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Slettebakken
menighetsblad
NR. 1/03 – ÅRGANG 44

med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

Nytt konsept
Dette bladet inneholder
stoff både fra din lokale
menighet og fra hele
Fana. Fra dette nummeret
har alle seks menighetsblad i Fana fått felles redaksjon og redaktør.

Jorunn M.
Jorunn M. Johnsen ble
innsatt som sokneprest i
Slettebakken 30. mars.
Men hva står engentlig Men i navnet hennes for?
Side 12

Godt besøk i Fana
Det er i Fana bydel at det
er flest kirkegjengere i
Bergen.
Side 5

De går Lindesnes Nordkapp på ski!
Tre ungdommer fra Slettebakken fikk lyst til røre litt på seg. Det
kunne de tenke seg å gjøre med ski på beina. Og det gjorde heller
ikke noe om den fysiske aktiviteten varte en stund. I slutten av
januar la de av gårde. Start: Lindesnes. Mål: Nordkapp.
Side 6-7

Amfi kan bli festspillscene
Grønn vekkelse
Kirken er på offensiven i
miljøsaken. Lars Ove
Kvalbein er prosjektleder
for «Grønne menigheter»
i Bjørgvin.
Side 8-9

Friluftsamfiet som er i ferd med å bli laget
ved Fana kirke, kan bli en flott festspillscene, mener prost Per Barsnes. Teatersjef
ved Hordaland teater, Vera Rostin Wexelsen
er også begeistret for den nye utescenen.
Side 10-11

Hvem-hva-hvor side 13

Menighetskalender side 16
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Ved tidenes ende var milliarder av mennesker samlet på
en stor slette fremfor Guds trone. De fleste krøp sammen
i det skarpe lyset. Men noen grupper langt fremme
snakket opprømt sammen. - Ikke fryktsomme og
skamfulle, men fylt av bitterhet og harme.

En påskefabel
«Kan Gud dømme oss? Hva vet
han om lidelse?» skrek en freidig,
mørkhåret kvinne. Hun løftet armen og viste fram et tatovert
nummer fra en nazistisk konsentrasjonsleir. «Vi måtte tåle terror,
slag, tortur,-ja, død!»
En farget gutt i en annen gruppe
rev av seg skjorta.«Hva med dette?” ropte han anklagende og
pekte på merker etter piskeslag.
«Lynsjet fordi jeg er sort.» I en annen gruppe mumlet en gravid
skolepike med matte øyne:
«Hvorfor skal jeg lide? Det var ikke
min skyld.»
Alle hadde de sine anklager mot
Gud, fordi han hadde tillatt så
mye ondskap og lidelse i den verden han hadde skapt. Så heldig
Gud var som bodde i himmelen.
Der var alt lyst og godt. Der var
verken gråt eller redsel, verken
hunger eller hat.
«Hva vet Gud om alt det mennesket tvinges til å bære gjennom
livet? Han levet jo et beskyttet liv!»
Så sendte disse gruppene frem
hver sin leder – valgt fordi han
hadde lidd mest. En jøde, en farget, en fra Hiroshima, en kasteløs
fra India, en fra en sibirsk arbeidsleir. De møttes midt på sletten og
rådslo. Så var de klare til å legge
fram sin sak. Den var smart uttenkt:

Slettebakken
menighetsblad nr 3-03
Bladet utgis av menighetsrådet i samarbeid med BKF
og de andre menighetene i
Fana, og sendes til alle hjem i menigheten. Vi tar med glede i mot
artikler av ulike slag og gjerne
også tips til reportasjer.
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Dersom Gud skulle være kvalifisert til å være deres dommer, måtte han først gjennomgå det samme som dem. De krevde at Gud
skulle dømmes til å leve på jorden
– som menneske.
«La ham bli født jøde. La det
være tvil om farskapet. Gi ham en
oppgave som er så vanskelig at til
og med hans familie tror han er
sinnsyk når han prøver å utføre
den. La ham bli sveket av en av
sine nærmeste. La ham møte falske anklager og prøves av en jury
med forutinntatte meninger. La
ham dømmes av en feig dommer.
La ham bli torturert. La ham til
slutt kjenne hvordan det er å være
ensom og forlatt av alle. La ham
dø! La ham dø den mest fornedrende og pinefulle død, som en
forbryter, mens mange mennesker ser på!»
Etter hver som lederne ropte ut
hver sin del av dommen, ble de
møtt med bifall av den store menneskemengden på sletten.
Da de siste ordene i dommen
var ropt ut, ble det med ett dødsstille. Ingen hadde noe å si.
Ingen rørte seg. For plutselig
visste alle at Gud allerede hadde
sonet dommen … ●
Fra «Påskebladet»

Lokalredaksjon:
Sverre Trætteberg og John H.
Paulsen (ann. ansvarlig)
Levering av stoff:
Til menighetskontoret eller på
epost slettebakken.menighet@bkf.no
Stoff-frist neste nummer: 5. mai.
Bilder skannes inn med høy oppløsning.Digitalkamerabrukere bør
velge høyest mulige oppløsning.

Det nye
menighetsbladet
Dette er første nummer av det
«nye» menighetsbladet. På annet
sted i bladet kan dere lese noe om
bakgrunnen for endringene.
Etter to perioder på til sammen drøyt 7 år i redaksjonen,
sier jeg nå takk for meg. Det har
vært en utfordrende men givende oppgave å skulle bringe stoff
fra Slettebakken menighet. Noe
kunne sikkert vært annerledes
og bedre, men slik ble det fra
min penn. Hvem som blir ansvarlig for de lokale sidene i det nye
bladet er ennå ikke bestemt.
Dag A. Kvarstein er redaktør
for det nye, felles menighetsbladet for Fana prosti. Han er dyktig
og vil, sammen med sine lokale
medarbeidere, helt sikkert skape
et lesverdig og interessant blad.
Jeg ønsker alt godt for Slettebakken menighetsblad i ny
utgave! ●
Sverre Trætteberg

Sentralredaksjon:
Redaktør: Dag A. Kvarstein.
Redaksjonsråd: Hans J. Morvik,
Bjørn Moe, Even Flotve, Frode
Høyte, Svein Berg, Karl Johan Kirkebø, Sverre Trætteberg.
Telefon:
Epost:

55 59 32 11
dag.kvarstein@bkf.no

Internett:
www.bkf.no
Grafisk produksjon:
Dragefjellet Produksjon
Tlf: 55 23 25 47
www.dragefjellet.cjb.net
Trykk:
Grafisk Trykk, Straume
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Karneval, faste og påske i barnehagen
Slettebakken menighets
barnehage har lokaler i
kirkens underetasje. Styrer
Signe Trætteberg forteller
litt om hvordan tiden før
påske arter seg for barn og
ansatte:
- Dette er en spesiell tid for alle oss i
barnehagen. Allerede fredag før fastelavnssøndag har vi karneval. Det
er jo festen før fasten. Vi kler oss ut,
går polonaise, synger og opptrer for
hverandre. Ofte har vi besøk av en
klovn. Vi spiser fastelavnsboller og
drikker brus. Dessuten slår vi «katta
ut av sekken.» Den henger i taket og
er full av godterier!

Fastetid
- Men så er det fastetid...?
- Ja, da snakker vi om å tenke mer
på andre enn oss selv. Alle barna har
Kirkens Nødhjelp sine fastebøsser
med hjem. På «VEGA» har de eldste
barna lotteri til inntekt for Kirkens
Nødhjelp, med selvlagete gevinster.
Mange av samlingsstundene har en
spesiell ramme.
- Vi sitter et annet sted enn vanlig

og følger et spesielt rituale kalt
«Kjærlighetens vei». Da begynner og
slutter vi med utdrag fra Bachs
«Matteuspasjon», tenner lys, synger
faste sanger og har tema for dagen.
- Og så lager vel barna noe?

- Selvsagt lager vi påskepynt, bl.a.
kyllinger som symbol på nytt liv. Vi
sår også karse. Denne smaker godt
på osten når vi har påskefrokost
med alle foreldrene. ●

Søndag 16.mars forrettet prostiprest Tore Tangen sin siste
gudstjeneste som vikarprest i Slettebakken menighet.

Menigheten takker Tore
Tangen for innsatsen
«Samvittighetsfullt og med trofasthet har du gått inn i oppgavene» sa
prost Per Barsnes, og flere fremholdt
hans smil og gode humør.
I sin preken understreket Tore
Tangen bønnens betydning, noe
som også gikk igjen i valget av salmer. Motettkoret deltok med sang
fra Eivind Skeies «Visst skal våren
komme.»
Under den godt besøkte kirkekaf-

fen ble det overrakt gaver – bøker
om Årstad og Landås, video om
Fana kirke og selvsagt blomster.
En smilende og glad vikarprest avsluttet med følgende utsagn: «Her
har jeg følt meg hjemme. I Slettebakken er det godt å være!» ●
TAKKER AV:
Vikarprest
Tore Tangen
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Årsmøtet i
Slettebakken
menighet
Årsmøtet ble avholdt 9.mars
etter gudstjenesten. Vel 35
personer var til stede, og
menighetsrådsleder Børge Smith
kunne legge fram en årsmelding
som ble innledet slik:

«Flere store begivenheter har satt sitt
preg på året 2002. Vi har tatt avskjed
med sokneprest Odd Steinkopf og
hans kjære Inger, og en ny sokneprest er ansatt. Arbeidet på tilbygget
til Eldresenteret er startet opp og
grunnsteinen ble lagt ned en strålende sommerdag i juni. Vi har hatt
besøk av et kor fra Texas, The Chancel Choir Of First Methodist Church
Lubbock. Og hele 58 konfirmanter
skrev seg inn.»
Det vil føre for langt å gå inn på alle
sider ved årsmeldingen, men vi tar
med noen av de punkter som er omhandlet:
Menighetsrådet har hatt 12 møter
og behandlet i alt 140 saker .Også i
2002 har det vært tilsatt ungdomsarbeider (vår) og sivilarbeider høst – en
ordning menighetsrådet håper å få
til også fra kommende høst. Det har
vært stor aktivitet på mange felt – et
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stort antall unge deltar i klubb og
ten-sing. I årsmeldingen pekes det
også på positive erfaringer fra ulike
fellesarrangement i Fana prosti, og
lokalt: «Vi har et fint samarbeid med
Baptistkirken, preget av gjensidig respekt og positiv vilje til å gjøre enkelte ting sammen.»(Bl.a. Alphakurs og
kirkefotball!). Bønnegruppen som
samles i kirken om mandagene har
hatt 32 samlinger og er åpen for alle.
En ny gruppe er «Tankekors», en
samtale og bibelgruppe, der målet er
å ha et forum nært knyttet til kirken
og menigheten, der en ikke bare er
tilhører, men også kan bidra med
egne erfaringer rundt tvil og tro, og
der en har forsøkt å ha en lav terskel
for dem som vil delta. I Slettebakken
er det flere forskjellige kor, og det har
vært hyppig medvirkning under
gudstjenester og arrangement i Slettebakken så vel som andre steder.
«VI KAN» er en forening med 12-14
aktive medlemmer. De fleste har
vært med fra starten av (nærmere 30
år). I året som gikk gav de adventslysestake som gave til kirken, og vil

fortsatt gi økonomiske bidrag til utsmykking av kirkerommet.
Fasteaksjonen har sterke tradisjoner i Slettebakken menighet. Solidaritetskonsert, inspirasjonskveld og
bøsseaksjon innbrakte kr. 59.725 til
Kirkens Nødhjelp sitt arbeid for å gi
rent vann til mennesker i Øst-Afrika
og på Afrikas Horn.
Under ordskiftet etter årsmeldingen ble fremholdt som gledelig at besøkstjenesten som diakoniutvalget
har ivret for å få i stand, er kommet i
drift. Den organiseres av Øystein Rotevatn, og er beregnet på enslige i
alle aldre. Det ble ellers opplyst at
økte offerinntekter og givertjeneste
har vært med på å sikre menighetens
økonomi, og menighetsrådet la fram
et «ekspansivt» budsjett, der fortsatt
vekt på ungdomsarbeidet er et av
satsningsområdene. Årsmøtet ga
også sin tilslutning til forslaget til
nytt gravferdsrituale.
Avslutningsvis rettet Børge Smith
en hjertelig takk til alle faste og frivillige medarbeidere som hver på sitt
felt gjør en innsats i menigheten. ●
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Stabil oppslutning om gudstjenestene i Fana
Oppslutningen om gudstjenestene i Fana har gjennom hele 90tallet og inn i det nye årtusenet holdt seg på et jevnt, høyt nivå.

Hele Bergen

Fana prosti
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Fana er det området i Bergen der flest
går i kirken. På gudstjenestene i de sju
kirkene, kom det i gjennomsnitt nesten
150 personer i fjor. I forhold til Bergen
som helhet, har Fana et snitt på 40-50
flere deltakere pr. gudstjeneste. Prosten i Fana, Per Barsnes, tror dyktige
medarbeidere, er en av grunnene:
- Det gjøres en god jobb i kirkene.
Gudstjenestene er godt forberedt og
godt gjennomført, og folk får lyst til å
bruke søndagen til kirkegang. Dessuten jobber menighetsrådene konstruktivt. Vi har god oppdrift i arbeidet.
Flest folk kommer det gjennomgående i Skjold kirke, den nyeste av kirkene i
Fana. Kirken feiret sitt 5-årsjubileum i
månedsskiftet mars-april. Oppslut-
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AV DAG A. KVARSTEIN

ningen skulle med tydelighet vise at
behovet for ny kirke var stort.
- Menigheten arbeidet svært godt og
helhjertet mens de i mange år holdt til i
gymsalen på skolen. Dermed var
grunnlaget solid da den nye kirken
kom. Det er nok mye av årsaken til at
besøket i Skjold har holdt seg på et meget høyt nivå, selv etter at nyhetens interesse for den nye kirken har lagt seg.
Det er også interessant å merke seg at
de to eldste kirkene i Fana har godt besøk. Birkeland ligger på andreplass
med over 160 besøkende i snitt, mens
middelalderkirken. Fana har over 150 i
snitt. Karakteristisk for disse to menighetene er blandingen av by og land. En
del av menighetene består av lojale kirkegjengere som har en tilknytning til
kirken gjennom generasjoner. ●

Deltakere pr. gudstjeneste 1990-2002
Fana og hele Bergen

Bi
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Fra Fanas
kirkes historie

FANA KIRKE 850-ÅRSJUBILEUM

Det er laget en halvtimes film om Fana kirkes
historie og kulturelle betydning. Filmen, som
er laget av Knut Terum, foreligger både som
video og DVD-plate, og kan bestilles på
kupongen til høyre.

Doble kort m/konv. à 10 kr pr. stk.
Motiv 1: Vinterbilde
antall: _______________
Motiv 2: Fødselsbilde (glassmaleri) antall: _______________

Her kan du også bestille våre prospektkort
med bilder fra kirken, samt vårt påkostede
jubileumsskrift med Torbjørn Holt som
redaktør.

Bestillingen sendes: Fana menighetskontor,
Fanaveien 320, 5244 Fana. Tlf. 55 59 32 50 / fax 55 59 32 59

Bestillingsseddel
VHS à 150 kr, antall: ______ DVD à 250 kr,. antall: ________
PROSPEKTKORT:
Pakker m/ 8 enkle kort

à 50 kr pr. pk. antall: ________

JUBILEUMSSKRIFT m/CD à 290 kr antall: ______________
Eventuell porto kommer i tillegg.

Bestilt av: __________________________________________
Adresse: ____________________________________________

april 2003
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Tre ungdommer fra Slettebakken fikk lyst til røre litt på seg.
Det kunne de tenke seg å gjøre med ski på beina. Og det
gjorde heller ikke noe om den fysiske aktiviteten varte en
stund. I slutten av januar la de av gårde.
Start: Lindesnes. Mål: Nordkapp.

Går Norge på lang
AV DAG A. KVARSTEIN

igrid Fahlvik Trætteberg (24),
Rune Fahlvik (32) og Kai-Roger
Mørk (21) er når du leser dette
forhåpentligvis kommet helt til
Nordland. Da vi snakket med Rune
på telefon 12. mars hadde trioen et
par hviledager i Trondheim. De var
helt i rute etter planen som var satt
opp på forhånd.
Sigrid og Rune er nesten nygifte og
skituren gjennom kongeriket Norge
er nesten som en forsinket bryllupsreise å regne. De giftet seg nemlig i
fjor sommer.

S

Sigrid fikk idéen
Sigrid var elev ved villmarks-folkehøgskolen Øytun i Finnmark for
noen år siden. Det er en tradisjon at
de sprekeste av elevene sykler hjem
igjen etter endt skoleår. Sigrids sykkeltur fra nord til sør gav mersmak.
Hun fikk idéen til å ta turen andre
veien, denne gangen på ski.
Det er altså Sigrid som får skylden
for den tilsynelatende sprø idéen
om å gå 2500 kilometer på ski gjennom Norge. Til gjengjeld får hun
ingen spesialbehandling som enslig
kvinne på turen. Følget har med seg
to pulker med mat og utstyr som de
bytter på å dra. Bare hver tredje dag
er det pulkefri for Sigrid.
Eksklusiv klubb
Trioen fra Slettebakken er ikke de
første som går på ski fra Lindesnes til
Nordkapp. Ifølge Rune Fahlvik er det
50-60 personer som har gjort det før.
Uansett må vi kunne slå fast at det
ikke er noen vanlig påsketur de er ute
på. De tre sprekingene går i gjennomsnitt 20 kilometer pr. dag. Hver
8. dag hviler de. Totalt 2500 kilometer

6
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START: Rune Fahlvik, Sigrid Fahlvik Trætteberg og Kai-Roger Mørk på Lindesnes fyr.

skal tilbakelegges! De kommer til å
være på farten fire måneder.
Målet er å rekke tilbake til årets 17.
mai-feiring i Bergen.
Fire uker med sol
Turen startet ved Lindesnes 18. januar. De første ti milene var de nødt
til å sykle på grunn av snømangel.

Men fra Åseral i Vest-Agder har de
gått på ski stort sett hele tiden. Bare
ca. en gang i uka er de nede i sivilisasjonen når de må krysse dalfører.
De første to månedene gikk uten
uhell. Starten på skituren gjennom
Setesdalsheiene og til Haukeli var
noe strabasiøs på grunn av litt ruskete vær og vanskelig føre med
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Jeg kan anbefale andre nygifte å
legge ut på tur fra Lindesnes til
❂

Nordkapp. Dette er en utrolig
fin måte å bli kjent med kona på!

gs – på ski

Nordkappfarerne
Sigrid Trætteberg Fahlvik (24)
er pianostudent ved Griegakademiet. Sammen med sine søstre
har hun også hatt stor suksess
med kabaret. Ble bitt av villmarksbasillen på Øytun Folkehøgskole i Alta. Gift med Rune.
Rune Fahlvik (32) er til vanlig
lærer ved Fjellsdalen barneskole.
I følge nettsiden om Nordkappekspedisjonen, holder han seg
forbausende bra både fysisk og
psykisk, alderen tatt i betraktning. Gift med Sigrid.
Kai-Roger Mørk (21) er nylig utdannet serviceelektroniker. Hans
interesse for data og friluftsliv
kommer godt med som leder for
ungdomsklubben i Slettebakken
kirke. Ikke gift med noen.

DAGSMARSJ: Trioen går i snitt 20 kilometer
hver dag.

Høydepunkt: - Å leve enkelt

sludd og snø. Men de neste fire ukene, over Hardangervidda, gjennnom Jotunheimen, Rondane og inn
i Trøndelag var det sammenhengende sol og flotte forhold! De siste
dagene til Trondheim hadde de kuling i rygget. De nærmest føyk over
vannene og trengte knapt å stake
for å komme seg fram.

- Hva mener du er de fineste opplevelsene dere har hatt så langt,
Rune?
- Helhetsopplevelsen. Det å leve
enkelt og nær naturen. Du har hele
tiden konkrete oppgaver å forholde
deg til, og slipper å tenke på alt mulig annet. Det er deilig.
- Hva har dere sett og opplevd?
- Vi har kommet nær på dyrelivet.
Vi har sett reinsdyrflokker, jerv og
rypeflokker. En dag fanget vi en
mus som vi hadde som kjæledyr en
stund. Ellers har det vært flott å
møte mennesker. Vi lærer å sette
pris på det når vi går dagevis uten å
se andre. Det artigste var å møte en
mann som var ute i samme ærend
som oss. Han startet fra Lindesnes
et par uker etter oss og tok oss igjen
i Folldal. Han gikk styggfort!
- Har fellesskapet blitt satt på
prøve så langt?
– Det har gått veldig fint. Og jeg
kan anbefale andre nygifte å legge
ut på tur fra Lindesnes til Nordkapp. Dette er en utrolig fin måte å
bli kjent med kona på! Men jeg innrømmer at vi kan bli litt usaklige av
og til når det er lite krefter igjen etter
en hard dag. ●

Følg med på
internett
På denne adressen kan du følge ekspedisjonen så å si fra dag til dag:
www.fahlvik.no/motnord2003

april 2003
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Mens tradisjonelle bedehusvekkelser
her i landet lettest lar seg beskrive i
sort-hvitt, er det en stille grønn
vekkelse i utvikling på kirkelig grunn.

En stille, grønn
kirkevekkelse

AV DAG A. KVARSTEIN

iden kirkemøtet i 1996 satte fokus
på «forbruk og rettferd», har kirken her i landet blitt stadig mer
miljøbevisst, selv om den kirkelige skogen fortsatt rommer en del miljøsvin.
I Bergen har kir«Dere kan ikke
ken til og med ansatt
en egen «miljøsjef».
tjene både Gud
Lars Ove Kvalbein er
og Mammon»
prosjektleder
for
MATTEUS 6
«Grønne menigheter» i Bjørgvin, et prosjekt utgått fra organisasjonen Grønn Hverdag. I allianse
med biskopen har han blant annet fått
Friele til å lansere en ny rettferdig MaxHavelaar-merket kaffe. Han har også engasjert menighetene som miljødetektiver i nærmiljøet ved at de har besøkt lokale butikker og sjekket hvor rettferdig
og sunn maten er. I Fana viste det seg at
Safari på Midttun og OBS! på Lagunen
hadde mest rettferdige og miljøriktige
varer. På bunnen ligger Rimi og Rema.

S

- Tjene, ikke utnytte skaperverket
- Hvordan kan man begrunne miljøinnsatsen utfra kristen tro?
- Tror man på Gud, så tror man også på
en Gud som skaper. Da tar man skaperverket på alvor og verner om det. Skapelsesberetningen der Gud setter menneskene til å forvalte skaperverket, er
den viktigste bibelske begrunnelsen for
miljøvern. Dessverre har ordene om at
mennesket skal råde over skaperverket
blitt misbrukt til å rettferdiggjøre at
mennesket utnytter både andre skapninger og skaperverket. Men ser vi på
meningen i skapelsesberetningen, er
det heller snakk om at vi skal tjene skaperverket og andre skapninger
- Hva sier Jesus om miljøvern?
- Han sier vel ikke så mye direkte om
miljøvern, men veldig mye om urettferdighet og overforbruk. Et hoved-

budskap er å advare mot griskhet og
pengekjærhet. Han advarer gang på
gang mot at Mammon, skal få for stor
makt over oss.
- Gudsfrykt med nøysomhet er et
gammelt pietistisk slagord. Er det
fortsatt noe i det?
- Absolutt! Nøysomhet i betydningen
at vi ikke skal sløse og forbruke naturen,
er nettopp kjernen i det vi driver med.
- Men kan ikke nøysomheten gå så
langt at det å nyte livet blir syndig?
- For meg er det nesten motsatt. Det
handler om å finne ut hva som er viktig i
livet, og nyte det. Undersøkelser viser at
folk flest rangerer materielle goder langt
ned på viktighetsskalaen. Tid og fellesskap oppfattes som de viktigste verdiene. Problemet er at vi alt for ofte ikke
oppfører oss slik, sier Kvalbein. ●

En undersøkelse viser at aktive kirkegjengere er mer opptatt av miljø enn folk flest. På spørsmål om man er villig til å ofre noe av sin velstand for å ta vare på miljøet, var det flere kirkeaktive som svarte ja i år 2000 enn i 1993. Blant befolkningen for øvrig var det motsatt.
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GRØNN MANN: Lars Ove Kvalbein er prosjektleder for «Grønne menigheter» i Bjørgvin.
FOTO: DAG KVARSTEIN

Ti miljøtips for m
1 Enøk-tiltak i kirkene. Eksperter har
2
3
4
5
6
7

regnet ut norske kirker kan spare
100 millioner kroner årlig på dette.
Økologisk drift av kirkegården.
«Grønn kontordrift»: Rettferdig kaffe,
skikkelig avfallssortering og gjenbruk.
Bildeleordning. Bilringen i Bergen
ønsker flere medlemmer.
Byttedag/overflødighetsmarked i
kirken (klær, leker, ski).
Gjennomføre opplegg med «Grønne
konfirmanter», «Grønn søndagsskole»
og «Grønne bibelgrupper».
Grønn Gudstjeneste med forbruk
og rettferd som tema. (egen liturgi).

fana 1-03

04.04.03

13:35

Page 9

-Verdens største miljøbevegelse?
GRØNNE
KVINNER:
Eva-Cecilie Øyen
(t.v.) sammen
med stortingsrepresentant og
tidligere leder i
Norges naturvernforbund,
Heidi Sørensen
(i midten), og
Eli Heggdal fra
Birkeland
menighet.

De var ikke akkurat sakmodige
og smålåtne, arrangørene av
inspirasjonssamlingen for miljø
i kirken.
AV DAG A. KVARSTEIN

Temaet for konferansen 21.- 22. mars
var «Kirken som verdens største miljøbevegelse». Og blant arrangørene var
Eva-Cecilie Øyen, ivrig miljøtalskvinne
og aktiv i Storetveit menighet.

FOTO: DAG KVARSTEIN

Kommet langt
Storetveit menighet er blant de menighetene i Bergen som har kommet lengst
når det gjelder miljøtenkning. På midten av 1990-tallet arrangerte Eva-Cecilie og hennes åndsfrender et seminar i
Storetveit kirke med tittelen «pengene
eller livet». Dette ble startskuddet for
miljøgruppen «rettferd» og for menighetens egen miljøhandlingsplan.

spørsmål, vil jeg påstå at miljøbevisstheten er med i veldig mye av det vi driver med.
Eva-Cecilie sier at hun er litt flau over
at hun kom med bil til miljøkonferansen på Norsk lærerakademi i Bergen.

Så det grønne lyset!

Begrenser bilbruken ...

Eva-Cecilie Øyen så det grønne lyset da
hun skrev stiler om Altavassdraget og
miljøvern på gymnaset. Siden har miljøsaken vært viktig for henne.
- Vi mennesker er satt til å dyrke Guds
hage, ikke til å ødelegge den, sier hun.
- Men er det ikke stort sett bare ildsjelene som er opptatt av miljø?
– Nei, ikke i Storetveit menighet. På
grunn av et langsiktig arbeid med miljø-

- Jeg prøver å begrense bilbruken og sykler en del. Ellers er mine konkrete bidrag til miljøsaken at jeg kildesorterer,
sparer på strømmen og kjøper Max Havelar-kaffe. I likhet med kirken er jeg
også flink til å snakke om miljø. Skal vi
bli verdens største miljøbevegelse, må
nok både jeg og andre omsette mer av
teorien i praksis, innrømmer Eva-Cecilie Øyen. ●

Eva Cecilie Øyen:
■
■
■
■
■
■
■
■

38 år, dataingeniør
Aktiv i Storetveit menighet
Startet miljøgruppe i Storetveit
menighet i 1995
Har vært med å lage «overflødighetsmarked» i Storetveit kirke
Har arrangert seminarene «Pengene
eller livet» og «Born to shop»
Var med å utarbeide handlingsplanen
«Menigheter for en bedre fremtid»
Medlem av ressursgruppe for miljø,
forbruk og rettferd i Bjørgvin
Holder foredrag og gir tips om
«grønne menigheter» og grønne
«alpha-grupper».

r menigheten
8 Forbrukerundersøkelse i nærmiljøet
(eget kontrollskjema er utarbeidet).
9 Gjennomføre miljøsertifisering av
kirkebygget og menigheten.
10 Strengere miljøkrav ved bygging
av nye kirker
Nyttige «grønne lenker»
Kristent nettverk
www.kirken.no/miljo
Naturvernforbundet: www.naturvern.no
Om etisk forbruk:
www.etiskforbruk.no
Tips og nyheter: www.gronnhverdag.no
Bildeleringen i Bergen:
www.dele.no
Den svenske kirkes miljøvern:
www.svenskakyrkan.se/miljovarnet
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Jubileumsarrangementer, Fana kirke 850 år
■

Et utendørsamfi er i ferd med å bli
bygget ved Fana kirke. Her skal
teaterforestillingen «Sylvkrossen»
fremføres til pinse.
AV DAG A. KVARSTEIN

■

29. mai, kl. 19.30: «Himmelfarten».
Jostein Årvik fremfører Messiaens
orgelverk. Sølvi Heggem Lundin leser
Eivind Skeies diktsyklus «Mitt hjerte
blør for dem».
7. juni kl. 18.00: Premiere «Sylvkros
sen» av Johannes Gjeråker. Fremføres av
Hordaland Teater og amatører.

■ 14. juni kl. 18.00: Konsert med kirke-

koret fra Roseville Lutheran Church,
Minnesota, i Fana kirke. Koret vil også
delta på høymessen dagen etter.
■

29. juli, kl. 18.00: Olsok-gudstjeneste
i Fana kirke og påfølgende olsokfest.

-Her kan vi få
festspillscene
T

eatersjef Vera Rostin Wexelsen ved Hordaland Teater og
prosten i Fana, Per Barsnes,
mener amfiet kan bli en flott utendørsscene
- Jeg ønsker å lansere idéen om at
amfiet blir en fast friluftsscene for
Festspillene i Bergen, sier Barsnes.
Amfiet skal få 350 sitteplasser, og
får en scene på seks ganger ti meter. Det ligger på historisk grunn i
det gamle kulturlandskapet ved
prestegården i Fana. Like bortenfor kan en høre suset av Kyrkjefossen, og mot vest
strekker kirkens middelaldertårn seg mot det høye
blå. Langs veien står den
høyreiste, gamle alléen
som binder sammen
prestegården og kirken.
- Jeg har tro på at
utendørsamfiet kan bli
en attraktiv scene i forbindelse med historiske
spill og andre typer friluftsoppsetninger, sier teatersjef Vera
Rostin Wexelsen.

Historisk spill
Et nært samarbeid mellom kirken,
Hordaland teater og Bergen kommune har virkeliggjort drømmen
om å skape en naturscene like ved
kirken. Ett av høydepunktene under feiringen av Fana kirkes 850-

10

april 2003

årsjubileum blir premieren på
«Sylvkrossen» 7. juni i det nye utendørsamfiet. Tre skuespillere fra teateret, som ligger i kirkens naboskap, skal bære fram dramaet
«Sylvkrossen».
Amatørskuespillere og statister
fra Fana skal også delta i den historiske oppsetningen. Spillet bygger
på saget om sølvkorset som gjennom middelalderen stod i kirken.
Korsets undergjørende kraft gjorde
Fana kirke til et pilegrimssted gjennom flere århundrer.

Åndelig-kulturelt
partnerskap
Prosten og teatersjefen har
inngått et slags åndelig-kulturelt partnerskap i forbindelse
med kirkejubiléet.
Teaterforestillingen blir det
synlige beviset på at kirken og
teateret på mange måter er
opptatt av det samme prosjektet.
- Ja, teaterets og kirkens utgangspunkt er ganske likt. Både kirken
og teateret har tatt utgangspunkt i menneskenes riter og ritualer og i vår søken etter en
åndelig virkelighet. Gjennom
middelalderen var teaterkunsten sentral i kirken. Og
visste du at Norges første teaterforestilling ble fremført

på Domkirkens trapp en gang på
1500-tallet, sier Vera Rostin Wexelsen.

Likhetstrekk
Prost Per Barsnes er like entusiastisk når det blir snakk om kirkens
og teaterets fellestrekk:
- Liturgien i kirken og symbolhandlingene har likhetstrekk med
teaterets språk. Vi strekker oss
begge utover det håndgripelige og
setter i gang refleksjon og erkjennelse. Derfor er det en selvfølge at
vi skal samarbeide med teateret,
spesielt når vi er nære naboer
her i Fana. ●

«Sylvkrossen
Det stod et sølvkors på
alteret i Fana kirke gjennom
hele middelalderen. Det
fortelles at folk ble helbredet
etter å ha vært i kontakt med
det, og kirken ble et
valfartssted gjennom
flere hundre år.
Det knytter seg et sagn til
hvordan det hellige sølvkorset kom til Fana. En
blind fisker fikk korset i
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AMFI: Vera Rostin Wexelsen og Per Barsnes på stedet der det bygges et utendørsamfi.

FOTO: DAG KVARSTEIN

en» – et tidsbilde om tro og tvil
garnet og fikk synet igjen da han rørte
ved det. Navnet Korsfjorden og Korsneset kan skrive seg fra dette sagnet.
Korset ble deretter plassert på kirkens
alter. Under reformasjonen på 1500tallet ble korset fjernet. I dag er det
plassert et sølvkors på toppen av kirkespiret som et minne om sagnet.
Forestillingen er et folkelivsbilde fra
slutten av 1200-tallet. På denne tiden
var kirken på høyden av sin berømmelse som pilegrimskirke. Årsaken
var den undergjørende kraften sølvkorset i kirken skulle ha.

Første delen av stykket spilles i amfiet i kulturparken ved kirken og skildrer
folks tro og tvil i møte med sølvkorset.
Deretter vandrer skuespillere og publikum opp til kirken der resten av forestillingen foregår, som en kantate
der sangere, orkester og kor deltar.
- Noe av det spennende med oppsetningen er at temaet i den er aktuelt
også i dag, mer enn 700 år etterpå.
Middelaldermennesket ble dradd
mellom tro og tvil. Det er noe vi kjenner oss igjen i, sier teatersjef Vera Rostin Wexelsen. ●

Om forestillingen:
Bestillingsverk til Fana kirkes jubileum.
Forfatter:
Johannes Gjeråker.
Komponist:
Ivar Mæland.
Forestillinger:
Lørdag 7. juni, søndag
8. juni og søndag 15.
juni kl. 18.00:
Skoleforestilling: Fredag 13. juni kl. 10.00
og 12.00
Billetter:
Voksne kr 100.Barn/ungdom kr 60.Skolebesøk:
kr 30.- pr. barn
Billettsalget starter uken etter påske. Kontakt
Fana menighetskontor, tlf. 55 59 32 50/51
eller Hordaland Teater, tlf. 55 22 20 20
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Mange lurer på hva M-en i
navnet til den nye soknepresten
i Slettebakken står for. Vi har
funnet det ut: Moden og modig!

M

for moden
og modig

AV DAG A. KVARSTEIN

S

øndag 30. mars ble Jorunn M.
Johnsen (52) innsatt og ordinert
som sokneprest i Slettebakken
menighet. Hun er dermed den eneste kvinnelige prestelederen i Bergens menigheter, og den første presten som noensinne har blitt ordinert
i Slettebakken.
Jorunn M. Johnsen var nyutdannet
prest i fjor, men hun er en dame som
har levd en stund. Gjennom 30 år
som sykepleier, og gjennom et livslangt engasjement for folk som faller
utenfor i samfunnet, modnet det seg
et ønske om få lov å stå på prekestolen og å møte mennesker som sjelesørger.

Omsorg for andre
Det er diakonien, omsorgen for andre mennesker, som har gått som en
rød tråd gjennom Jorunn M. Johnsens liv, både som yrkesutøver og
som privatperson.
På fritiden har hun engasjert seg i
Blå Kors og hun har vært hjelpearbeider for Kirkens Nødhjelp i Sudan.
- Gjennom livet har jeg lært å sette
pris på å møte mennesker i forskjellige livssituasjoner. Derfor ser jeg
også på prestetjeneste i Slettebakken som spennende. I området her
finner vi alle sosiale grupper. Det er
både utfordrende og berikende, sier
hun.

- Enestående
Jorunn M. Johnsen må være en effektiv og energisk kvinne. Hun har
rukket mye i livet sitt og fått mange
viktige arbeidsoppgaver og verv.
Prestestudiene tok hun ved siden av
jobben som rektor på Haraldsplass.
Samtidig har hun sittet i landsstyret
for Blå Kors.
- Jeg er enslig, eller enestående,
som en bekjent av meg kalte sin sivilstand. Det har gitt meg litt mer tid
enn mange andre kvinner på min alder. Men det har nok i perioder blitt
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TAR OVER: Jorunn M. Johnsen er klar for sokneprestjobben i Slettebakken.

vel mye jobb, innrømmer Jorunn M.
Johnsen.

Eneste i Bergen
Selv om kvinnelige prester har vært
vanlig her i landet siden 1970-tallet,
og det i dag utdannes like mange
kvinnelige som mannlige prester, er
Jorunn M. Johnsen i kraft av sitt
kjønn enestående også som prest i
Bergen. Og ikke så lite modig. Hun er
den eneste kvinnen som er øverste
åndelige lederen i en bergensmenighet, og kun den 3. kvinnelige soknepresten i Bergens historie.

AV DAG A. KVARSTEIN

- Er dette tilfeldig?
- Nei, det tror jeg ikke. Riktignok har
det vært få kvinner som har søkt soknepreststillinger i Bergen. Men det er
ingen hemmelighet at det har vært
motstand mot kvinnelige prester i
mange menigheter i Bergen. Dermed
vegrer mange kvinner seg mot å søke
ledende prestestillinger, rett og slett
fordi de kan møte vanskeligheter i arbeidet. Selv søkte jeg med frimodighet på denne stillingen i Slettebakken, fordi jeg visste at menigheten
tidligere har tatt godt imot kvinneprester, sier Jorunn M. Johnsen. ●
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Å tale
i tide
Undertegnede var nylig i en bursdag.
Jubilanten var godt voksen – «i siste
sving på livets løpebane» – men rask
og rørig, og med gode utsikter til flere
gode og aktive år. For en som ikke tilhørte den nærmeste krets, var det
flott å få innblikk i et meningsfylt og

mangfoldig livsløp, og lytte til talerne
som av hjertet gav uttrykk for hva jubilanten hadde betydd for dem. En
bursdagsfeiring til fruktbar ettertanke for «bursdagsbarnet» og alle andre
som var til stede.
Noen måneder tidligere hadde jeg
vært i begravelse til et annet kjært
menneske. Bosatt hver på vår kant
hadde vi ikke sett hverandre så ofte de
senere år , og ord i takknemlighet var
ikke sagt tydelig nok til ham mens han
levde.
Et skriftord dukker opp: «Kappes
om å hedre hverandre …» ●

En sann prestehistorie
Soknepresten var på besøk i en av
menighetens
kvinneforeninger.
Det ble servert kaffe og kaker på nydelig oppdekkete bord. Presten var
kledd i sin nye lusekofte.
Arbeidsdagen hadde vært lang,

og etter en stund fant han å ville
trekke seg diskret tilbake. Lavt hvisket han til damen ved siden av seg:
«Jeg går i all stillhet, jeg.» Da han
reiste seg, hang knappen fast i hekleduken … ●

Vi kan hjelpe til med rådgivning/
tilrettelegging ved begravelser/bisettelser

Hele døgnet
Tlf. 55 28 05 22

SOLGLANS
OVER
LAND OG HAV
For solglans over land og hav
Vi takker deg, vår Far.
For duften som du engen gav,
Vi takker deg, vår Far.
For alle blomsters glød
og prakt,
For skogen i dens grønne drakt
Og fuglens sang i morgenvakt,
Vi takker deg, vår Gud.
For trær som frukt og skygge gir,
Vi takker deg, vår Far.
For alt du skapte, alt vi ser,
Vi takker deg, vår Far.
For daglig omsorg som vi får,
For faderhender som oss når,
For hjelp og verge hvor vi går,
Vi takker deg, vår Far.
For Jesus som til jord kom ned,
Vi takker deg, vår Far.
For Jesu rike kjærlighet
Vi takker deg, vår Far.
For ham, vår frelser og vår venn,
Som for oss alle gav seg hen
Og kommer til oss snart igjen,
Vi takker deg, vår Far.
(Norsk Salmebok nr 379)

Hvem-hva-hvor i Slettebakken menighet Menighetskontoret: Vilhelm Bjerknesvei 31, 5081 Bergen • Kontortid:Man-fre 10.00-12.00
Tlf. 55 28 06 12 • Faks 55 28 27 40 • Epost: slettebakken.menighet@bkf.no

Jorunn M. Johnsen
sokneprest
telefon privat . . . . 55 28 98 00
mobil: . . . . . . . . . 41 44 11 43
Lars Petter Eide,
kapellan
telefon privat . . . . 55 28 33 80
Inger-Helene Jæger,
daglig leder
telefon privat . . . . 55 28 97 02
Signe Trætteberg
barnehagestyrer
telefon . . . . . . . . .55 28 16 82

Olav Øgaard, organist
telefon . . . . . . . . .55 28 96 65
Odd Rune Duesund,
kirketjener
telefon . . . . . . . . .55 93 34 51
Mobil: 452 80 263/932 00 716
Kontaktpersoner
Menighetens kor
Olav Øgaard
telefon . . . . . . . . .55 28 96 65
Søndagsskolen
Åslaug Mjøs
telefon . . . . . . . . .55 28 82 18

Slettebakken Ten sing
Endre Røneid Fehn
telefon . . . . . . . . .55 27 14 61

Misjonsforening NMS
Oddny Johnsen
Telefon . . . . . . . .55 29 79 07

SNIK (Snart i klubben)
Sverre Øgaard
mobil . . . . . . . . . . .975 63 877

Israelsmisjonforeningen
telefon . . . . . . . . . 55 23 06 46

Lederkurset
Øystein Rotevatn
mobil . . . . . . . . . .415 54 498
Ungdomsklubben
Sverre Øgaard
mobil . . . . . . . . . . .975 63 877

Kamerunringen
Martha Knapskog
telefon . . . . . . . . 55 28 06 86
VI KAN
Marit D. Johannessen
telefon . . . . . . . . 55 28 40 79
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Slettebakkenkonfirmanter
4. mai kl. 10.00

1. Andersen, Linn-Cathrine Altenborn
2. Arnesen, Remy Addington
3. Bergheim, Rebecka Andreasson
4. Birkeland, Marte
5. Botnmark, Sandra Molvik
6. Bremnes, Marte
7. Cederholm, Marie Nødtvedt
8. Dahle, Vidar
9. Gjestemoen, Erlend Klepsland
10. Hansen, Bjørn-Einar
11. Hauge, Daniel Dalvoll
12. Hauge, Kristian Castro
13. Isaksen, Alexander Blaauw
14. Rundhovde, Camilla
15. Uglane, Vidar Thune
16. Øvrebø, Karoline Lihaug
17. Vatne, Tormod

11. mai kl. 11.00

1. Blokhus, Magne Henning
2. Bråthen, Ina
3. Davidsen, Camilla Irene Fauskanger
4. Halland, Daniel Andrè
5. Hatlestad, Aurora Engan
6. Hindenes, Tore
7. Hviding, Eva Geirsdatter
8. Kleppe, Kamilla Bjerkholt
9. Knudsen, Rikke
10. Kolås, Mads Andrè Eilertsen
11. Lynngård, Lotte Karoline
12. Markhus, Camilla Lægland
13. Noven, Ragnhild Cassel
14. Pedersen, Christopher Svellingen
15. Rosendahl, Karoline
16. Rykkje, Thorstein Ravneberg
17. Raad, Trine Bakke
18. Solberg, Andrè Kongestøl
19. Storebø, Bjørn Martin
20. Vathne, Marielle Johansen
21. Viki, Kaia Johnsen
22. Widding, Harald Øystein

Sommerleir på
Wallemtunet
Bli med søndagsskolen på sommerleirer på Wallemtunet på
Kvamskogen.
Bergen Søndagsskolekrets, samlingsorganet for søndagsskolearbeidet i største del av Hordaland fylke
innbyr til sommerleirer på Wallemtunet på Kvamskogen.
I år er temaet for alle tre leirene «Peter.» Dette temaet kommer til å prege
leirene gjennom bibeltime og andakter. Det jobbes med å få til en innøving
av musicalen «Peters fiskefangst.» Ellers blir det bl.a. fotball, friluftsliv,
kubbespill, minibåtrace med mer.
Musicalen skal fremføres til høsten på
et familiearrangement i Bergen.
Leir 1

4. mai kl.12.00

1. Anowi, Uchenna Chiemeli Ijeoma
2. Bendiksen, Roger
3. Ellingsen, Roy
4. Halseth, Erlend
5. Harthug, Henrik
6. Larsen, Cesilie Karin
7. Lie, Jørgen Løvold
8. Lisøy, Jørgen Alexander
9. Løtvedt, Jan-Vidar
10. Meyer, Anette
11. Michelsen, Ina Barman
12. Morken, Andrè Fjellstad
13. Sjursen, Eirin
14. Steinsland, Linn-Helene
15. Storbråten, Askild
16. Sørbye, Maria-Cathrine
17. Thomsen, Jon Langeland
18. Torgauten, Arve Olaf Alvik
19. Vikesund, Kristina
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Leir 2
Leir 3

20.juni-24.juni (12-15 år)
pris kr. 400.24.juni-27.juni ( 9- 12 år)
pris kr. 300.27.juni-29.juni ( 7- 10år)
pris kr. 200.-

Om Wallemtunet
I 1944 kjøpte Bergens Søndagsskolekrets Wallemtunet av skipsreder
Wallem, som hadde bygget det som
hytte.
Eiendommen var på noe over 40
mål og er senere utvidet til ca. 50 mål.
I 1982 ble det foretatt en større utbygging; 10 nye soverom, et passende møterom, dusjer og toalett, samt
ombygging av kjøkken.
Wallemtunet er mye brukt av kretsen til egne arrangement, og leies
mye ut til grupper og lag. ●
For informasjon/påmelding,ta
kontakt med kretskontoret:
Bergen Søndagsskolekrets,
K.Oscarsgt. 45d – 5017 Bergen
Tlf. 55 31 20 32
Faks 55 31 86 31

Det blir tre påsketurer!
Ettersom vi i ungdomsarbeidet
blir flere og flere, skal vi i år dra
på tre forskjellige påsketurer.
Tensing drar til Dvergsdalen, Klubben skal til Hosås og Lederkurset sikter mot høyfjellet til Torvedalshytten.
Til sammen blir vi ca. 80 ungdommer fordelt på de tre turene som va-

rer en uke fra mandag 14/4 til andre
påskedag.
Påsketur er noe av det viktigste og
gøyeste som skjer i løpet av et år, og
med friluftsliv og påskebudskapet
som fokus tror vi at disse turene vil bli
spesielle og minnerike! Så gjenstår
det bare å håpe på sol og litt mer snø i
lavlandet ... ●
It
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Lykke i Longyearbyen
Yes! Sol, gnistrende klar luft og minus
20. Nå er jeg atter en gang tilbake i
Longyearbyen, dette herlig merkelige
samfunnet der melk koster 20 kr literen
og bensin en femmer.»

«Og mens folk går på jobb i snøscooterdress og slalåmbriller, kan vi som
har pause dra av oss 20 lag med ull og
sette oss godt til rette i kaffebaren
med en kaffe latte ... akkurat som i
by’n.
Longyearbyen er og blir et merkelig
sted… men snart bærer det ut på
eventyr utenfor byens trygge havn og
inn i det store, hvite landet som ligger
rundt oss på alle kanter ...»

Slik innleder Atle Rotevatn sin artikkel på ungdomsklubben og TenSing sine hjemmesider.
Atle er student og ungdomsleder,
og er for tiden på Svalbard i forbindelse med hovedfagsstudier. Mer om
hva han opplever, og mye annet in-

Familiegudstjeneste
med speiderpreg
Speiderne fra 16.Bergen satte sitt preg på familiegudstjenesten 23.mars.Prosesjon med flagg,
tekstlesing og speiderbønnen sunget, var fine innslag. Det ble dessuten greit informert om småspeideraksjonen til speiderarbeidet i 3 afrikanske
land. Barne- og aspirantkoret medvirket og hadde
et enkelt men virkningsfullt innslag om Maria som
denne dagen fikk budskap om at hun 9 måneder
senere skulle føde Jesus. Det var også godt å være
med når alle i kirken sang, med bevegelser til, «Jeg
er trygg hos deg.» Helt til å begynne med i gudstjenesten ble to barn døpt – en fin åpning. Etterpå var
det deilig kirkekaffe for store og små. ●

teressant stoff kan du lese under
adressen utslett.no om du har adgang til internett.
Mye av æren for disse sidene har
Endre Fehn, leder i Ten-Sing. ●
les mer på www.utslett.no

Sommertur
Diakoniutvalgets sommertur i år går til
Jondal. Datoen er 11.juni. Det blir besøk
i Jondal kirke og sightseeing i en vakker
bygd i Hardanger! Middag og kaffe. Turen
koster kr. 250.- som vanlig. Billetter kjøpes på Menighetskontoret innen 2.juni.

Nybygget ved SMS
De som regelmessig passerer Slettebakken
Menighets Eldresenter har nok fulgt med i
byggeprosessen som stadig er gått framover. En blid stemme kunne nylig fortelle at
bygget i mars/april ville være ferdig, og
de siste leveranser pågikk da vi snakket
med Turid Stevnebø ved SMS.Hun fortalte
videre at det er behov for 35-40 personer

til å besette de 25 stillingshjemlene i dette bygget. Rekruttering av personale er
allerede i gang, men det er vanskelig å få
folk. Antakeligvis vil driften komme i
gang for fullt nærmere 1. september, og
på de tider vil også offisiell innvielse finne
sted. Slettebakken Menighets Eldresenter
er for øvrig 20 år dette året. ●
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Returadresse:
Slettebakken menighetskontor
Vilhelm Bjerknesvei 31
5081 Bergen

Brikt Eskildsen
Preben Fjeldstad Revne
Kaia Johnsen Viki
Anna Yasin Kortgård
Eirik Eikeseth Otterå

11.00

B
Gudstjenester

Kunngjøringer

13. april, Palmesøndag.
Høymesse v/ Lars Petter Eide. Dåp.
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp
Joh 12,1-13 / Sak 9,9-10 / Fil 2,5-11

Tirsdag 8.april
Fasteaksjonen. (se egen omtale)

19.00
19.30

17.april – Skjærtorsdag
Høymesse v/ Jorunn M.Johnsen. Nattverd.
Takkoffer til De fire diakoniinstitusjonene.
Mat 26,17-29/2 Mos 12,3-8.11/1 Kor 10,16-17
18.april – Langfredag
Pasjonsgudstjeneste v/Jorunn M.
Johnsen. Luk 22,39-23,46

Gudlaug Førsund
Kitty Kaspara Svendsen
Bjørg Reidun Pedersen
Kirsten Nelly Skorpen
Alfred Langenes
John Fyllingsnes
John Martin Wallin
Edvin Rein Karlson
Harald Christensen
Harald Magnus Bjørndal
Johan Theodor Kvist
Anton Hereide

11.00

19.30

11.00

10.00

Offer
9/2
16/2
23/2
2/3
5/3
9/3

Menighetsarbeidet
kr. 2.938.50
Bibelselskapet
kr . 6.509.50
Menighetsarbeidet
kr. 2.275.50
Menighetsarbeidet
kr. 2.346.00
Ungdomsarbeidet
kr. 1.226.00
Kirkens Fengselsarbeid
kr. 1.885.00

12.00

11.00

11.00

11.00

11.00

11.00

20.april – Påskedag
Høytidsgudstjeneste v/J. M. Johnsen. Dåp.
Nattverd. Takkoffer til Menighetsarbeidet.
Matt 28,1-8 / Sal 118,14-24 / 1 Kor 15,1-11
21.april – 2.påskedag
«Oppstandelsesmesse» av Egil Hovland
Motettkoret og messingblåsere, Jorunn
M.Johnsen og Bjarte Holme. Nattverd.
Takkoffer til Menighetsarb.
Luk 24,13-35 / Jona 2,1-11 / Apg 10,34-43
27.april – 1.søndag etter påske
Familiegudstj. v/Jorunn M.Johnsen
Dåp. Takkoffer til IKO. Joh 20,19-31 /
Jes 43,10-13 / 1 Kor 15,53-57
4.mai – 2.søndag etter påske
Konfirmasjonsgudstjeneste v/Lars Petter
Eide og Jorunn M.Johnsen. Motettkoret.
Takkoffer til Ungdomsarbeidet. Joh
10,11-16 / Esek 34,11-16a / 1 Pet 2,21b-25
Konfirmasjonsgudstjeneste v/Lars Petter
Eide og Jorunn M.Johnsen. Motettkoret.
Takkoffer til Ungdomsarbeidet
11.mai – 3.søndag etter påske
Konfirmasjonsgudstjeneste v/Lars Petter
Eide og Jorunn M.Johnsen. TenSing.
Takkoffer til Ungdomsarbeidet. Joh
16,16-22 / Jes 43,16-19 / Hebr 13,12-16
18.mai – 4.søndag etter påske
Høymesse v/Lars Petter Eide. Nattverd.
Takkoffer til Bjørgvin Familierådgivningskontor. Joh 16,5-15 / Esek 36,26-28 /
Jak 1,17-21
25.mai – 5.søndag etter påske
Høymesse v/ Lars Petter Eide. Nattverd.
Takkoffer til Menighetsarbeidet. Jer
29,11-14a / Ef 3,14-21 / Joh 16,23b-28
29.mai – Kristi himmelfartsdag
Høymesse v/ Lars Petter Eide. Nattverd.
Takkoffer til Menighetsarbeidet.
Luk 24,46-53 / Dan 7,13-14 / Apg 2,32-36
1.juni – 6.søndag etter påske
Høymesse v/ Jorunn M.Johnsen.
Nattverd. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.
Kirkekaffe. Joh 15,26-16,4a / Hag 2,3-9 / 1
Pet 4,7-11

Onsdag 9.april
Ung messe v/konfirmantene fra søndre
bydel i Årstad kirke

11.00

Torsdag 10.april
VI KAN

11.00

Torsdag 24.april
VI KAN

18.00

Mandag 28.april
Bønnestund i kirken

18.00

Mandag 5.mai
Bønnestund i kirken

19.00

11.30

Tirsdag 6.mai
Kamerunringen hos Synnøve Haugsbø,
Nordahl Rolfsensvei 31 C
Onsdag 7.mai
Pensjonisttreff i Menighetsalen. Besøk av
Henning Henriksen som forteller om
«Opplevinger som guide på turer»

11.00

Torsdag 8.mai
VI KAN

18.00

Mandag 12.mai
Bønnestund i kirken

18.00

Mandag 19.mai
Bønnestund i kirken

11.00

Torsdag 22.mai
VI KAN

18.00

Mandag 26.mai
Bønnestund i kirken

19.00

Tirsdag 3.juni
Kamerunringen hos Inger Steinkopf,
Skjoldstølen 44

Når kan vi ha dåp ?
13.april, 20.april, 27.april, 15.juni
Andakter Slettebakken Menighets Eldresenter
Torsdag 10.april 16.30 Sverre Trætteberg
Torsdag 24.april 16.30
Torsdag 8.mai
16.30 Olav Øgaard
Torsdag 15.mai 16.30
Torsdag 22.mai 16.30 Lars P. Eide. Nattverd
Torsdag 5.juni
16.30
Andakter Kolstihagen Sykehjem
Torsdag 10.april 11.00 J. M.Johnsen. Nattverd
Torsdag 24.april 11.00 Lars Petter Eide
Torsdag 15.mai 11.00 Jorunn M.Johnsen
Torsdag 22.mai 11.00 Lars Petter Eide
Torsdag 5.juni
11.00 Jorunn M.Johnsen
Andakter Slettemarken Sykehjem
Onsdag 30.april 11.30 Jorunn M.Johnsen
Onsdag 28.mai
11.30 Lars P. Eide. Nattverd

