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Slettebakken
menighetsblad
NR. 1/04 – ÅRGANG 45

med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

Kirkelig byleksikon

FOTO: ANNE MYKLEBUST ODLAND

Endelig kan historieinteresserte Audun Hellemann ta
med boken «Kirken mellom
de syv fjell» på sengekanten.
Side 5

Ivrig integrerer
Inger Johanne Bye (82) ble
enke i 60-års alderen. Da
åpnet hun villaen sin for
innvandrere. I dag kaller
hele den vide verden henne
for bestemor.
Side 6-7

Fra fest til faste
Besøker ungt kirkemøte

Ten Sing-solidaritet
Slettebakken Ten Sing opptrer på Solidaritetskonserten 28. mars til inntekt
for Kirkens Nødhjelps
Fasteaksjon.
Side 4

Slettebakken kirke er vertskap når det i mars
holdes ungdomsting for ungdomslederne i
Bjørgvin. Blant gjestene er biskop Ole D.
Hagesæther (bildet).
Side 2-3

Hvem-hva-hvor side 13

Menighetskalender side 16

FOTO: SIGMUND AUSTRHEIM

Snart kommer blåmandag, feitetirsdag, askeonsdag og førti
dagers faste. Vi fetet oss opp på fastelavensboller med en som
faster, organist Magnar Børnes.
Side 10-12

Nytt
Leder
Gjesteskribenten
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Ditt valg
Aktuelt
Børge Smith, pensjonist og leder i Slettebakken menighetsråd

?

Hvorfor går
du i kirken?

-Jeg har så meget å takke for.
Og jeg har truffet så mange
fine mennesker der. Samværet,
fellesskapet gir så meget. Det
er mitt håp at det inkluderende
fellesskap kan utvikles videre.
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Kveldscafe for
ungdommen
Det blir cafe fredag 6.februar,
27. februar, 26.mars, 23.april,
14.mai og 18.juni kl 20-23. ●

Denne våren blir det
ungdomskafe i Slettebakken kirke med film,
popcorn, bordtennis – og
kanskje også litt bønn.

PUST I BAKKEN: Også kirkerommet kommer til å bli tatt i bruk under
fredagkafeene. Her fra et dramainnslag med konfirmantene.

En pust i bakken
AV SVERRE TRÆTTEBERG (TEKST OG FOTO)

?

Liker best ved
gudstjenesten?

-Jeg hører til de mennesker
som trives best med det vante. Gudstjenesten er fint og
logisk bygget opp.

-Seks fredagskvelder denne våren vil vi
åpne nesten hele kirken til rusfri kveldskafe for ungdom. Det blir mange voksne ledere, og kafeen får et sosialt preg hvor du kan
komme og gå som du vil, sier kapellan Lars
Petter Eide.
Han forteller at kafeen blir åpen for ungdom fra ca 14 år og oppover, og vil ha åpent
fra kl. 20-23.
- I underetasjen blir det popcorn-kafe

?

Kirkelig årsstatistikk for Slettebakken

-Salmene, prekenen, den stille
ettertanke gudstjenesten innbyr til.

?

Forslag til
forandringer?

Beste
bibelhistorie?

-Jeg tror nesten jeg vil trekke
frem «Den barmhjertige samaritan.» Den gjorde et så dypt
inntrykk da jeg gikk i Ynglingen.

?

Vakreste
salme?

-Grundtvigs «Kjærlighet er lysets kilde.»

?

Førstevalg som
gjestetaler?

-Dette var vanskelig. Det er så
mange jeg kunne ha lyst til å
høre. Kanskje jeg holder en
knapp på Rose-Marie Køhn.
Slettebakken
menighetsblad
1-04
Uutgis 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 reportasjetips

2

med bordtennis og andre bordspill, mens
det i menighetssalen i etasjen over blir cafe
og kiosk med bordspill og film. Vi tar også
sikte på salg av brus, chips, snop, sjokolade, pizza og hamburgere, sier presten.

februar 2004

I gjennomsnitt var det
rundt 130 mennesker på
de 57 gudstjenestene som
ble holdt i Slettebakken
kirke i 2003.
AV SVERRE TRÆTTEBERG

- Det var flere som var innom kirken totalt i 2002 enn i
2003, men ettersom vi holdt
færre gudstjenester i 2003
enn året før, kan vi si at
gjennomsnittstallet
for
Lokalredaksjon:
Sverre Trætteberg
Levering av stoff:
Til menighetskontoret eller på epost:
slettebakken.menighet@bkf.no
Bilder skannes med høy oppløsning, og
digitalkamerabrukere bør velge
høyeste oppløsning.

Stille rom
- I kirkesalen blir det et stille rom med mulighet for lystenning, bønn, eller stillhet og
samtale.
Velkommen til å ta en pust i bakken en
fredagskveld i Slettebakken kirke, sier kapellanen. ●

hver gudstjeneste har økt,
sier sokneprest Jorunn M.
Johnsen, og legger til: - Det
er gledelig å merke seg at
tallet på døpte og konfirmerte viser en økning. Det
ligger en stadig utfordring
til menigheten om å ta vel
imot barna og de unge i menighetens fellesskap. ●

2002:
Antall gudstjenester:
64
Antall deltakere:
8094
Konfirmerte:
38
Sentralredaksjon:
Redaktør: Anne Myklebust Odland
Red. råd: Hans J. Morvik, Bjørn Moe,
Therese Mokkelbost, Frode Høyte, Dag
Vaula, Sigmund Austrheim, Sverre Trætteberg.
Telefon: 55 27 04 07
Mobil:
412 16 644
Epost:
amyland@online.no

Døpte bosatt i
Slettebakken:
Gravferder:
Offer:

67
120
kr 183 726

2003:
Antall gudstjenester:
57
Antall deltakere:
7424
Døpte bosatt i
Slettebakken:
87
Konfirmerte:
58
Gravferder:
98
Offer: kr 219 464 – kr 101 446
gikk til menighetens eget
arbeid.
Grafisk produksjon:
Dragefjellet Produksjon
Tlf: 55 23 25 47
Epost: janhm@start.no
www.dragefjellet.cjb.net
Trykk:
Grafisk Trykk, Straume
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Takk for testamentarisk gave
Menigheten har mottatt
en testamentarisk gave
på hele kr. 69.600 etter
Helga Birkelund, som
døde høsten 2002.
AV SVERRE TRÆTTEBERG

Hun var pensjonert sykepleielærer og aktiv i menigheten i mange år. I menighetsbladet nr. 3/1996 ble

Helga utfordret til å velge
«Min påskesalme,» og hun
valgte salme 130, Jakob Sandes: «Du som låg i natti
seine.» Da skrev hun blant
annet: -Det er mange gripende påskesalmer, men
denne av Jakob Sande har
gjort stort inntrykk. Den skildrer så godt hva Jesus måtte
gjennomgå av lidelser for vår
skyld.

Vi minnes Helga som en
klok og omsorgsfull kvinne,
som med sin fine væremåte
viste at hun var preget av
den hun trodde på.
Menighetsrådsleder Børge
Smith sier til menighetsbladet at menigheten er
glad og takknemlig for en
slik gave, og vil søke å
anvende pengene på beste
måte. ●

Ungdommene skal
holde kirkemøte
Slettebakken er
vertskap når det lørdag
20. mars arrangeres
ungdomsting for alle
ungdomslederne i
Bjørgvin bispedømme.
AV KRISTIN TRÆTTEBERG

Lørdag 20. mars blir det arrangert ungdomsting for
ungdomsledere i Bjørgvin
bispedømme. I Slettebakken kan vi være stolte av å
være vertskap for begivenheten! Her skal ungdomsledere fra de ulike menighetene i Bjørgvin møtes for å bli
bedre kjent, dele erfaringer
og få ny inspirasjon. Et annet viktig mål er å styrke kirkens demokrati gjennom
blant annet valg av representanter til det sentrale
Ungdommens kirkemøte.

Biskopen kommer
Ungdomstinget vil sette fokus på det å være ung i kir-

Menighetsrådet
I møtet 16.des. 2003 ble Børge
Smith og Rolf Størkson gjenvalgt som hhv leder og nestleder av Slettebakken menighetsråd. Menighetens årsmøte
er lagt til søndag 21.mars rett
etter gudstjenesten. ●

Loppemarked
Det blir loppemarked i Slettebakken kirke lørdag 21. februar kl 10-15. Lopper kan leveres
i kirken torsdag 19. februar fra
kl 19-21 og fredag 20. februar
fra kl 18-21. Arr. Husstyret i
menigheten. ●

Pilegrimsseminar
Brynhild Utne i Storetveit menighet har tatt initiativ til et
pilegrimsseminar etter at pilegrimsveien mellom Seljord og
Røldal åpnet sommeren 2003.
Seminaret arrangeres for å gjøre veien kjent, og for å få kristne til å samles om pilegrimstanken og vandre sammen.
Lørdag 21. februar blir det oppmøte ved Bryggens Museum kl
12, ved fotoutstillingen «Veien
til Santiago». Etterpå er det
vandring til Nykriken hvor programmet fortsetter med blant
annet middagsbønn, foredrag
ved pilegrimsprest Rolf Martin
Synnes, og deretter middelaldertoner og Vesper i Erkebispegården. Pris kr 100,- ●

Islam i Afrika

BISKOPEN PÅ TINGET: Når ungdomsledere i Bjørgvin holder kirkemøte i
FOTO: BJØRGVIN BISPEDØME
mars, kommer biskop Ole D. Hagesæther.

ken. Hvilke problemer møter vi i ungdomsarbeidet?
Og hvordan løser vi disse?
Av programmet går det frem
at teatergruppen Forum4
skal delta, samt Biskop Ole
D. Hagesæther. I Slettebak-

ken er vi så heldige å ha et
stort og aktivt ungdomsarbeid, dette vil også bli synliggjort denne dagen. Vi håper mange ungdomsledere
finner veien til Slettebakken
kirke denne dagen! ●

Søndag 14. mars kl 19.00 blir
det felles misjonsmøte for hele
prostiet i Fana menighetshus.
Temaet blir Islam i Afrika i forhold til kristen tro og misjonering. Stipendiat ved Norsk Lærerakademi, Terje Østebø, holder foredrag, før det blir samtale og enkel servering. Han har
vært misjonær i Etiopia for
Norsk Luthersk misjonssamband i fire år, og holder nå på
med et doktorgradsprosjekt om
islamisme i Etiopia. ●

februar 2004
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Julekrybbe
De som var innom Slettebakken
kirke i løpet av julen har fått se
den fine julekrybben som kom på
plass i kirken til jul. Vi retter en
stor takk til de trofaste kvinner i
«Vi kan» og til Helge Unneland,
som gjorde det mulig for kirken å
få en krybbe: Unneland, som er
prest og som har vokst opp i Slettebakken og i klubben, laget
stallen for oss. «Vi kan» betalte
for figurene til stallen. Dere som
ikke fikk sett julekrybben denne
julen har noe å se fram til. ●

Samtaletreff
Noen søndager våren 2004 leder
forrettende prest en uformell
samtale i foreningssalen etter
gudstjenesten. Samtalen handler om gudstjenesten og preken,
om de opplevelser og reaksjoner
som den enkelte måtte sitte
med. Med den gledelige økning i
gudstjenestedeltakelse som vi
opplever, tror vi det kan være bra
å også utvide søndagsprogrammet i kirken med slike samtaler.
Kaffe og te serveres. Oppstarten
var 18.januar og vi som var sammen fikk en fin samtale. Vi fortsetter med disse samtaletreffene
følgende søndager: 7. mars,
4.april og 23.mai. Vi avslutter
innen kl 13.00. ●

Ettertanke
Ved et årsskifte er det godt å
stoppe opp å se både tilbake på
året som er gått og fremover på
det nye året. På årets første dag
i 2004, var det om kvelden en
gudstjeneste der vi i fellesskap,
i bønn og ettertanke fikk legge
frem for Gud våre tap, sorg og
savn og be om hjelp og velsignelse over det nye året.
De som det siste året har mistet
noen av sine kjære var spesielt
invitert, flere i menigheten
møtte opp for en ettertankens
gudstjeneste, og de ca 60 som
var tilstede i kirken fikk oppleve fellesskapet, ettertanke og
bønn. Begge prestene deltok
ved gudstjenesten, som vi
planlegger skal bli en årlig foreteelse nyttårsdag om kvelden i
Slettebakken kirke. ●
JORUNN M. JOHNSEN
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-Gratulerer med dagen!
Vi har ikke for vane å markere
åremålsdager i menighetsbladet. Plassen er begrenset, og
det er lett å glemme noen.
Denne gang gjør vi et unntak.
AV SVERRE TRÆTTEBERG (TEKST OG FOTO)

Olav Øgaard har vært organist i Slettebakken menighet i en mannsalder. Når
han 3. mars fyller 60 år, kan han se tilbake på et virke som organist i Slettebakken siden 1961!
I 2001 ble Olav tildelt «Årstadprisen.»
Vi siterer noe av det juryen da uttalte:
«Øgaard er entusiastisk og positiv, en
gledesspreder som alltid er klar til å gjøre en innsats.»
Slettebakken menighetsblad skrev
samtidig at Olav Øgaard har stått for
utallige konserter og andre musikkarrangement og har satt opp flere nye
verk. Som akkompagnatør og utøver og
som korleder har han gitt mange barn
og unge i bydelen stor sang og musikkglede.
Olav er «still going strong». Senest i

60 ÅR: Olav Øgaard har vært organist i Slettebakken
siden 1961, og menigheten gratulerer med dagen!

fjor ledet han 400 sangere på stor pilgrimstur i vikingenes fotefar. Samtidig
er han levende opptatt av de nære oppgavene som han møter i menigheten.
Ordet «nei» er sjelden i bruk. Vi gratulerer med dagen og ønsker god helse og
nye innholdsrike år! ●

Kom på solidaritetskonsert!
Søndag 28. mars kl
18 blir det solidaritetskonsert i
Slettebakken kirke,
til inntekt for Årets
fasteaksjon med
vann som tema.
■ Gospelsang v/Miriam
Sakseide og Espen
Rotevatn
■ Kveding v/Monika
Kolsgård
■ Lovsang/gospel v/4
staute
■ Klass. klaver v/ Sigrid
Trætteberg Fahlvik
■ Slettebakken Ten-Sing
■ Slettebakken Motettkor, dir. Olav Øgaard
■ Dansegruppe fremfører «O,Father»
■ Diktlesing
■ Appell
■ Fellessang

HE HARMONIES: Medlemmer av gruppen The Harmonies
FOTO: SVERRE TRÆTTEBERG

Billetter: Voksne kr. 80.Barn/student/honnør
kr. 50.- Forhåndssalg på
menighetskontoret fra
1.mars. ●
TEN SING: Slettebakken Ten
Sing opptrer på Solidaritetskonserten 28. mars til inntekt for
Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon.
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Endelig til sengs med
«Kirken i Bergen»
Ideen om å samle Bergens
900 år lange kirkehistorie i
et bokbind, fikk stiftskapellan
Audun Hellemann fra oven.
Etter nesten tre års neddykking, kan han nå kose seg
på sengekanten med historier
om Olav Kyrre, sølibatet,
bybranner og pietisme.

KIRKELIG
BYLEKSIKON:
Tidligere sogneprest i Søreide,
nå stiftskapellan
i Bergen, Audun
Hellemann, er
aktuell med
boken «Kirken
mellom de syv
fjell».

AV ANNE MYKLEBUST ODLAND (TEKST OG FOTO)

- Jeg har nesten lest boken selv nå. Det
er jo spesielt å holde boken i hendene
fremfor å lese et PC-manus. Jeg er
stolt, jeg må innrømme det. Det har
vært en kjempejobb, men boken går
heldigvis ikke ut på dato med det første, sier Hellemann og smiler lunt.
Ingen forlag torde satse på det ambisiøse bokprosjektet til Hellemann,
derfor bestemte han seg for å gjøre
det på egen hånd. «Kirken mellom de
syv fjell» er gitt ut på eget forlag, og
presten har egenhendig båret en
bunke bøker rundt til bokhandlerne i
byen.
- Kirken har levd med i byens dramatiske liv og har hatt stor betydning
i samfunnet, fra forkynnelse og sjelesorg, til å stå i bresjen for skole, kunst
og kultur. Det har lenge vært i min
tanke at vi burde kjenne kirkens historie i byen, sier Hellemann og tilføyer: - Likevel, da jeg hadde studiepermisjon for et par år siden, visste jeg
ikke helt hva jeg skulle studere, før
tanken kom fra oven, sier han og peker mot Gud.

På 1300-tallet satt de selveiende bøndene
i Fana bare på 6 prosent av den samlede
jordverdien, mens de kirkelige institusjonene rådde over nesten 90 prosent. I høymiddelalderen var biskopen antagelig Bergens største godseier, med blant annet
landskyldvarer fra 700 gårder. Munkeliv
kloster, landets rikeste, eide på det meste
330 gårder fra Lista til Fjordane.
FRA BOKEN «KIRKEN MELLOM DE SYV FJELL»

ANMODNING: Dette ble kirkesøkende i
Sandvikskirken møtt med på 1800-tallet.

Overveldet av kirkens makt
I løpet av 350 sider, tar boken for seg
kirkelivet fra byens grunnleggelse til
utgangen av forrige århundre. Hele
tiden er fremstillingen parallellført
med begivenheter i bysamfunnets
utvikling, for å vise den gjerning kirken gjør. Her kan det leses om kristenlivet i middelalderen; prestetjensten, sølibatet, frillelivet. Om dominikanerne og fransiskanerne som
kommer til byen og blir populære.

Nytt

MEKTIGE MUNKER: Klostrene var mektige godseiere i middelalderen. Her «Benediktinermunker i
arbeid», av Eva Gjerde.

Om bybranner, den katolske kirkes
siste tid, de første lutherske biskopene, trolldomsprosesser, frikirkebevegelser og mye mer.

- Hver epoke har fascinert meg. Det
har virkelig gått en strøm av troens liv
gjennom byen. I tiden fra Olav Kyrre
og utover på 1100-tallet var det virkelig en grotid for kristentro. Etter hvert
som kirken fikk mer makt, ble det åndelig stagnasjon, som igjen inspirerte til vekkelse på 1200-tallet, da fransiskanerne og dominikanere kom.
De gikk ut på gata og ble veldig populære.
- Det som overveldet meg negativt
under arbeidet, var å oppdage at kirken hadde såpass stor økonomisk
makt i middelalderen. Det var nok
godt ment fra de som ga kirken og
klostrene jordegods, men det gjorde
kirken til en maktutøver, sier Hellemann og forteller om den siste katolske biskop Olav Torkelsen, som
«skraabede meere Jorde-Gods sammen, end 10 andre Bispe før ham».
- Så snart en bonde hadde begått en
«ringeste Forseelse», straffede han
ham ikke paa Penge, men paa JordeGods», leser Hellemann fra boken,
som er tilegnet - kirken i Bergen! ●
februar 2004
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Flere ganger falt Bibelen
opp på stedet som sier
«Ta dere av de fremmede
i landet». Inger Bye
visste absolutt ikke hva
hun skulle gjøre med
kallet, før villaen hennes
en dag var bokollektiv
for innvandrere.
AV ANNE MYKLEBUST ODLAND

- Vi sender ut misjonærer, men
det er like viktig å vise kjærlighet
mot de som kommer hit. De som
reiser tilbake til hjemlandene sine
vil kanskje si: «I Norge traff vi
kristne mennesker, og de var gode
mot oss», resonnerer Inger Johanne Bye (82).
Villaen på Øvsttun, der hun åpnet dørene for innvandrere er
solgt. Nå har hun en liten leilighet
på Adventistenes aldershjem på
Nordåshøgda. Hjerterom, omtanke og engasjement har hun
nok av fremdeles, men ikke husrom for hybelboere.

Ingers
Nytt verden er ver
Men bilder av vennene fra hele
vide verden har fått plass side om
side med familiebildene.
- Min mann var nettopp død,
jeg følte jeg ikke engang kunne
smile. I denne tiden falt Bibelen
gjentatte ganger helt vilkårlig
opp i 5. Mosebok når jeg bladde:
«Ta dere av de fremmede i landet,
for Gud er glad i dem». Den tredje
gangen det skjedde, mistet jeg
pusten, det var som om Bibelverset var skrevet i luften. Jeg hadde
ikke noe kontakt med innvandrere og måtte bare si stille: Gud, gi
meg kjærlighet og vis meg hvor
jeg skal begynne, forteller Inger.

Fru Inger fra Øvsttun ligner ikke så rent
lite på en Ibsen-kvinne med vilje og engasjement. Hun har vært trofast kirkegjenger i Birkeland kirke, men de siste
årene har hun engasjert seg mest i den
internasjonale studentmenigheten på
Fantoft - hvor hun er absolutt eldst - og i
Betlehem, hvor KIA (Kristent Interkulturelt Arbeid) har møter månedlig.

Leder

viterte jeg en chilensk mann, og en etter
en kom de. Jeg var midt i 60-årene og
plutselig var huset mitt bokollektiv. Det
var jammen litt rart! sier Inger.
Gjennom årene er nære bånd knyttet.
Da Cook fra Vietnam giftet seg, var Inger forlover, og siden har hun stått som
fadder. I dag er det et dusin serbere, kosovoalbanere, vietnamesere, chilenere,
indere, tamiler, somaliere, kurdere og
irakere som kaller henne bestemor; i tillegg har hun nitten egne, så dama rekker ikke sitte mye stille.
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Forlover og fadder

Engasjementet for våre utenlandske
landsmenn begynte for tyve år siden.
- Ikke så lenge etter opplevelsen med
Bibelen, fikk jeg spørsmål om en vietnamesisk jente kunne flytte inn til meg
for å få språktrening. En stund etter in-
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Aktuelt

Samtale over strikketøy
- Jeg har fått så mye tilbake, mer enn jeg
har gitt. Det er perlende opplevelser
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Jeg var fremmed,
og dere tok i
mot meg
MATT 25, 35

Brobyggeren KIA
KIA (Kristent interkulturelt arbeid) ble
etablert i 1974 og har kontorer i åtte
byer. Formålet er å være en åndelig og
sosial brobygger ved å drive et aktivt integreringsarbeid. Organisasjonen vil formidle Bibelkunnskap, fremme personlig
kontakt og skape medinnlevelse for å
bekjempe rasisme, angst for det ukjente
og likegyldighet. Se www.kia-inter.no
eller kontakt på 51 90 54 26. ●

Bibelens ord
5 Mos 10, 19: «Derfor skal også dere elske innflytterne, for dere var selv innflyttere i Egypt». - I hele 5. Mosebok er
«fremmede», «farløse» og «enker» et
gjennomgående tema. Gud formaner at
innflytterne og dagarbeiderne skal få
den samme omsorgen som farløse og
enker, sier professor i Det gamle testamentet, Kåre Berge ved Norsk
Lærerakademi. ●
IVRIG INTEGRERER: Inger Johanne
Bye (82), her med søsknene i den
somalske familien Ali på Nordås:
Jasmin (18), Asha (2), Hussein (12)
og Kadra (16). BEGGE FOTO: TROND J. HANSEN

erken svart eller hvit
mellom mennesker av ro, fred, kontakt,
sier Inger.
Det som startet som et kall, utviklet
seg til et generelt samfunnsengasjement om integrering. Etter et TV-program om innvandrerbarns dårlige
norskkunnskaper, tok Inger kontakt
med en skole i nærmiljøet for å hjelpe
til med lekser. Fremdeles besøker hun
asylmottaket i Åsane.
- Mange møter foregår først uten ord.
Da forsøker jeg å smile. Engang så jeg at
kvinnen på asylmottaket hadde strikketøy. Da tok jeg opp mitt, og jeg skal si
det ble liv i dama. En annen gang kjøpte jeg med fotball til guttungene, sier
Inger og legger til: - Det er bruk for

mange besteforeldre. Det er flott
hvis noen kunne
støtte en familie,
en nabo eller en
person.
- De eldre er vel
de som generelt
er mest skeptiske til fremmedkulturen?
- En venninne sier: «Jeg kan ikke gjøre
så meget som deg», men nå har jeg i alle
fall begynt å smile til busssjåføren som
er innvandrer, forteller Inger og ler.
- Tenk, min generasjon kom ut av krigen, mange uten engelskkunnskaper,

utdanning og anledning til å reise verden rundt. Oslo-biskopen kalte min generasjon for «Bestemor-rasister». Han
burde heller sagt: «Hør mine menigheter, lag sammenkomster for de eldre og
våre nye utenlandske venner», sier Inger, som snakker seg varm: - Jeg er skuffet over at kirken ikke har gjort mer for å
innlemme innvandrerne i menighetslivet. Frimenighetene ser ut til å få det til,
der blir utlendingene straks hjulpet
med språket. Det er startet opp en internasjonal menighet i St. Markus, men
jeg mener lokalkirkene kunne gjort
mer for å være et møtested mellom
nordmenn og innvandrere. Tenk på
neste generasjon! sier hun. ●
februar 2004
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Storetveit kirke søker tredve prosent flere kirkegjengere:

Tittei, vi skal hilse p
Storetveit menighet
eksperimenterer med
gudstjenesten for å få flere
til å komme. Blant annet
har de hatt friminutt midt
i gudstjenesten. Turid
Fjose, som var ny i kirken
i fjor, lover å hilse på nye
som dukker opp.
AV ANNE MYKLEBUST ODLAND (TEKST OG FOTO)

- Noe statskirkefolk ikke kan, det er å
ønske nye velkommen, mener Turid
Fjose, som kom og gikk, første gang hun
og familien var på gudstjeneste i Storetveit for et halvt år siden. Nå lover hun å
gjøre sitt for at nye føler seg sett i kirken.
- Det er viktig med en mer levende
gudstjeneste, med gjallende salmesang
og gjerne prester som messer. Men hovedjobben for menigheten er at folk føler seg velkomne.

Nytt

Leder
«Fuglekvitter»

-Etter at ungene mine lagde litt ståhei
under gudstjenesten en gang nå nylig,
kom en gammel kar bort til meg og sa:
«Det må være litt fuglekvitter, fuglekvitter.» Det var godt å oppleve et litt
skrått blikk fra en av de eldre kirkegjengerne, sier Turid Fjose, som har
døtrene Hilvi (7) og Eila (4) og sønnen
Jørund (1).
Familien kom flyttende fra Finnmark,
etter å ha bodd i Bergen tidligere, og
hadde bestemt seg på forhånd for å gå i
den kirken de hører til, ikke reise dit
hvor det er flest barn, kjentfolk eller
best salmesang.

BARN I KIRKEN: Arne (2) og Nora (3 ) Grønås tar seg en hvil etter søndagsskolen i Storetveit.

unge og barnefamilier kom til gudstjeneste, som jo er menighetens hjerte.
Det er nærmere 70 barn med i barnekoret. Foreldre, som sender barn i et kirkekor, kan umulig være negative til kirken, så potensiale for økning i kirkegjengere må det jo være! sier Turid.

Organisten fikk fri
Det er kanskje det menighetsrådet har
sett – at det er potensiale for å satse på
en økt gudstjeneste-tilstrømning på
hele tredve prosent.
- Det er et dristig mål, men når det på
en søndag er omlag 80 personer i kirken, tilsvarer ikke tredve prosent mer
enn tretti personer. Menigheten eldes
med et år pr år, så vi er nødt til å ta sats
for å fange opp nye kirkegjengere, sier
daglig leder, Therese Mokkelbost.
De bakerste benkene i kirken er fjernet, og snart er teppe på plass, samt lekebord og stoler, for å vise at det er rom
for barn under gudstjenesten.
I høst var flere grupper involvert i å
planlegge og gjennomføre gudstjenestene – alt fra å dele ut salmebøker til å
være med på salmevalget. Da ungdomsklubben deltok på en gudstjeneste i høst, fikk blant annet organisten fri,

Gjesteskribenten
Ditt valg

Sytti i barnekoret

- Jeg skulle kjempegjerne ønske at flere

Aktuelt
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og en gitarist spilte istedet. Midt i gudstjenesten var det dessuten friminutt.
- De aller fleste gikk ut og trakk frisk
luft, og eksperimentet ble mottatt med
godt humør, forteller Therese Mokkelbost og tilføyer:
- Vi kan ikke gjøre gudstjenestene for
spesielle for ofte, men vi tror at det vil

Turids ønskeliste:
•
•
•
•

Inkluderende smil og nikk
Forsangergruppe eller korgruppe
Mer fart over orgelspillet
Korte, utfordrende og spenstige
prekener
• Liturgiske ekstraledd, som
Hallelujavers og Bibelsk salme
• Prester som messer
• Høyere støyterskel i kirken
• Kirkekaffe i våpenhuset eller på
trappa
• Spontane sosiale påfunn etter
kirketid
• Flere barnefamilier, studenter
og ungdom
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på deg
«Det må være
litt fuglekvitter,
fuglekvitter.»
øke tilstrømningen når vi involverer
folk direkte. Ryktet vil gå om en levende
kirke.

- Må få et godt rykte
Tobarnsfaren Tore Grønås var ny i kirken for to-tre år siden. Han vet om andre barnefamilier i området som ganske tidlig ga opp å gå.
- Det var veldig tungt i begynnelsen,
men det er blitt mye bedre. Særlig Nora
(3 1/2) har det kjekt på søndagsskolen
og at barna vil gå, er jo ganske viktig en
søndagsmorgen, sier Tore og smiler
lunt. Han synes det er mye bra arbeid i
menigheten, som barnekoret, men
mener at gudstjenesten nå må få et
godt rykte på seg.
Turid Fjose ønsker seg en forsangergruppe og litt mer gjallende salmesang.
- Gudstjenesten går litt for mye på det
jevne. Jeg er glad i salmer og liturgi, så
hallelujavers og bibelsk salme savner
jeg.

Nattverd
-Jeg ønsker også nattverd hver søndag.
Det er kjekt med dåp i gudstjenesten,
men hvis det blir så mange dåp at de
vanlige leddene i gudstjenesten faller
bort, synes jeg man burde vurdere å
holde egne dåpsgudstjenester, sier
hun og legger til enda en ide:
- Hva med kirkekaffe i våpenhuset eller på trappa? Når man må forflytte seg
over i et annet bygg for en kaffekopp,
mister man 80 prosent på veien. Terskelen for å ta en prat er mindre hvis
kirkekaffen er rett ved kirkedøren. ●

NYE I KIRKEN: Turid Fjose og
datteren Hilvi (7) var nye i
Storetveit kirke i fjor. Smil og
vennlige nikk, og mer levende
gudstjeneste, kan holde på
dem som stikker innom, og
kanskje få flere til å komme,
mener de.
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Siste fest før faste:

-Snart blir det
ingen boller
Fastelavenssøndag er siste fest
før faste med boller og krem. Så
følger blåmandag, fetetirsdag
og askeonsdag, og fasten er i
gang! Vi tok en siste bollefest
med Magnar Børnes (37). For
ham er det å faste en naturlig
del av kristenlivet.

«Men når du faster,
skal du salve hodet og
vaske ansiktet,
så ikke menneskene ser
at du faster, men bare din
Far som er i det skjulte.
Og din Far, som ser i det
skjulte, skal lønne deg».
SNART FASTE: Magnar Børnes (37) inviterte
menighetsbladet med på en siste bollefest.

AV ANNE MYKLEBUST ODLAND (TEKST OG FOTO)

- Når jeg har fastet, har jeg opplevd gjennombrudd i bønn, at
Gud har svart, sier Magnar Børnes. Han tørker mel og bolledeig
av hendene og blar opp i Bibelen
som ligger i vinduskarmen.
- Jesus sier til disiplene at det finnes onde ånder som bare kan drives ut med bønn og faste. Det viser
at det er en kraft i det å faste, mener
Magnar. Han sogner til Slettebakken menighet, men er organist og
lovsangsleder i Kristkirken på
Minde. Som liten gikk han i Sund
kirke, Sotra. Som sikkert i mange
andre kristne hjem, var det giverbøsse på kjøkkenbordet og bollebaking og kremhvisping før faste.
Men i voksen alder er det ikke
lenger bollene med krem som er
tegn på at det er tid for faste, Magnar kjenner et behov innenfra.
- Jeg følger ikke kirkeåret, men
faster når det er behov; når det er
noe i livet det er viktig å be for, el-
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ler hvis andre har det tøft. For meg er
faste knyttet til bønn, mer enn en dyd
for å behage Gud, sier Magnar.

MATT 6, 17-18

Bollene er rykende varme og kremen
smelter og renner i kladaser på gulvet. Vær så god. Forsyn dere, sier han. - For
snart blir det vel ingen boller!

Glemmer å tenke mat
Det var av helsemessige grunner Magnar fastet første gang for femten år siden. I en uke nøyde han seg med flytende væske.
- Det første halve døgnet kjenner jeg
sult, men etter hvert plager ikke sulten
meg. Da får jeg mer tid til å tenke på andre ting, mer konsentrasjon. Det hender
faktisk også at jeg lager middag til kona
og datteren min, sier Magnar og ler. Og
er det noe som står på i hennes liv, hender det at han faster litt for henne også.
- Jeg har opplevd sterke stunder med
Bibelen, en ro i tilværelsen, at jeg er
nær Gud, og det gir motivasjon. Men
det er jo et offer ikke å spise, det er vel
derfor jeg ikke faster oftere enn jeg gjør,
sier Magnar og blar videre i Bibelen.
- Når Jesus snakker om faste bruker
han formuleringen «når dere faster».
For meg betyr det at det er noe vi skal
gjøre, sier Magnar, som avbrytes av
ovnsklokken.

Ikke påbudt
Ja, fråtse vil vi i boller, og vi fortsetter
gjerne å fråtse gjennom fastetiden. Hva
er skjedd siden Jesu tid, da faste var en
viktig del av det jødiske fromhetsliv?
- At fasten er ute av folks bevissthet er
nok en frukt av reformasjonen, men
skyldes nok også at det å faste ikke er et
påbud, men et redskap for å fremme åndelig liv, sier prost i Fana, Per Barsnes.
- Å faste er nyttig hvis det styrker konsentrasjonen om Gud, men har ingen verdi
hvis den kun har et slankende eller selvplagende perspektiv, mener prosten,
som vedkommer at han selv ikke faster.

Unntakstilstand
- Akkurat som vi har et personlig ganglag, har vi et åndelig ganglag som er vårt
personlige, derfor skal vi ikke tvinges inn
i et mønster for tro. Dette er en sårbar frihet, og det er et tankekors at ikke flere
bruker faste som et verktøy for å styrke
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Faste-fakta
■ FASTEN begynner askeonsdag og varer

frem til påskeaften og skal være en etterlignelseshandling etter Jesu 40-dagers faste i ørkenen. Jødene vandret
dessuten i ørkenen 40 år før de nådde
frem til det forjettede land, som fløt av
melk og honing. Moses fastet 40 dager
på fjellet Sinai, og profeten Elija fastet
40 dager på vei til fjellet Horeb.
■ FASTELAVNSSØNDAG. Fastelavn kom-

mer av tysk «Fasten-Abend» og betyr
«kvelden før fasten». Dette var en dag
man skulle spise feit kost. Barnløse kvinner ble rist for å fremme fruktbarhet.
■ BLÅMANDAG. Altrene i de katolske
kirkene ble dekket med blått klede denne dagen. Blåmandag i betydningen
«dagen derpå» ble etter hvert vanlig ettersom festen fastelavnssøndag kunne
gå hardt for seg. Blåmandag var også en
dag for feit mat.
■ FEITETIRSDAG. Dagen markerte over-

gangen til fasten, og det var lov til å
fråtse i flesk, smør, fløte og rømme. Dagen kalles også hvitetirsdag fordi hvit
mat også var vanlig. Melkemat og melmat sto på menyen, for å markere at den
magre kosten snart skulle overta.
■ ASKEONSDAG. Fasten var i gang, og
det eneste man fikk spise var grøt blandet med aske. Asken fra palmegrenene
fra påsken året før ble brukt til å rense
de syndige, som ble tegnet med et askekors i pannen. Folk gikk også kledd i
botsklær og gned aske inn i håret.

den åndelige konsentrasjonen, sier prosten og tilføyer:
- Fasten er ment som en etterlignelseshandling
etter
Jesu faste i ørkenen, og å bli
Jesus lik er jo det vi bestreber
oss på. Den åndelige dimensjonen fasten skal fremme, er
ikke likegyldig, selv om man
velger å ikke faste.
Prosten foreslår at fastetiden kan være en tid for å lese
mer i Bibelen, eller til å gå på
gudstjeneste.
- Kommer det mange til
kirken kan man jo oppleve å
bli oppbygget bare ved sterk
salmesang! sier Barsnes.
For dem som velger fjærlett kost i tiden fremover,
minner prosten om at fastereglene oppheves på søndagene, ettersom søndagen er
Kristi oppstandelsesdag og
derfor alltid en festdag.●

Onsdagsmessser

FASTE: Magnar Børnes og
datteren Sunniva, snart fire.

Vil du vite mer? Les Vera Molland:
Helg og Høytid, Luther forlag.

Så sent som i 1639 foreskrev kong Christian IV
feiring av askeonsdag.
Han befalte at det skulle
prekes over Jesu lidelseshistorie på hver onsdagsmesse i fastetiden. Over tre
hundre år holder Birkeland, Storetveit og Bønes
kirker askeonsdagsmesse
onsdag 25. februar. Onsdager i fastetiden blir det korte, stillfarende gudstjenester med tekster og salmer
for fastetiden. Fana kirke
inviterer til allment skriftemål rundt alterringen første søndag i faste.●

februar 2004
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Faste – kampen
om vår sjel

Bjørn Moe

En dag like før påske kom en kristen nord-afrikaner innom en norsk
kirke - for å spørre hvordan medlemmer av den norske kirke fastet.
AV BJØRN MOE, KAPELLAN I SKJOLD MENIGHET

Fanden og Vår Herre
Presten måtte beklemt innrømme at
fasten var det nok ikke så stor tradisjon for lenger. De andre ansatte sluttet seg til prestens svar: I Norge er det
ingen som faster lenger.
Med lett hoderisting fortalte den
kristne bror om sin faste, om sin forberedelse til påske, om sin stille
kamp fra soloppgang til solnedgang,
en kamp som handlet om å spise
mindre, om å spise rett.

Den hellige krigen
En av de klassiske kristne forfattere
på 1600-tallet, John Bunyan, skriver i
boken «Den hellige krigen» om hvordan diabolistene (de onde) forsøker å
erobre byen «Menneskesjel»: Byen er

befestet med sterke murer og sinnrike forsvarsverk. Før de går til angrep,
holder diabolistene krigsråd. De blir
enige i å bruke list, og før de går fra
hverandre tar de tre avgjørelser:
1. Skal vi straks si hva vi vil? Nei!
2. Skal vi angripe alle på en gang,
eller skal vi sende en utvalgt
tropp? De blir enige om å sende en
liten utvalgt tropp.
3. Skal vi vise oss i våre egne klær,
eller skal vi bruke forkledning?
De blir enige om det siste;
forkledning er best.

Velkommen til

Som ung hørte jeg en Chris deBurghs
slagere; om toget som går fra Sevilla og
opp Guadalquivir-dalen. På nattogets
bakerste vogn satt Vår Herre og Fanden
og spilte poker og innsatsen var menneskesjeler: Fanden vant noen sjeler, og i
neste omgang vant Vår Herre noen tilbake. En røverhistorie, men det sjokkerende i historien var for meg dette ene:
Fanden jukser hele tiden. Han jukser i
kampen om min og din sjel.
Kanskje nordafrikaneren har et poeng: Vi trenger noen små øvelser i fastetiden der vi kan trene oss til å stå
imot fristelser. Mange som har prøvd
å leve litt i fasten kan også fortelle noe
annet: Gud er på din side i kampen
om våre sjeler! ●

Hvordan har du det …

EGENTLIG?

Nytt

Krisetelefon

815 33 300
Eposttjeneste
www.kirkens-sos.no

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no

Leder

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

Gjesteskribenten
Ditt valg
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Offer 16/11-21/1
16/11 Menighetsarb. 3.355.00
23/11 Delta International
KFUK/UM
4.044.00
30/11 Barnehagen
4.012.00
7/12 Kirkens Bymisjon, Bergen
2.683.00
14/12 Menighetsarb. 2.087.50
21/12 Menighetsarb. 2.129.00
24/12 Kirkens Nødhj. 17.863.00

25/12 Menighetsarb. 4.310.00
28/12 Jordskjelvrammede i Iran
4.835.00
4/1 Menighetsarb.
1.644.50
11/1 Blå Kors
2.294.00
18/1 Menighetsarb.
2.269.50
25/1 Menighetsarb.
3.859.50

TROMMER: De små liker seg visst godt med trommene, for de kommer
igjen, uke etter uke.

De små
trommer til
Ryktet sier at mammaene som er ferdig med
permisjonen vurderer å ta fri tirsdager, for å
være med på småbarnstreffet i menigheten ...
SVERRE TRÆTTEBERG

Våre utsendte medarbeidere kan melde om at
det stadig er full aktivitet
på småbarnstreffet i
Slettebakken
kirke.
Stemningen var høy på
juleavslutningen,
der
alle koste seg med god
mat, og gikk rundt juletreet. Dessuten dukket

det til og med opp to små
nisser med gaver!

Utvidet
Etter jul er åpningstiden
utvidet. Er du hjemme
med små barn, kan du
stikke innom treffet hver
tirsdag mellom kl. 11.00
og 14.00. Det dukker stadig opp nye fjes. ●

Hvem-hva-hvor i Slettebakken menighet Menighetskontoret: Vilhelm Bjerknesvei 31, 5081 Bergen • Kontortid:Man-fre 10.00-14.00
Tlf. 55 28 06 12 • Faks 55 28 27 40 • Epost: slettebakken.menighet@bkf.no

Privattelefoner
Sokneprest Jorunn M. Johnsen
. . . . . . 55 28 98 00/ 41 44 11 43
Kapellan Lars Petter Eide
. . . . . . . . . . . . . . . . . 55 28 33 80
Dagl. leder Inger-Helene Jæger
. . . . . . . . . . . . . . . . . 55 28 97 02
Organist Olav Øgaard
. . . . . . . . . . . . . . . . . 55 28 96 65
Kirketjener Odd Rune Duesund
. . . . . . . . . . . . . . . 55 93 34 51
. . . . . . .452 80 263/932 00 716

Men.rådsleder Børge Smith
. . . . . . . . . . . . . . . . . 55 28 91 77

Søndagsskolen
Kristin Trætteberg . . .55 32 76 87

SNIK (Snart i klubben)
Sverre M.Øgaard . . . . 97 56 38 77

Barnehagestyrer Signe Trætteberg
. . . . . . . . . . . . . . . . . 55 28 16 82

Småbarnstreff
Nina J. Rønneseth . . 55 28 57 55

Speiderne
Endre Helland . . . . . .90 88 36 33

Menighetens Barnehage
. . . . . . . . . . . . . . . . . 55 28 40 96

Ungdomsarbeid:
E-post: www.utslett.no

VI KAN
Marit D.Johannesen ..55 28 40 79

Eldresenteret
. . . . . . . . . . . . . . . . . 55 36 14 50

TenSing
Endre Røneid Fehn . . 55 27 14 61

Kamerunringen
Martha Knappskog . ..55 28 06 86

Menighetens kor:
Olav Øgaard . . . . . . . .55 28 96 65

Ungdomsklubben
Sverre M.Øgaard . . . . 97 56 38 77

Israelsmisjonen
. . . . . . . . . . . . . . . . .55 23 06 46

Aspirant- og barnekor
Olav Øgaard . . . . . . . 55 28 96 65

Lederkurset
Espen Rotevatn . . . . 99 27 79 98

Gave til menigheten ?
Bankgiro . . . . . . . 3624.51.12208
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Kirkens Nødhjelps fasteaksjon:

-Åpne opp
for bøssebærerene
Tema for årets fasteaksjon er vann - grunnlaget for alt liv. - Vi
håper å få flest mulig i Slettebakken til å være med og gi, slik
at flere mennesker kan få et bedre liv, sier Gøril Daltveit i
akjsonskomiteen i Slettebakken.
vikling, skriver Kirkens Nødhjelp på sine
nettsider.

Håper på mer enn i fjor
AV SVERRE TRÆTTEBERG

Siden 1967 har «Brød for verden», nå omdøpt til Fasteaksjonen, vært Kirkens Nødhjelps årlige aksjon i fastetiden.
Lokale menigheter, skoler og privatpersoner deltar. Konfirmantene utgjør brorparten av bøssebærerne, og stadig kommer nye grupper til og hvert år fokuseres
det på et nytt tema – i år dreier det seg om
vann. grunnlaget for alt liv.

I fastetiden deler kirken ut fastebøsser til å
«spare» på hjemme. Vil du heller gi en hel
sum på engang, i stedet for å legge litt i den
lilla pappbøssen hver dag, kan du åpne når
konfirmantene kommer på døren din.
- En hundrelapp er nok til å gi vann til en
familie i Malawi i ett år, opplyser
Gøril Daltveit, Eirik Øgaard og Sveinung
Hordvik i aksjonskomiteen i Slettebakken.
De forteller at det i fjor kom inn nær 50.000
kr. under fasteaksjonen i Slettebakken.
- Et flott resultat! Men vi håper å få inn
enda mer dette året, sier de. ●

En forutsetning
- Så mange som 1.1 milliarder mennesker
har ikke tilgang på rent drikkevann. Åtte av
ti sykdomstilfeller skyldes mangel på rent
vann, dårlige sanitærforhold og dårlig hygiene.
Tilgang til rent vann er en forutsetning
for god helse og derfor grunnleggende i alt
utviklingsarbeid, oppgir Kirkens Nødhjelp, som kanaliserer pengene fra Fasteaksjonen til vannprosjekter i Malawi øst i
Afrika.
- Uten god helse, reduseres mulighetene
for å gå på skole eller på jobb. Dermed reduseres også den enkeltes og landets mulighet for menneskelig og økonomisk ut-
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KONFIRMANTER: Årets konfirmanter kommer kanskje på
døren din 23. mars for å samle inn penger til Fasteaksjonen.
FOTO: HEGE OPSETH-KIRKENS NØDHJELP

Slik gjør vi det i S
■ Fra askeonsdag, 25.feb: Fastebøsser til bruk i hjemmene fås i
kirken.
■ Søndag 14.mars kl. 19.30: Ung
Messe v/konfirmantene i søndre
bydel. Offer til Kirkens Nødhjelp
■ Tirsdag 23.mars, formiddag,
Slettebakken Menighets barnehage har kakelotteri
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Du har gjestet jorden
og gitt den regn,
du har gjort den overdådig rik.
Guds bekk er full av vann;
du sørger for at kornet vokser.
Slik legger du alt til rette:
du vanner furene,
jevner plogveltene
og bløter opp jorden med regn;
du signer det som gror på den.
SAL. 65,10-11

«Bøssebærerloven»
1. Presenter deg enkelt og hyggelig, snakk rolig
og tydelig. «Hei, jeg samler inn penger til Kirkens
Nødhjelp. Vil du gi en gave?»
2. Smil: Det skaper kontakt og gir folk lyst til å
støtte aksjonen. Ha det morsomt og vær stolt: Du
gjør et viktig arbeid!
3. Hold bøsse og ID-merke godt synlig. Vis at du
er en ekte bøssebærer for Kirkens Nødhjelp. Det
skaper tillit. Bøssa skal være tydelig merket med
Kirkens Nødhjelps logo og kontrollnummer. Nummeret skal også stå på jakkemerket ditt.
4. Følg rodekart. Bare ved at du går hele din rode,
kan alle i ditt område få sjansen til å gi. Sjekk på
forhånd at du forstår kartet.

PENGER TIL VANN:
Pengene fra årets
fasteaksjon går til vannprosjekter i Malawi.
FOTO: HEGE OPSETH,
KIRKENS NØDHJELP

i Slettebakken
■ Tirsdag 23.mars fra kl.17.00,
Dør-til-dør aksjon. Konfirmantene og andre deltar.
■ Søndag 28.mars kl. 18.00, Solidaritetskonsert i Slettebakken
kirke.
■ Palmesøndag kl.11.00, Innlevering av fastebøssene. ●

5. Husk å takke. Folk gir det de synes de har råd til
- det er viktig å takke, uansett beløp. Gi visittkortet som et synlig takk for gaven.
6. Ingen hjemme? Husk visittkort eller girofolder.
Ring eller bank på et par ganger - alle er ikke like
raske til bens. Hvis ingen åpner, legg igjen et visittkort eller giro.

KNs vannarbeid hjelper millioner
■ Kirkens Nødhjelp har arbeidet spesielt med vannspørsmål
siden 1972. De siste tiårene
har blant annet 1000 brønner
skaffet 500 000 mennesker
rent vann i Sør-Sudan, 543
vannanlegg har skaffet 700
000 mennesker rent vann i det
sørlige Etiopia, 30 000 men-

nesker i Decan i Kosovo har
fått tilgang på rent vann,
brønner, vannannlegg og latriner har hjulpet 80 000 mennesker i Mosambik.
■ I løpet av 2003 skaffet tolv
rehabiliterte vannverk rent
vann til 1.5 millioner mennes-

ker i Irak. Vann kjøres og leveres på tankbiler.
■ Rent vann minsker risiko for
vannrelaterte sykdommer som
kolera og diare. ●
Les mer på www.kirkensnodhjelp.no
februar 2004
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Returadresse:
Slettebakken menighetskontor
Vilhelm Bjerknesvei 31
5081 Bergen

B
FULLDISTRIBUSJON

Gudstjenester

Se hva som skjer:

22. februar – Søndag før faste
Fastelavnssøndag
11.00. Joh 12,24-33 / 4 Mos 21,4-9 / 1 Tim
2,4-6. Høymesse v/ Jorunn M.
Johnsen. Dåp. Nattverd. Takkoffer
til Menighetsarbeidet. Søndagsskole under prekenen

Mandag 23. februar kl.18.00
Bønnestund

Torsdag 25.mars kl. 11.00
VI KAN
Fredag 26.mars kl.20.00.
”Pust i bakken”

Torsdag 26.februar kl. 11.00
Vi KAN

Mandag 29.mars kl.18.00.
Bønnestund

Fredag 27. februar kl.20.00.
«Pust i bakken»
Mandag 1.mars kl.18.00.
Bønnestund
Tirsdag 2.mars kl.11.00.
Småbarnstreff i foreningsalen

14.mars – 3.søndag i faste
19.30 Hebr 12,1-3 / 2 Sam 22,1-7 / Luk
4,31-37. Ung messe v/ konfirmantene i søndre bydel. Nattverd.
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.

Onsdag 3.mars kl.11.30.
Pensjonisttreff i Menighetsalen
Vi får besøk av Einar Skaar og
sangkoret «Hjerteklang»
Onsdag 3.mars kl.19.00.
Kamerunringen i foreningsalen

21.mars – 4. søn. i faste (Midtfaste)
11.00 Joh 6,24-36 / 2 Mos 16,11-18 / 1 Kor
10,1-6. Høymesse v/Lars Petter Eide
Takkoffer til Menighetsarbeidet.
Søndagsskole under prekenen.
Menighetens årsmøte like etter
gudstjenesten.

Mandag 8.mars kl.18.00.
Bønnestund
Tirsdag 9.mars kl.11.00.
Småbarnstreff i foreningsalen

28.mars – Maria Budskapsdag
11.00 Luk 1,46-55 / Jer 33,14-17 / Ef 1,3-6
Familiegudstjeneste v/ Jorunn
M.Johnsen. Dåp. Speiderne deltar.
Takkoffer til Speiderne. Kirkekaffe.
18.00 Solidaritetskonsert KN

Onsdag 10.mars kl.19.00.
Dialoggruppe i foreningsalen
Torsdag 11.mars kl.11.00.
VI KAN

4.april – Palmesøndag
11.00 Joh 12,12-24 / 2.Mos 12,21-28 /
Hebr 2,14-18. Høymesse v/ Lars
Petter Eide. Nattverd. Takkoffer til
Menighetsarbeidet.

Leder

Onsdag 24.mars kl.19.00.
Dialoggruppe i foreningsalen

Onsdag 25.februar kl.19.30.
Fastegudstjeneste «Av de Unge for
Alle» v/ Lars Petter Eide. Takkoffer
til Kirkens Bymisjon.

7.mars – 2.søndag i faste
11.00 Luk 7,36-50/1 Kong 18,21-26.36-39/
Jak 5(13-15)16-20. Høymesse v/
Jorunn M.Johnsen. Nattverd.
Takkoffer til Menighetsarbeidet
Søndagsskole under prekenen

Nytt

Tirsdag 23.mars
Fasteaksjonen.

Onsdag 25.februar kl.19.00.
Dialoggruppe i foreningsalen

29. februar – 1.søndag i faste
11.00 Matt 16,21-23 / 1 Mos 4,3-7 / Jak
1,12-15. Høymesse v/ Jorunn M.
Johnsen. Nattverd. Takkoffer til
Misjonsprosjekt. Søndagsskole
under prekenen

Karoline Ramstad
Sigrid Berget Monclair
Karen Ragnhild S. Henriksen
Torill Thorsen Kleve
Thea Dale Fehn

Tirsdag 23.mars kl.11.00
Småbarnstreff i foreningsalen

Tirsdag 24. februar kl.11.00
Småbarnstreff i foreningsalen

25.februar – Askeonsdag
19.30 Fastegudstjeneste Av de unge for
Alle v/ Lars Petter Eide Nattverd.
Takkoffer til Kirkens Bymisjon

døpte

Mandag 22.mars kl.18.00.
Bønnestund

Når kan vi ha dåp ?
22.februar, 28.mars, 18.april,

Andakter Slettebakken
Menighets Eldresenter
Tors. 26.feb.
Tors. 4.mars
Tors. 11.mars
Tors. 18.mars
Tors. 25.mars
Tors.1.april
Tors. 15.april

16.30
Sigrid T. Fahlvik
16.30 Ragnvald Hemstad
16.30 Jorunn M.Johnsen
16.30 Sverre Trætteberg
16.30
Øyvind Øy
16.30
Sigrid T. Fahlvik
16.30 Jorunn M. Johnsen

Andakter Kolstihagen
Sykehjem
Fre. 27.feb ruar
Fre. 26.mars
Fre. 16.april

11.30
Lars Petter Eide
11.30
Lars Petter Eide
11.30 Jorunn M. Johnsen

Andakter Slettemarken
Sykehjem

Mandag 15.mars kl.18.00.
Bønnestund

Ons. 25.februar 11.30

Tirsdag 16.mars kl.11.00.
Småbarnstreff i foreningsalen

Ons. 24.mars
Ons. 14.april

Mikal Berg Kvinge
Petter Andreas Sandaker Blom
Peter Thorsen Kleve
Knut Havnen Johansen
Fredrik Guillermo Pérez Jensen

døde
Hjørdis Asta Steensen
Edel Kremner
Birgit Johanne Bjørneklett

Dorthea Scharffscher Juuhl
Oliva Thunes
Jenny Bergesen
Alice Irene Vaksdal Olsen
Bergljot Ohanne Holsen
Inger Helen Bødtker Jørgensen
Othilie Petrea Sundsfjord
Valborg Rifsgård
Aslaug Hovland
Ingeleiv Tangen
Evelyn Njåstad
Aslaug Aasebø Olsen

Lars Petter Eide
Nattverd
11.30
Lars Petter Eide
11.30 Jorunn M. Johnsen

Tom Kolderup
William Sten Jacobsen
Harald Martin Toft
Torleif Egil Meyer Olsen
Ole Mareno Blakstad
Ingvald Andreas Hansen
Johan Kjelstrup Olsen

