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Dåpen er 

for alle
En søndag i juli ble sønnen vår døpt, 
en liten måned før ettårsdagen hans.
Som så mange andre, utsatte vi dåpen på
grunn av koronasituasjonen. Og endelig,
når sommerferien kom, kunne vi få samle
den nærmeste familien og gjennomføre
dåpen vi hadde ventet på. 

TEKST: Janne Torvestad

A llerede før sønnen vår ble født hadde jeg begynt    
å planlegge dåpsdagen; han skulle døpes når han

var omtrent tre måneder og passe perfekt inn i dåps-
kjolen, vi skulle ha et stort og flott selskap med mange
gjester, bunader og nøye planlagt bordpynt og mat.
Dagen ble ikke helt som jeg hadde sett for meg. Dåps-
kjolen hadde han vokst ut av, så dåpsantrekket ble en
enkel, lyseblå drakt strikket av oldemor. Vi hadde to
enkle feiringer, og spiste rester av dåpskake halve
sommerferien. Likevel ble det en stor festdag, for
denne dagen fikk sønnen vår del i noe stort! Denne
dagen ble han lagt i Guds hender og tatt inn i et felles-
skap i kirken. 

Kanskje hadde du tenkt å døpe barnet ditt eller å bli
døpt selv, men så ble det bare ikke noe av? Det er ikke
for sent! Selv om det er vanligst å døpe spedbarn i Den
norske kirke, er det ingen aldersgrense for når en kan
bli døpt. Bibelen forteller at de aller første kristne som
ble døpt, ble døpt sammen med hele sitt hus, altså med
hele familien sin. Dåpen er for alle!

Denne høsten har vi i Skjold kirke lyst til å løfte fram
dåpen, og vil invitere deg som har barn som ikke er
døpt eller deg som ikke er døpt selv til å komme til dåp!
Vi tilbyr dåp på de ordinære gudstjenestene søndager
kl. 11 og på egne dåpsgudstjenester både lørdager og
søndager. I tillegg vil vi i år invitere til «drop in-dåp» to
lørdager. Drop in-dåp krever ingen planlegging, du kan
komme alene eller sammen med noen, i bunad eller
hverdagsklær, og etter dåpen byr vi på kake og kaffe til
de som ønsker det. I dette bladet kan du lese mer om
dåp, og du får blant annet bli litt kjent med to familier
som døpte barna sine i august. 

I dåpen får vi komme til Gud akkurat 
som vi er og motta Guds nåde, 
kjærlighet og  fellesskap. Dåpen er 
ingen prestasjon, den er en gave 
fra Gud. Velkommen til dåp! l
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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
Janne Torvestad

 920 72 235
jt953@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 
• Førstesiden: Maria Hetland med dåpsbarnet Lilja, som ble døpt
   22. august. Foto: Fotograf Maria

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

Utgivelse neste nummer: Kontakt redaksjonen

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
 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
Kontakt: Brith Sjong

 911 48 221

Skjold kirkelag
Kontakt: Berit Ådland 

977 51 344
Kontakt: Gerd Dale 

906 25 377

Internett/menighetsblad

Ansvarlig utgiver:
Menighetsrådet. 

Redaktør 
Harald Pedersen Fylling

 934 89 365
hf292@kirken.no 

kirken.no/skjold
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TEKST: Harald P. Fylling

Imange menigheter organiserer   
frivillighetskoordinatorer det frivil-

lige arbeidet i menigheten. Grunnet
dårlig økonomi er disse stillingene
trukket inn i Bergensmenighetene, og
vi har fått et frivillighetsteam be-
stående av fire konsulenter som skal
«serve» menighetene. En av disse er
Hilde Karin Wolter, som er «plassert»
i Fana prosti.
Hun bor ved Stendavatnet i Fana, er

gift og har tre barn, er glad i hus og
hage og kaller seg «fotballmamma».
Hun har bakgrunn som frivillighets-
koordinator i Birkeland, der hun var
engasjert i ungdomsarbeid, diakoni og
administrasjon.
–Hvordan var det å begynne i

den nye stillingen? 
– Det var todelt; - veldig spennende

å jobbe med frivillighet i et team,
samtidig sårt å miste stillingen i Birke-
land. Men jeg trives godt i den nye
jobben. Vi er 4 personer som kommer
direkte fra «felten» - tror vi kan få til
mye.
–Hva går nyordningen på

frivillighetssektoren ut på? 
–Man har ikke lenger frivillighets-

koordinatorer i menighetene. Nå må
alle staber sette frivillighet på
agendaen – det må bli et felles ansvar
for stab og menighetsråd. Mange i sta-
bene har allerede kontakt med mange
frivillige. Teamet kan bidra med å
være til hjelp med små og store opp-
gaver knyttet til frivillighet. Så skal vi
jobbe med større prosjekter sammen
med de lokale menighetene.
- På hvilken måte får den

enkelte menighet nytte av ny-
ordningen? 

– Jeg tenker at vi har stor faglig
tyngde i teamet. Vi kjenner gode
måter å jobbe på og kan lære opp
menighetene i ledelse. Det er mest
hensiktsmessig at vi går sammen med
menighetene, ikke at vi skal overta det
frivillige arbeidet.
- Har du noe ønske for Skjold

menighet?
–Hmmm… Jeg håper å bidra til at

Skjold videreutvikler potensialet som
arbeidskirke – at vi ser mulighetene
for vekst i arbeidet. Vi har lett fokus
på det som ikke fungerer, men det er
mye bra her. Mange engasjerte frivil-
lige og ansatte. Jeg ønsker at Skjold
blir en enda tydeligere samfunnsaktør
og et sted der folk søker til og finner
fellesskap.

Vi ønsker Hilde og hele
teamet lykke til!l

Nytenkning om 
kirkelig frivillighet
Menighetene i Bergen reorganiserer støtteapparatet for frivilligorganiseringen. Hva er nytt?

Det nye frivillighetsteamet består av tidligere frivillighetskoordinatorer. Fra venstre: Øyvind Stokke-Zahl, Jo Båtevik, Nadine
Larsen og Hilde Wolter.



Oldemor med to oldebarn
på dåpsdagen. 
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TEKST: Marte Håberg Ottesen
FOTO: Fotograf Maria

S østrene Linn Hennes og Maria Hetland hadde dåp for 
hvert sitt barn i Skjold kirke i august.  

– Det var litt stress, å forberede dåp i koronatiden siden
vi ikke visste hvordan restriksjonene ville være når vi satt
dåpsdato, sier Linn Hennes, som hadde dåp for sin yngste
22. august.
– Vi regnet med det ville bli utsettelser og vi flyttet dåps-

datoen tre ganger! Det er også litt rart å gå å tenke på om
en evt. blir forkjølet før dåpsdagen. Men vi klarte det til
slutt! 
Maria Hetland, som er Hennes’ storesøster hadde også

dåp i Skjold samme søndag i august, og forteller at det var
litt frem og tilbake med dåp i koronatiden. 

– Vi ville ha hele familien samlet, så da måtte vi vente til
det var mulig å ha så mange samlet. Vi ønsket også å ha
med oldemoren til barna som bor på Sunnmøre, så derfor
hadde vi samme dåpsdag som fetteren. Det som var ekstra
kjekt med å døpe en syv måneder gammel baby var at hun
hadde mer glede av dagen. Hun tok til og med og plasket
litt i dåpsvannet!

Kan vi døpe barna?
Flere som er i kontakt med kirken lurer på om en kan døpe
barna når de har vokst ut av dåpskjolen eller når barna
begynner å bli store. Linn sin sønn var selv ett år gammel
da han ble døpt. Linn forteller at det å døpe en ettåring
egentlig var ganske morsomt. 

> Fortsettelse side 5

Det ble jo
dåp til slutt!

Den lange koronaventetiden 
var  endelig over:

Hvordan var det å gå og kjenne etter om forkjølelsen kom når søndagen nærmet
seg? Eller følge med på pressekonferanser på hvor mange som kunne være samlet
den helgen det skulle være dåp?

«Aksjon dåp»
I høst drar Bergen kirkelige
fellesråd og Bjørgvin bispe-
dømme sammen i gang 
«Aksjon dåp», som er en
felles satsning for å løfte
fokus på dåp i hele Bergen. 

Dåpstallene er på vei nedover i hele
landet og gjennom aksjonen ønsker
en å få ut info om dåp og løfte frem at
det aldri er for sent å døpe uansett
alder. 23. oktober og 27.november vil
også flere menigheter i Bergen ar-
rangere sine egne dåpsfester og dåps-
arrangement. Her i Skjold inviterer vi
til åpen dåpsdag/drop in-dåp begge
disse datoene. Velkommen til dåp!
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Det ble døpt mange barn i Skjold menighet i september. Mange av foreldrene ventet med barnedåpen til besteforeldre og olde-
foreldre hadde blitt vaksinert mot covid, slik at de kunne få være med å feire barnets dåpsdag. Vi har fått tatt bilde av fem av barna
på dåpsdagen: Tobias Olsvik Johnsen, Martin Lorang, Jardar Frantzen, Ludvig Flugum-Hanøy og Ellia Marie Jean Duun.

– Han var jo veldig klar over all
oppmerksomheten han fikk. Vi for-
eldre er også mye mer opplagt til å
holde dåpsfest når barnet er ett år
enn hvis han skulle vært tre måneder.
Vi feiret både dåpsdag og bursdag i
en og samme dag. Han hadde det
strålende og elsket all oppmerksom-
heten. Men vi fikk ikke han til å sitte
stille i gudstjenesten da, han hadde
det alt for travelt til det! 
Videre forteller Linn at de liker tra-

disjonen med å døpe barna slik de
selv ble døpt. 
– Det er en fin måte å feire barnet

og samle familie. 
Maria er enig i at det er en fin tra-

disjon. 
– Gi henne mulighet for å ha en

barnetro og en fin anledning å feire
at hun er kommet til verden. 

Tips for en fin dåpsdag
Etter en fin feiring av to barnedåp på
en og samme dag har søstrene noen
tips til andre for å få en fin dåpsdag. 
– Vi valgte å bestille mat og kake

sånn at vi slapp å lage det selv og
synes at det hjalp oss veldig, sier
yngstesøster Linn. I tillegg anbefaler
hun å avtale alle de viktigste tingene
som dåpssamtale, mat og drikke,
lokale og sånt med en gang og å ta
detaljer når det nærmer seg. Hun
legger til at de valgte å leie lokalet i
kirken, noe som gjør det så mye
lettere å slippe å kjøre til lokalet.
Maria forteller at de valgte å pynte

bordene med bilder av dåpsbarnet. 
– Det blir fin pynt og noe gjestene

kan snakke sammen om, avslutter
Maria.l

Linn og familien på dåpsdagen.
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Den store dåpsfesten 
Helt enkelt - like stort! 

Har du selv tenkt på å bli døpt, men ikke funnet den re e anledningen?  
Har du barn du vil døpe, og vil feire det sammen med andre? Eller kanskje du 

helst vil s kke innom kirken en s lle stund og arrangere dåp uten for mye  
oppmerksomhet? Trenger du dåpskjole eller faddere? 

 

Det kan være mange grunner l å ønske en mer utradisjonell dåp. Vik gst er 
det at alle er like velkomne l dåp. Dåpen er en gave som det bare er å ta imot, 
uanse  når eller hvor i livet du er. Det er en hellig handling der Gud gir si  lø e 

om å være med oss hele livet.  

 

Vi inviterer l åpen dåpsdag med drop in-dåp  
lørdag 23. oktober og 27. november!  

 

Møt opp i Skjold kirke mellom kl. 13.00 og 15.30. Det blir korte dåpsseremonier 
i kirkerommet i løpet av dagen. I menighetssalen vil menigheten s lle med kake 

og feiring for alle som ønsker det. Det blir mulighet for lån av dåpskjole l de 
minste. Trenger du faddere, ordner vi det. Det eneste du må huske på er å ta 

med legi masjon. Velkommen l dåp! 



Babysang: Velkommen til Baby-
sang i kirkerommet tirsdager kl.
10.30 (merk nytt klokkeslett). Bli
med i Facebook-gruppen «Baby-
sang og Knøttesang i Skjold
kirke» for oppdatert informasjon
og ukentlig påmeldingsskjema.
Babysang passer for deg som
har barn mellom 0 og ca. 1 år.
Etter sangstunden er det mulig 
å sitte igjen for en kopp kaffe og
prat. *Påmelding

Familiedag: Middag og aktivi-
teter for hele familien én onsdag
i måneden! Se eget program.

Søndagsskole: Velkommen 
til søndagsskole en søndag i
måneden kl. 11! Se eget 
program. 

Søråshøgda barnekor: Se egen
sak under.

Speider: Vil du bli speider?
Nordås Steinsvik KFUK-KFUM-
speidere har plass til flere! 
Her kan du bli med på Familie-
speiding, og speidergrupper 

tirsdager og onsdager for barn
og ungdom. Mer informasjon:
nordaassteinsvik.kmspeider.no 

Gudstjeneste for store og små
14/11: Velkommen til gudstje-
neste for store og små søndag
14. november kl. 11! Det blir 
dåp og Akasia Skjold menighets-
barnehage deltar. 

Adventssamling for 2-åringer:
Onsdag 17. november kl 16-18
inviteres alle 2-åringer til
adventssamling på Familiedag.
Vi skal spise middag, synge, 
høre julefortellingen og pynte
pepperkaker. 2-åringene får en
liten overraskelse med seg hjem.
*Påmelding

Klubbsamling for 8-åringer:
Onsdag 20. oktober er alle s
om fyller 8 år i 2021 spesielt
inviterte til Onsdagsklubben,
som er en del av Familiedag. 
Vi får besøk av Tromme-Lars 
og gleder oss til å lage musikk
sammen! 
*Påmelding.

Vi er så heldige
at vi har fått en
nyansatt ung-
domsarbeider
med mye KRIK-
erfaring. 
Det er Julie Teige
(bildet). Hun er et
funn for ungdommene
i Skjold. Hun skal
være med på leder-
kurset, Follow-ung-
domsklubben vår og
KRIK. Dere må glede
dere til å bli kjent med
henne. 

Follow
En tirsdag i måneden
samles ungdommer i
Skjold kirke til

klubben Follow. Vi
starter for alvor 28.
september. Da skal vi
ha isbar og sumo-
bryting. 26. oktober
plan-legger vi Egypt-
marked med masse
spennende aktiviteter
og vi skal leke mørke-
hjemsel. Se annonse
på neste side. 7.
desember er det jule-
avslutning med grøt.
Selvfølgelig med
mandel i! l

 

 

 

24. oktober 

21. november 

12. desember 

Resten av 
høstens 
datoer

Søndag kl. 11, en gang i måneden er det søndagsskole 
i Skjold kirke. Sammen har vi det gøy og blir kjent med  
hverandre og med fortellinger fra bibelen. 

Kanskje får du også med deg noe spennende hjem 
Barn i alle aldre er velkommen, og foreldre må gjerne
være med om de ønsker.   

VELKOMMEN TIL 
SØNDAGSSKOLE
Søndag kl 11.00 i Skjold kirke

Søndag kl. 11, en gang i måneden er det 
søndagsskole i Skjold kirke. Sammen har vi 
det gøy og blir kjent med hverandre og med 
fortellinger fra bibelen.

Kanskje får du også med deg noe spennende 
hjem? Barn i alle aldre er velkommen, og 
foreldre må gjerne være med om de ønsker.

Søråshøgda barnekor har
plass til flere sangglade barn.
Kanskje du kjenner noen
som har lyst til å bli med? 

Vi øver torsdager kl 17.30- 18.30
i Skjold kirke. Koret har med-
lemmer fra 4 til 13 år, og på 
øvingene er det fire grupper inn-
delt etter alder. Barn som har
fylt eller fyller fire år kan be-
gynne, og de kan være medlem
til de er ferdig med barneskolen. 

Amsterdamtur
De eldste barna drar på turer
både i nærområdet og til ut-
landet. For to år siden dro de
eldste i koret til Amsterdam, 
og i fjor hadde vi kortreist 
overnattingstur til Fana folke-
høyskole på Milde. 

Mange aktiviteter
Vi synger både kristne og
populære sanger, vi leker, spiser
middag, holder konserter, drar

Er du glad i å synge?

Mellom 0 og 12 
Se her!
Velkommen til mange kjekke aktiviteter i kirken i høst! 
Det kan komme endringer på kort varsel, så følg med på
hjemmesiden og Facebook for oppdatert informasjon.

Ungdomsarbeid i
Skjold menighet
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KRIK- et idrettstilbud
til ungdommer i Skjold
menighet  
Vi starter KRIK 3 oktober, dette er et nytt fri-
tidstilbud for ungdom i Skjold menighet.
KRIK står for KRisten IdrettsKontakt. Om du
aldri har vært på KRIK før kan det være for-
klarende å se en filmsnutt om hva KRIK er,
søk på «Hva er KRIK?» på youtube og snurr
film. Kort fortalt så samles vi i en gymsal 2
ganger i måneden der vi har mye lek- og ak-
tivitetsbasert opplegg litt som en
barneskolegymtime.  Så har vi alltid en pause
der en forteller et utdrag fra verdens mest
solgte bok, så mer lek og moro. Vi er opptatt
av å skape et trygt inkluderende miljø fritt fra

prestasjonspress. Det kan oppsummeres i tre ord: sosialt samvær, aktivitet
og trosglede. Håper du har lyst å være med. Vi starter opp søndag 3.
oktober på Skjold skole, kl: 19-20, etterpå blir det «after KRIK» i Skjold
kirke det starter etter KRIK treningen, her blir det isbar og sosialt. Hold av
disse dagene: 31. oktober, 31. oktober, 7. november, 21. november og 5.
desember. Velkommen som du er=) l

      

Lys Våken for 11- og 12-åringer
Alle som fyller 11 år i 2021 inviteres til Lys
Våken lørdag 30. og søndag 31. oktober.
Lys Våken er en bo-hjemme-leir, og det
blir lek, kampkveld med morsomme 
konkurranser, pizzafest, snop, guds-
tjenesteverksted m.m. 
*Påmelding.

Hilsen menighetspedagog 
Janne Torvestad
jt953@kirken.no  - 920 72 235

*Mer informasjon om de ulike 
samlingene kommer i postkassen, 
på hjemmesiden og Facebook. Følg 
gjerne med på www.skjoldmenighet.no
eller følg Skjold kirke på Facebook. 

på turer og er 
opptatt av et godt

samhold. Barna blir
kjent på tvers av barne-

hager, skolekretser og
alder, fellesskap og sangglede

står i sentrum. Koret ledes av flinke
dirigenter, ledere og pianister, og et 
foreldrestyre 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 

    år?
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Menighetsrådet har denne høsten
fått en stor sak til diskusjon og
høring: Ny organisering av kirken. 

TEKST: Menighetsrådleder Eiel Holten

F or den som har fulgt med «bak «kulissene» i
kirkelige arbeid de siste årene, er saken om ny

kirkelig organisering ikke akkurat ny. Allerede i
2005 vedtok Kirkemøtet en målsetting om at alle
ansatte i kirken skulle ha felles arbeidsgiver. Bak-
grunnen for vedtaket er flere hundre år gammel:
fra gammelt av hadde lokalsamfunnene ansvar
for kirkebygget, mens kongen sendte prester for å
tjenestegjøre i kirkene. 

Denne todelte organiseringen har fulgt kirken helt
fram til i dag: prestene har vært ansatt av staten/
kongen. Kirkebygget, gravplassen og de andre
kirkelige tilsatte har vært ansatt i kommunen.
Kirken har så gradvis utviklet seg, og både lover 
og organisering er endret. I dag er kirka en selv-
stendig folkekirke og den har langt flere tilsatte
enn tidligere. Og når den nye trossamfunnsloven
trådte i kraft i 2021, fikk kirken myndighet til å 
bestemme sin egen organisering. Det er dette
arbeidet menighetsrådet nå er i gang med! 

På kirkens nettsider kan du lese rapporten til et
utvalg som er oppnevnt av Kirkerådet. Målet med
den nye organiseringen er at kirkens ressurser
skal brukes best og smartest mulig; mest mulig
kirke for pengene! Samtidig ønsker vi at kirken
skal være en god, profesjonell og attraktiv
arbeidsgiver der alle tilsatte i det lokale arbeids-
fellesskapet har samme arbeidsgiver. 

Organisering handler også om hvordan kirken
bør ledes lokalt og nasjonalt. Hvordan skal opp-
gaver og ansvar fordeles mellom ulike nivåer i
kirken? Hvilken makt og rolle skal biskopen ha?
Og siden vi er ei luthersk kirke: hvordan skal vi
innrette valgordninger slik at kirka får et demo-
krati som reflekterer medlemmenes, det «all-
menne prestedømmets» stemme og at vi virkelig

Nytt fra menighetsrådet:

Høring o   
kirkeorga 

Menighetene i Bergensdalen 
og Fana prostier inviterer til

Sorgseminar
Lørdag 6. november kl 11-14 i Storetveit 
menighetshus, Kirkeveien 27

Det har vært holdt slike seminar tidligere med gode er-
faringer. Vi vil derfor igjen gi dette tilbudet. Sorg berører
oss på mange måter, og du er velkommen, enten det er
kort eller lengre tid siden dødsfallet. Seminaret er åpent
for alle, uavhengig av livssyn.

Program:

-   Hva er sorg og hva gjør den med oss? Ved sykehus-
     prest Kristin Lødøen Hope
-   Lunsj
-   Samtale/spørsmål
-   Orientering om tilbud til etterlatte (sorggrupper, 
     sjelesorgsamtaler)

Påmelding eller spørsmål:

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

-   Diakon Åshild Høllesli Frantzen 
     470 72 899 – af847@kirken.no

-   Diakon Linda Bårdsen
     55 36 22 85 – 483 02 448 – lb878@kirken.no

Velkommen - også om du ikke har fått meldt 
deg på!

Min sorg
Min sorg er en svart fugl fredløst pa ̊flukt under vinterlig
øde himler. Men stundom - nar̊ fuglen stiger høgt nok -
skinner vingene gyllent i skjær av en sol som er under
horisonten. HANS BØRLI



Fredagskafeen er 
i gang igjen etter
pandemien! 

24. september var det en
hyggelig kveld med svært 
engasjerte Kafégjester. Mange
ville kommentere Krydder-
innslaget hvor det ble vist bilder
fra Skjoldområdet fra eldre tider
og fram til i dag. Denne gangen
spleiset vi på pizza og praten gikk like ivrig som før pan-
demien. «Ord før helgen» inne i kirken med andakt og
orgelmusikk var også som vi kjenner det fra før. Det var 
godt å komme i gang.

Håper mange nye og gamle kafégjester har mulig-
het til å komme på de to neste møtene i høst.

Resten av høsten 2021:

•   5. november: «Edvard Griegs musikk, ispedd fortellinger 
     fra hans og Nina Griegs liv» ved pianist Ingunn Ådland 
     (bildet over). Dette ble utsatt fra 24. september fordi 
     Ingunn hadde skadet en finger.
•   3. desember: Detaljer kommer

I høst vil nok opplegget variere noe fra gang til gang. Synes du
dette høres kjekt ut? Kontakt hans@fasmer.no så settes du på
listen. Du vil da motta invitasjonsmail med halvårsprogram
og mail med flere detaljer ca to uker før hvert møte. l

Det er ikke nødvendig å kjenne noen for å komme!

Julekonsert med Cantus, Skjold Nesttun
Janitsjar og Søråshøgda barnekor 
Siden Skjold kirke var ny, har det vært en tradisjon at Skjold
Nesttun Janitsjar og Skjold menighet i samarbeid har ar-
rangert julekonsert 2. søndag i advent. Dette samarbeidet
fikk av naturlige årsaker en pause i fjor, men i år håper vi å
være tilbake til normalen. Sanger Marianne Juvik Sæbø er
med som solist, og det blir ellers variert julerepertoar med
aktørene hver for seg og med flotte fellesnumre. Hold av
søndag 5. desember kl. 18.00 til en vakker og stemningsfull
time med lokale aktører. l
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  m ny 
 nisering

er ei folkekirke? I dag kommer ca 2/3 av kirkens
økonomi fra kommunene. Hvordan sikrer vi at
kommunale midler brukes lokalt hvis kirken or
ganiseres i større enheter? 

Noe av det som gjør dette komplisert, er at kirken
ikke er en «vanlig» organisasjon eller bedrift.
Den er ei folkekirke der formålet er å gjøre kjær-
lighetens tjeneste i verden. Kirkas oppgave er å
holde fortellingene om Jesus levende og gjøre
Guds rike synlig i verden. Da må vi organisere og
rigge oss på slik måte at alt som bygger opp
under kjærlighetens gjerninger blir styrket. 

Slike «store» temaer er det Skjold menighetsråd
skal ta stilling til og komme med synspunkter på
denne høsten.    

Hvis du vil sette deg mer inn i denne
saken, se www.kirken.no l

Menighetsrådleder Eiel Holten.



I august kunne vi endelig si at Skjoldstock var klar for å ta imot årets konfirmanter. 

TEKST: Margrete Stordal

Det hadde vært noen nervepirrende dager og uker
før med mye smitte på flere skoler. Samfunnet 

var på vei mot mer normale tilstander og vi hadde lov 
til å gjennomføre  og følte oss trygge på det. 

Vi fikk dratt i gang alle gruppene og her var det mye 
gøy å velge mellom. Vi hadde grupper som dette: band,
kor, drama, dans, foto, musikkvideo, leke og  friluftsliv.
I tillegg hadde vi organisert alle konfirmantene slik at
de var i andre grupper på 40 som hadde felleskor, 
fellesdans og fellesmåltider i lag. 

Flere konfirmanter har sagt at dette var noe av det
kjekkeste de hadde av konfirmantundervisning dette
året. Det lyder godt for en kateket som har jobbet hard
for dette. Med dette og med en billedkavalkade takker 
vi for årets Skjoldstock. l

Skjoldstock 
er tilbake!

Koret øver utendørsSkjoldstock-bandet

Dansegruppe 1
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Plakatproduksjon  

Dansegruppe 2

Skjoldstock-koret
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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

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

Etterlysning:
Handy mann eller dame

 

 

 Familiedag 
Skjold kirke 
Høsten 2021 

Familiedag to onsdager i måneden! 

20. oktober 
3. november 
17. november

 

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

VI TRENGER 
FRIVILLIGE. 

Les mer og meld din interesse på  
kirkens-sos.no 
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Hver fredag: 
Kunngjøring om 
gudstjenester i 
Fana prosti. 
www.fanaposten.no

V i håper på en mest mulig vanlig 
julemesse, og det blir i alle fall

matsalg, salg av håndarbeid og
julemesselotteri.  

Matsalg i våpenhuset
Vi håper på et variert, godt utvalg.
Kan DU bidra med noe? Vi ønsker oss
det meste som kan pakkes og selges.
Alt av behandlet frukt og bær (syltetøy
o.l.), julekaker, snop, kjeks, knekke-
brød, bakst, urter/krydder osv.
Kontakt: Kjersti Skuldal Holme-
fjord, 415 62 155 eller Lisbeth Aulin, 
904  7 7 749.

Salg av håndarbeider
Mange er i gang med å produsere
ulike ting. Kan DU bidra med noe?
Lag det du er flink til og tenk gjerne
praktisk eller julerelaterte ting. 
Send gjerne en PM på Messenger til
Ellen Fasmer eller en mail til
ellen@fasmer.no 

Julemesselotteri som trekkes 
på Julemessen
Det har vært en lang, fin tradisjon at

barneenheter i Skjold menighet har
solgt julemesselodd og hatt en kjær-
kommen inntekt av 50 prosent av
salgssummen fra de små vanlige
lodd- bøkene de har solgt. Vippslodd
med ordet «barnekor» eller «speider»
i Vippsmeldingen gjør at enhetene
fortsatt får de vanlige 50 prosent. 
Se mer informasjon under.

Håper DU har lyst til å kjøpe lodd
Det kommer ingen loddselgere på
dørene i år. Har du Vipps kan du se
under hvordan en kjøper julemesse-
loddene i år. Det vil også være mulig 
å kjøpe Julemesselodd med kontanter
på Formiddagstreffet og eventuelt
også på andre arrangementer i Skjold
kirke. 

Eksempler på gevinster: 
•  Gavekort på middag for to på 
     restaurant
•  Phoebe-dukke
•  Fcc Portable gass BBQ grill med 
     tre gass flasker
•  Smykke laget av Øyvind 
     Torkildsen 

•  Håndstrikket Fanagenser dame M 
•  Varmeteppe fra Enklere liv
•  Liten Julestall og Boken om julen
•  Gavekort fra Sørås frisør
•  Gavekort fra Sofus frisør
… og mange flere fine gevinster.

Mer info om gevinster og formelle
forhold rundt lotteriet finner du på
Facebook-gruppen «Julemessen i
Skjold kirke». 
Julemesselotteriet 2021
Lotterinummer: 1249342. 

Kontakt ellen@fasmer.no dersom du
ønsker du å vite noe om eller gi noe
til Julemessen Skjold kirke 2021. 
Håper vi ser deg på Julemessen!

Julemesse i Skjold kirke 
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NB: Forhåndssalg på Vipps kun i perioden 4. oktober – 
18. november.  Trekning i Skjold kirke på Julemessen.

Slik kjøper du Vippslodd: 
#  575513 Julemesse (sjekk at det kommer bilde av 
     Skjold kirke). 10 kr per lodd, totalt beløp viser 
     antall lodd

Vippsmeldingen må inneholde:
•  Mobilnummer og navn på den som skal ha lodd 
     (selv om det er eieren av Vipps-kontoen), 

Loddkjøper kan velge å fordele loddbeløpet ved å oppgi:

•  Ordet «barnekor» i meldingen, så får Søråshøgda barnekor
     5 kr per lodd 
•  Ordet «speider» i meldingen så får Nordås Steinsvik 
     speiderne 5 kr per lodd 
•  Både «barnekor» og «speider» i meldingen, så får hver av 
     disse 2,50 kr per lodd

Skrives det kun mobilnummer og navn går hele loddsummen 
til generell støtte til frivillig aktivitet i Skjold menighet. 

Vippsloddbok for «Julemesselotteri i Skjold menighet»

I år blir det julemesse i Skjold kirke igjen! Sett av 20. november
og følg med i Facebook-gruppen «Julemessen i Skjold kirke»
og på hjemmesiden for tidspunkt og mer detaljer. 



Livets gang
Døpte
Ellinor Kristensen Stuhr
Emeli Eikeseth
Hedda Løvik Haug
Tiril Kvitstein
Selma Hjelle Solem
Laura Othilie Fjæreide
Mathiesen
Tiril Hjartåker Eriksen
Malvin Thorset
Brage Bukkøy Wæraas
Andora Arina Nepstad
Ludvig Aasgaard Øvstedal

Vielser
Siri Hansen og 
Andrè Armando Vivelid
Barbro Johansen og  
Steinar Normann Hansen
Tonje Henne og 
Christer Mikkelsen

Dødsfall
Kåre Vabø
Kari Haugom
Gro Sørheim
Kåre Toralv Håvardstun
Bjarne Sørheim
Leif Brunchorst Garmann
Olav Atle Grønvold
Trond Midtun
Finn Oliver Nygård
Irene Rigmor Skaar
Evelyn Mugaas
Anne Lise Øverbø Jensen
Anny Birgit Torkildsen
Margit Kristine Wergeland
Roald Østrem
Erik Martin Hansen
Einar Johan Hauge
Elin Vangsnes
Kari Myrdal
Astrid Marit Haugstad
Tangerås
Harald Barstad
Marta Johanne Øvreseth
Inger Johanne Negaard

Gudstjenester
17. oktober kl 11.00 
Gudstjeneste. Dåp. Otte-
sen. Luk 16,19-31. Offer:
Barne- og ungdomsarbeidet
i Skjold.

23. oktober kl 12.00 
Dåpsgudstjeneste. Fylling
og Ottesen. Luk 16,19-31.
Offer: Dåpsarbeidet.

24. oktober kl 11.00 
Gudstjeneste. Fylling. Natt-
verd. Joh 12,35-36. Søn-
dagsskole. Offer: Søndags-
skoleforbundet i Norge.

31. oktober kl 11.00 
Gudstjeneste for store og
små. Lys våken. Nattverd.
Ottesen. Luk 18,9-14. Offer:
Menighetsbladet.

7. november kl 11.00
Allehelgensgudstjeneste.
Nattverd. Fylling. Matt 5,13-
16. Cantus deltar. Offer:
Diakonalt arbeid.

14. november kl 11.00
Barnehagegudstjeneste.
Dåp. Ottesen. Matt 14,22-
34. Offer: Adinastiftelsen .

14. november kl 19.00
Kveldsgudstjeneste. Jakob-
messe. Nattverd. Ottesen.
Matt 14,22-34. Offer:
Menighetens musikkarbeid.

21. november kl 11.00 
Gudstjeneste. Dåp, natt-
verd. Fylling. Søndagsskole
Matt 25,1-13. Offer:
Stefanusalliansen.

27. november kl 12.00
Dåpsgudstjeneste. Holten

og Ottesen. Matt 25,1-13.
Offer: Dåpsarbeidet.

28. november kl 17.00
1. søndag i advent
Lysmesse. Ottesen. Matt
21,10-17. Speidere
deltar.ffer: Norges KFUK-
KFUM Bjørgvin krets.

5. desember kl 11.00 
2. søndag i advent
Gudstjeneste. Dåp, natt-
verd. Ottesen. Joh 16,21-24.
Offer: Menighetens arbeid.

12. desember kl 11.00 
3. søndag i advent 
Gudstjeneste. Nattverd.
Fylling. Joh 5,31-36. Søn-
dagsskole. Offer: Kirkens
SOS i Norge i Bjørgvin.

12. desember kl 13.00 
3. søndag i advent 
Dåpsgudstj. Fylling. Joh
5,31-36. Offer: Dåps-
arbeidet.

Velkommen til dåp!
Barn, unge og voksne er like
velkomne til dåp. Dåpen er
en gave som det bare er å ta
imot. Det er en hellig hand-
ling, der Gud gir sitt løfte
om å være med oss gjen-
nom hele livet. 

Velkommen til å ta kontakt
om du selv ønsker å bli
døpt, eller om du ønsker å la
barnet ditt døpes! Vi tilbyr
dåp i de fleste gudstje-
nester på søndager, i egne
dåpsgudstjenester og på
den store dåpsfesten med
drop in-dåp i oktober og
november. Se side 3-5 og
www.kirken.no/skjold

Jakobsmesse
I høst gleder vi oss til et nytt
kveldsgudstjenestetilbud i
Skjold. 14. november kl. 19
arrangerer vi Jakobmessen
«Messe for mennesker i be-
vegelse» av Erik Hillestad 
og Karoline Krüger. 

Jakobmessene
er annerledes
gudstjeneste-
opplevelser.
Kirkerommet
blir stemnings-
fullt lyssatt,
det er en nøye

gjennomarbeidet regi på det
som skjer og det brukes et
moderne, poetisk språk på
tradisjonelle messeledd.
Musikken spilles av band og
sangen ledes av forsangere
og kor. Det er ikke preken,
men lesning av dagens
evangelietekst og en speil-
tekst fra f. eks. poesi eller
skjønnlitteratur. Tekst og
musikk gir samlet et blikk på
tro, tvil, lengsel og tilhørig-
het som er med både på å
utfordre, utvide og åpne opp
kirkens og troens rom. 

Formiddagstreffet
Vi har startet opp igjen med
formiddagstreff i Skjold
kirke torsdager kl. 12 i
oddetalsuker.  Ønsker du
mer informasjon? Kontakt
diakon Kjerstin-Marie
Vereide, kv587@kirken.no -
920 73 496.    

Menighetskalender

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

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


