har.
At mørket ikke vinner til slutt, men
at ved Jesu oppstandelse så seiret
lyset og livet over døden og mørket.
For at hver den som tror på ham
ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.
Det er altså en kilde til et ufattelig
håp! Og la meg legge til: Det viser
også at Jesus var den han sa at han
var, og dermed at den kristne troen
er sann. 
–Hvordan kom du selv til

tro på Jesus?
– Det har jeg lyst til å fortelle om,

men det får vi spare til en annen
gang. Kort sagt hadde jeg (uten å ha
noen kirkelig tilknytning) en sterk
opplevelse av Guds nærvær på mitt
eget rom som 17åring. n

Thor Haavik besøker Follow,
menighetens ungdomsklubb  

25. mai kl 18.00-20.00  

   opp fra de døde?

Bibelen som 
historisk kildeskrift
«Er det historisk troverdig at Jesus stod opp igjen fra
de døde?» Dette er tittelen på Thor Haaviks master-
oppgave og dermed føyer han seg også direkte inn i
en svært langvarig forskerdiskusjon.

For spørsmålene om i hvor stor grad Bibelen kan og
for den del bør benyttes som historisk kildeskift til be-
givenheter som skjedde for 2000 år siden byr på
mange metodiske problemer for både faghistorikere
og for teologer som vil bruke faghistorikernes metode-
verktøy.

Hvis du vil lese hele Thors masteroppgave er det bare
å google den, eller å følge lenken under:

•  nla.brage.unit.no > søk 
    Thor Haavik, TEOL350.pdf
•  En video fra fremleggelsen av masteren 
    finner du her: youtu.be/7ngkqVFFemo

Illustrasjon: Bildet er ikke et fotografi, men en sterkt 
bearbeidet digital tolkning av negativavtrykket på
likkledet i Torino, utført av en ukjent kunstner.



Livets gang

Døpte 
Håkon Nygaard Matre
Ulrik Tørvik-Pedersen
Laila Elin Farelly
Sofia Grace Stødle Monzon
Fillip Småvik
Ulrik Strande Korsmo
Tiril Solberg
Håkon Onstad Tellefsen
Lucas Fernando Aldaz Olsen
Emil Myking-Liebich
Lydia Siqueira Zeitz
Mia Skjerdal Børve
Mikkel Paulsen
Mikkel Skoglund

Vielser 
Cecilie og Helge Jordal

Dødsfall
John Ingard Bertelsen
Sverre Ellingsen Nordås
Arne Tøsdal
Knut Nygaard
Mikal Årvik
Alf Harald Haugland
Aslaug Reitha Moldskred
Signy Grimås Hanssen
Rolf Nikolai Sælensminde
Evelyn Therese Tveit
Gulborg Mjelde
Aud Ovidia Hagenes
Ruth Buen
Rune Haukland
Geir Børhaug
Erling Revheim
Gunnar Ullaland
John Åge Arnesen
Sissel Haugen
Laila Skjold
Kåre Henriksen
Arnold Linfred Kjærefjord
Jan Guldbrandsen
Mildrid Karin Swee Vårdal
Kjell Øystein Skjold

Viktor Engelberth Svane
Olav Johan Wolles Haugse
Gerd Johanne Nordrik

Gudstjenester
21. mars kl 11.00
Ungdomsgudstjeneste. 
Søndagsskole Marte H.
Ottesen. Luk 1,46-55 

21. mars kl 13.00 
Ungdomsgudstjeneste
Marte H. Ottesen. 
Luk 1,46-55 

28. mars kl 11.00,
Palmesøndag 
Gudstjeneste, nattverd.
Harald P. Fylling. 
Matt 26,6-13 

1. april kl 19.00, skjærtorsd. 
Kveldsgudstjeneste. Natt-
verd. Harald P. Fylling. 
Luk 22,14-23 

2. april kl 11.00, langfredag 
Langfredagsgudstjeneste.
Marte H. Ottesen. Luk
22,39-23,46 

4. april kl 11.00, påskedag 
Høytidgudstjeneste. Dåp,
nattverd. Messingblåsere og
påskekor. Marte H. Ottesen.
Matt 28,1-10 

11. april kl 11.00 
Påskefestgudstjeneste. 
Søråshøgda barnekor.
Harald P. Fylling. 
Joh 21,15-19 

11. april kl 12.30 
Dåpsgudstjeneste Harald 
P. Fylling. Joh 21,15-19 

18. april kl 19.00
Kveldsgudstjeneste. Natt-
verd. Marte H. Ottesen. 
Joh 10,1-10 

25. april kl 11.00
Gudstjeneste. Søndags-
skole. Nattverd. Harald P.
Fylling. Joh 13,30-35 

28. april 
Samtalegudstjeneste(r) for
konfirmanter. Tidspunkt
kommer. Marte H. Ottesen.
Joh 13,30-35 

2. mai kl 11.00 
Jazzgudstjeneste. Cantus, 
band. Dåp, nattverd. Marte
H. Ottesen. Luk 13,18-21 

9. mai kl 11.00 
Gudstjeneste.Nattverd.
Søndagsskole. Harald P. 
Fylling. Matt 7,7-12 

9. mai kl 12.30 
Dåpsgudstjeneste Harald 
P. Fylling. Matt 7,7-12 

13. mai kl 12.00 
Kristi himmelfartsdag
Friluftsgudstjeneste på
Smøråsfjellet. Marte H.
Ottesen. Luk 24,46-53 

16. mai kl 11.00
Gudstj., dåp. Marte Håberg
Ottesen. Apg 26,1-3.20-29 

17. mai kl 10.00 
Grunnlovsdagen 
17. maigudstjeneste Harald
P. Fylling. Matt 22,17-22 

23. mai kl 11.00, pinsedag 
Høytidsgudstjeneste. 

Nattverd. Harald P. Fylling.
Joh 14,15-21 

30. mai kl 11.00 
Gudstjeneste, dåp. Marte 
H. Ottesen. Luk 10,21-24 

6. juni kl 11.00 
Gudstjeneste. Nattverd.
Søndagsskole. Harald P. 
Fylling. Joh 3,26-30 

6. juni kl 12.30 
Dåpsgudstjeneste. Harald 
P. Fylling. Joh 3,26-30 

13. juni kl 11.00 
Gudstjeneste for store og
små. Sommerfest for hele
menigheten. Dåp. Marte H.
Ottesen. Joh 1,35-51 

20. juni kl 11.00 
Gudstj., nattverd. Marte 
H. Ottesen. Matt 16,24-27 

20. juni kl 12.30
Dåpsgudstjeneste Marte 
H. Ottesen. Matt 16,24-27 

27. juni kl 11.00 
Gudstjeneste, nattverd.
Harald P. Fylling. 
Matt 7,21-29 

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

Følg oss på Facebook 
og Instagram for å 
få vite mer om hva 
som skjer.

Menighetskalender
Vi følger alle smitteråd. Gudstjenesteplan og antall tillatte tilstedeværende kan bli endret 

på kort varsel. Følg med på menighetens hjemmeside for eventuelle endringer i programmet. 


