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Slettebakken
menighetsblad
NR. 1/05 – ÅRGANG 46

med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

Slettebakkens jul

FOTO: ÅRSTADPOSTEN

Denne julen har folket på
Slettebakken vært samlet
til konserter, barnehageog skolegudstjenester, til
julegudstjenester og julefester.
Side 14-15

Eiriks Afrika
Fana-kapellan Eirik R. Mills
(bildet) fikk erfare at Afrika
er helt forskjellig fra både
det han hadde trodd som
barn - og det han mente å
vite som velutdannet voksen.
side 6-7

Kommunal julegave til u-kafé
Ungdomskaféen «Pust i bakken» er bevilget 60.000 kroner fra
Rusmiddelpolitisk råd i Bergen kommune.
Side 2-3

Fasteaksjonen
Katastrofen i Asia har preget
nyhetene. Snart er det tid
for Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, en innsamling som i
år går til kampen mot menneksehandel. Også denne
aksjonen vil komme flomoftene til hjelp.
Side 8-9

100 år siden 1905
Ennå usikker på hva som skjedde i det bevegete året 1905?
Professor emeritus Alf Kaartvedt forteller om storpolitikk,
strategier - og hvordan enkeltpersoner som Christian
Michelsen (bildet) skapte det moderne Norge. Side 14-15

Hvem-hva-hvor side 13

Menighetskalender side 16
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Nytt

Leder

Gjesteskribenten

Mitt valg

Aktuelt

Årets julegave

Du vandrer
under
stjerner
Dette er tittel på et dikt av
Arne Paasche Aasen, der han
snakker om livet, om alt det
rommer, om dets ukrenkelighet og gavmildhet.
AV JORUNN M. JOHNSEN

Slik som romjulen ble for så mange
mennesker verden over etter flomkatastrofen, kan nok mange lure på
sannheten i dette budskapet. Med så
mye sorg og forvirring i verden rundt
oss som vi nå opplever, med naturkatastrofer som viser oss hvor små vi
mennesker egentlig er, kan vi fortvile, bli motløse, bli duknakkede og
kun se elendigheten rundt oss. Da utfordres vil til å løfte hodene våre og
se på hva som også er en del av livene våre, det som er over oss. Vi utfordres til å se på stjernene over oss.
Så kan det nok skje at vi erfarer
som lille Thomas, en gutt jeg kjenner, han var bare 4 – 5 år gammel da
han og moren stod ute og så på
kveldshimmelen.
-Du, spurte han moren: -Du, hva er
de derre prikkene på himmelen for
noe. -Ja, men det vet du jo, sa moren, -Det er jo stjerner. -Å ja selvfølgelig, sa Thomas, -Det er bare det at
det er så lenge siden jeg har sett sånne så jeg hadde helt glemt det.
Vi kan glemme viktige ting. Og det
hører selvsagt med til historien at
Thomas bor i Bergen og er vant med
overskyet himmel og lys fra veier og
boliger som forstyrrer synet av stjerne.
For ting rundt oss kan forstyrre
slik, slik at vi ser og allikevel ikke ser.
Og sånn er det også med sorg og fortvilelse, den kan gjøre oss blind for
alt annet. Derfor trenger vi å minne
Slettebakken
menighetsblad
1-05
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
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Ungdomskaféen «Pust i bakken» har
fått 60.000 kroner fra Rusmiddelpolitisk råd i Bergen kommune.
hverandre igjen på at vi vandrer under stjerner.
«Når vi har tent fire lys, tenner Gud
en stjerne for å vise at jord og himmel møtes» er det en som har sagt.
For å vise oss underet som skjedde
slik vi igjen har minnet hverandre på
i julefeiringen vi har hatt og der vi er
mange som har sunget:
Nå er den hellige time,
vi står i stjerneskinn
Og hører klokkene kime,
nå ringes julen inn
Englene synger høyt i kor,
synger om fred på vår jord,
verden var aldri helt forlatt,
en stjerne skinner i natt.
Nei, verden var aldri forlatt av Gud,
selv om vi har undret oss over det
som har skjedd denne romjulen og
ved andre katastrofer. Stjernene
skinner bak de skyer av ulykker, sorg
og fortvilelse som kommer i vår vei.
Stjernen skinner slik de hellige tre
konger så det og sa «vi har sett hans
stjerne og kommer for å tilbe». Så kan
det nok skje med oss som det gjorde
med lille Thomas som jeg fortalte om,
han som glemte hva de var, de prikkene på himmelen. Noe rundt dem
har forstyrret oss, allikevel er de der:
For, tross om verden er fæl rundt oss:

AV LARS PETTER EIDE

Dette er midler som vil komme godt med i fortsettelsen av det rusforebyggende arbeidet her i menigheten og i bydelen, og var litt av en førjulegave.

Startet i 2003
«Pust i bakken» startet i 2003. Her i menigheten
hadde vi allerede et omfattende ungdomsarbeid
hvor over 200 ungdommer samles ukentlig til
klubbsamlinger, ten-sing og speider. Vi har lederkurs som utdanner ledere, og vi har klubbtilbud for
ungdom rett før de begynner på ungdomsskolen.
Annethvert år reiser oppunder 100 ungdommer
på utenlandstur, og i tillegg drar ungdommene på
andre friluftsturer høst, vinter og påske i mindre
grupper. Bare dette arbeidet har holdt flere hundre
ungdommer borte fra rusmiljø de siste 10 årene her
på Slettebakken og i bydelen vår.

Tilbud til alle
Ungdommene som derimot har kontakt med rusmiljø, eller som ikke finner seg til rette i organisert
ungdomsaktivitet ønsket vi også å gi et tilbud,
samtidig som dette ikke skulle gå på bekostning at
vårt eksisterende arbeid. For å få dette til gikk vi ut
til konfirmantforeldre, og tidligere ledere i ungdomsarbeidet her. Om en leder på «Pust i bakken»
tok en tørn en kveld i måneden, ville det være lettere å si ja.
Og slik ble det. Mellom 15 og 20 ledere meldte
seg, og første året var det ofte flere ledere enn ungdommer innom.

Natteravnene og Vesta
Deilig er den himmel blå, lyst det er
å se der på. En så klar på himlens bue
Stjernen ledet vise menn.
Vi har en stjerne å vandre under, en
ledestjerne, En stjerne som lyser alltid for oss og som er der når vi løfter
hodet mot himmelen, ser opp fra
vårt mismot. Vi har og en ledestjerne
og når vi den følger gjerne kommer vi
til Jesus Krist. ●
Lokalredaksjon:
Lokal kontaktinformasjon:
Se side 13
Levering av stoff:
Til menighetskontoret eller på epost:
slettebakken.menighet@bkf.no
Bilder skannes med høy oppløsning.
Bruk høy oppløsning på digitalt kamera.

Da vi startet igjen i høst, doblet vi frekvensen med
åpningstid pr. måned, og fikk uvurderlig PR gjennom saken om ungdomsproblemene på Landås i
høst. Vi ble samtidig utfordret på å være base for nyopprettet natteravngruppe i området, en gruppe
som er støttet av Vesta forsikring, og som gav oss utstyr og driftsstøtte til Natteravningen.
«Pust i bakken» har åpent annenhver fredag, og
natteravnene går hver fredag, og har en annen kontaktperson, som også har nøkkel til kirken, Eli Sæthre, som åpner de fredagene det ikke er «Pust i bak-

Sentralredaksjon:
Red. (konst.): Jan Hanchen Michelsen
Red.råd: Hans J. Morvik, Jan-Erik Lien,
Lisen Skarstein og Gulborg Aarli, Frode
Høyte, Dag Vaula, Sigmund Austrheim,
Sverre Trætteberg.
Telefon: 55 23 25 47
Mobil:
90 68 73 17
Epost:
jan.hm@frisurf.no
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Epost: post@www.dragefjellet.no
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ve til «Pust i bakken»
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Takk til Sverre!
Hvilken Sverre spør du, det er
jo mange som heter det i
Slettebakken menighet.
AV JORUNN M. JOHNSEN

60.000! Pust i bakken-tilbudet får kommunal støtte.

FOTO: ÅRSTADPOSTEN

Oddetall-fredager

Denne vinteren vil vi kjøpe
inn utstyr som
kan gjøre tiltaket
enda mer attraktivt,
samtidig som det
kan stimulere det pulserende
ungdomsarbeidet i
kirken vår.
Til høsten har vi
planer om å trappe
opp frekvensen ytterligere, slik at Pust
i bakken kan bli et
ukentlig tilbud for
ungdom på Slettebakken/søndre bydel. Da vil det også
bli lettere å drive
PR-for tiltaket. ●

«Pust i bakken» har åpent alle fredager
på oddetalls-uker våren 2005. Du finner en liste med datoene over.

Aktuelt

ken. Natteravnene har gått ute hver
kveld i høst, bortsett fra to fredagskvelder.

Flere kom
Vi hadde et håp om at hyppigere åpningstid og mer PR kunne få flere til å
komme. Dette slo til, og det har vært et
sted mellom 10 og 25 ungdommer innom hver gang vi har hatt åpent.
Noen av ungdommene er med i ungdomsarbeidet vi allerede driver, men
det har også vært en betydelig andel
ungdommer som ikke har det, og som
også hører innunder primærmålgruppen vår: De som virkelig trenger en
«Pust i bakken».
Blant lederne våre har vi unge voksne
på 18-20 år, foreldre til konfirmanter og
tidligere konfirmanter, og besteforeldre
som vil gjøre noe for ungdommene på
Landås.

Jada, men når det gjelder menighetsbladet er det bare en Sverre. Sverre Trætteberg har vært med i arbeidet med vårt
menighetsblad gjennom mange år, helt
tilbake fra 1989, men nå har han takket
av. Han skulle ha gitt seg sommeren for et
år siden men har latt seg overtale et semester om gangen fram til dette årsskiftet. Nå var det definitivt.
Kjære Sverre, takk for innsatsen med
bladet. Takk for din positive innsats i så
mange ting i vår menighet, vi er glad vi
fortsatt har deg med på andre saker. ●

Nytt

Leder

Gjesteskribenten
Pust i bakkenfredager vår 05
Åpent kl. 20-23
• 21. januar
• 4. februar
• 18. februar
• 4. mars
• 18. mars
• 1. april
• 15. april
• 29. april
• 13. mai
• 27. mai

Mitt valg

Takk for nye
onssalmebøker

Resp

Slettebakken kirke har hatt for få utgaver av salmeboken Salmer
97. Spesielt på gudstjenester ved de store høytider eller ved andre
spesielle gudstjenester har dette vært et problem for oss.
Menighetsrådet utfordret derfor ulike bibelgrupper og foreninger

i menigheten til å være med på en dugnad for å få flere salmebøker.
Utfordringen ble tatt godt imot og førti nye salmebøker har nå
vært på plass i kirken fra årsskiftet.
Hjertelig takk til dere som bidro så flott. ●

Kommentar

januar 2004

Replikk
Orientering
Til ettertanke
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Replikk

Artikkelforfatter Alf Kaartvedt. FOTO: GULLBORG AARLI

Menighetsbladet har henvendt seg til en av våre kirkegjengere, professor emeritus Alf
Kaartvedt, og bedt om noen få kommentarer til utviklingsforløpet. Alf Kaartvedt har
gjennom et langt forskerliv arbeidet med nyere norsk politisk historie. Hans seneste
arbeid er en fremstilling i Norsk utenrikspolitikks historie om forutsetningene for
bruddet.

Orientering

Hvorfor brøt
Til ettertanke
Norge ut av
unionen i 1905? Innspill
Siden det i år er 100 år siden unionen mellom
Norge og Sverige ble oppløst, kan en liten repetisjon
av bakgrunnen for bruddet være nyttig.
AV ALF KAARTVEDT

Bakgrunnen for 1814-unionen
Unionen mellom Norge og Sverige var
resultatet av europeisk stormaktspolitikk med Norge som en brikke i spillet.
Den skyldtes ikke noe utbredt ønske i
Norge om brudd med det mange hundreårige fellesskap med Danmark. I
krigen mellom Napoleons Frankrike
og de allierte, Russland, England og
Preussen, støttet Danmark Frankrike
og ble etter Napoleons nederlag i 1814
tvunget av stormaktsalliansen til å avstå Norge til Sverige. Norge ble altså
prisen Sverige innkasserte fordi landet
stilte tropper til de allierte i det store
europeiske skjebneoppgjøret. Norge
ble altså tvunget inn i en union som
landet ikke ønsket.

Hva førte til at vi likevel fikk
en fri forfatning?
Det skyldes at etableringen av unionen ikke gikk så knirkefritt som Sverige håpet på. Før den svenske hæren
under kronprins Karl Johans ledelse
returnerte fra kontinentet for å overta
sitt bytte, oppsto i Norge et maktpolitisk vakuum. Denne situasjon utnyttet
nordmennene – forbitret over danskekongens «salg av Norge» og inspirert
av franske revolusjonsideer - mesterlig. De ga landet en fri forfatning, i
prinsippet lik den vi har i dag, og valgte
den danske stattholder i Norge, prins
Christian Frederik, til norsk konge.
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I ettertid kan vi se at drømmen fra våren 1814 om et helt selvstendig Norge
var dømt til å mislykkes mot presset fra
stormaktene og Karl Johans invasjon i
spissen for krigsvante svenske tropper.
Karl XIII, Sveriges konge, ble nå også
norsk konge. Men grunnloven ble reddet med inn i den nye løse unionen fordi Karl Johan ønsket en rask løsning,
men også fordi Russland ikke ville ha
en tett, revansjelysten union som nabo.

Var svensk innflytelse på norsk
politikk sterk i unionstiden?
Ja, men bare når det gjaldt kontrollen
med de forenede rikers utenrikspolitikk. Den felles svenske utenriksminister var like frem til unionsbruddet i
1905 svensk embetsmann, leder av et
svensk departement og sto bare ansvarlig overfor svensk rett. Men ellers
styrte Norge seg selv - nesten som i dag
– med eget pengevesen og finansstyre,
eget rettsvesen og egen militærmakt.
Og norske saker ble avgjort av den
norske konge i rent norsk statsråd.

Hvorfor kom unionsbruddet
i 1905?
De politiske partiene var lenge splittet
i unionspolitikken.Venstre var unionsfiendlig og gikk etter 1891 inn for
eget norsk konsulatvesen, som Norge
hadde grunnlovsmessig rett til å etablere på egen hånd. En slik reform ville
være populær, også fordi det hersket
tverrpolitisk misnøye med konsulatmønsteret, som angivelig ikke tjente

Kronikk
norsk skipsfart og eksport. Partiet regnet videre med at reformen kunne
danne plattform for et norsk utenriksdepartement. Høyre var enig i selve
rettsstandpunktet, men krevde som
unionslojalt parti at særnorsk konsulatvesen bare kunne gjennomføres etter forhandling med Sverige.
I den tilspissete unionskonflikten sa
Sverige seg i 1901 for første gang villig
til å drøfte en separat forhandlingsløsning om konsulatsaken.
Høyre som nå så sjansen til å komme
ut av skyggenes dal, ta offensiven i den
nasjonale politikken og samle alle
borgerlige mot «halv- og helsosialistene», programfestet i 1903 eget norsk
konsulatvesen. Under navnet Samlingspartiet vant de konservative stortingsvalgene. Sveriges tilbud i 1905,
formulert i de uakseptable «lydrikepunktene», vakte en nasjonal storm i
Norge, og forutsetningene lå til rette
for Christian Michelsens nasjonale
samlingsregjering fra mars1905.
Den aksjonslinje som ble valgt, var
dristig og revolusjonær. Dristig fordi
den ga kongen mulighet for å nekte
sanksjon på regjeringens forslag til
særskilt norsk konsulatvesen; revolusjonær siden ministeriet Michelsen
etter sanksjonsnektelsen faktisk avsatte kongen og overlot makten til
norsk statsmyndighet.
Forenklet og slagordsmessig kan vi si
at unionen falt for styrken i norsk nasjonalisme, for «selvstendighetens
æresfølelse», og - det bør legges til - for
Sveriges moderasjon ved det formelle
oppgjøret. ●

Omtale

1-05.qxp

13.01.05

18:27

Page 5

Ungdomsting 2005:
Er det noe for meg?

Meld deg
på i dag!
AV JAN H.
MICHELSEN OG
REDAKSJONEN

Følg med: Allerede 29. januar
blir det andre ungdomstinget
i Bjørgvin arrangert. Stedet
er igjen Slettebakken kirke.

I fjor var et femtitalls ungdommer fra
menighetene i Bjørgvin bispedømme samlet til én dag med diskusjoner, inspirasjon - og naturligvis sosialt og åndelig fellesskap.
Under møtet ble også ungdomsrådet valgt, et råd som blant annet har
jobbet med å planlegge årets arrangement.

Nytt

Leder

Bli med på debatten
Årets ungdomsting vil ha «Ungdomslederen – det er meg det!??» som
«overskrift».

Ta kontakt

Uansett hvilket av disse spørsmålene du svarer «ja» på, kan du blir en av representantene fra din menighet; forutsatt at
du er mellom 16 og 30 år. Ta snarest
kontakt med ditt menighetskontor

Mitt valg
Aktuelt

Og husk: Det ikke er mer enn én
uke til det braker løs på Slettebakken! ●

Leirer 2005
Det Norske Misjonsselskap Region Bjørgvin

Gjesteskribenten
■ Har du meninger om dette temaet?
■ Ønsker du å si din mening om hva
ungdomsrådet skal arbeide med i
tiden som kommer?
■ Kanskje ønsker du selv å bli
medlem av ungdomsrådet?
■ Eller vil du først og fremst bli kjent
med unge fra andre menigheter?

for påmeldingsskjema (se side to for
kontaktinformasjon) eller send en
e-post til kristin@traetteberg.no

Februar
18.-22. EnerSkileir 13-18 år
Kvamseter
21.-24. Vinterleir 2-5 kl. Alværa
25.-27. Vinterleir 6-8 kl. Alværa
25.-27. Nettverk for unge voksne
Kvamseter
Mars
18.-20. Palmehelg 4-7 klasse
Kvamseter
April
29.-1. Fotball leir 4-7 kl. Alværa

Juni
17.-19. Besteforeldre/Barnebarn
Kvamseter
23-26 Sommerleir 4-7 klasse
Kvamseter
20-23 Sommerleir 2-5 klasse
Alværa
24-27 Sommerleir 6-8 klasse
Alværa
Påmelding/spørsmål,ta kontakt
på tlf 55 31 00 61/ buabgn@nms.no

KIRKENS SOS TRENGER FLERE MEDARBEIDERE!

Respons

Vi trenger flere frivillige medarbeidere, og starter derfor nytt kurs i samtaleferdigheter
og krisehåndtering. Nytt kurs starter februar 2005. Medarbeiderne har vakt ca. hver 12. dag,
og får støtte og veiledning så lenge de er i tjenesten.
For å bli med må du være over 20 år. Oppgaven er å lytte til innringer, og tåle å møte et annet
menneskes smerte og sorg. Medarbeidere skal ikke finne løsninger eller ”gode råd”.
Velkommen til et godt fellesskap og en viktig og meningsfull tjeneste!

Kommentar

Ring oss på tlf. 55 32 58 45 (dag) eller 480 35 841 (kveld og helg).
Mer informasjon finner du på www.kirkens-sos.no

dragefjellet.no
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Allerede som ganske liten
hadde jeg mine oppfatninger av
Afrika. Bortsett fra Kina var
Afrika det «landet» på kloden
som lå lengst unna Norge. Der
bodde det løver og giraffer,
elefanter og flodhester.
AV ERIK R. MILLS

I Afrika var det varmt hele tiden.
Nesten ingenting kunne spire eller
gro, så varmt var det. Derfor hadde
ikke folk mat. De gikk sultne støtt.
Bilder jeg hadde sett på TV, og på
misjonskvelder på bedehuset, viste
forunderlig nok at barna hadde store, sprekkferdige mager. I mine
øyne så de i grunn ikke spesielt sultne ut. Likevel ble vi i barnehagen
minnet om disse «fattige barna i
Afrika» hver gang vi nektet å spise
opp nistematen. Av «ydmyke og
oppriktige hjerter» var det mange
av oss som foreslo at vi kunne sende
denne maten til barna i Afrika, men
så vidt jeg vet ble det aldri gjort.

Elleve prester
Hvorfor trenger jeg fortelle hvilke
oppfatninger jeg hadde av Afrika
som barn? Med årene har jeg tross
alt tilegnet meg mer kunnskap, og

Prester på Afri
mitt bilde av dette kontinentet i sør
er mer nyansert. Samtidig tror jeg
nok at noen av de barnslige oppfatningene fortsatt henger ved meg. I
hvert fall opplevde jeg det sånn da
jeg besøkte Afrika for første gang i
september. Tross det jeg hadde lært
på skolen, tross mine voksne, nyanserte oppfatninger av Afrika, så var
Afrika så mye, mye mer enn det jeg
hadde trodd.
Vi var elleve prester på tur til Kenya og Etiopia i høst. Tanken var at
det skulle være én prest fra hvert bispedømme. Turen ble arrangert i
samarbeid mellom Kirkens Nødhjelp og Presteforeningen. Formålet var å bli kjent med Kirkens Nød-
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hjelps arbeid med henblikk på Fasteaksjonen 2005. Forhåpentligvis ville turdeltagerne bli tent av et bistands- og
misjonsengasjement, som igjen vil
kunne smitte over på konfirmanter og
menighet.

Tent til å hjelpe
Jeg ble tent til å hjelpe mennesker i en
vanskeligere livsvirkelighet enn vår
egen. Lokalbefolkningen smittet meg
med sin optimisme og tro på at det nytter å hjelpe.
De viste meg at Afrika er mye mer
enn det bildet som er tegnet og farget
av både mine barnslige og mer voksne
oppfatninger. Det var noe med deres
livsglede, nasjonale og kulturelle

STOLTE, VAKRE, VENNLIGE: Jentene byr på
fruktdrikk i solvarmen.
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PRIMITIV PLØYING: Primitivt kanskje, men i motsetning til traktor kan man i
alle fall spise okser - dessuten trenger de ikke bensin.

I
IA

ALLE FOTO: EIRIK R. MILLS

UNDER: PÅ MARKEDET:
Ikke vanskelig å få kontakt
med folk. Både små og store
var nysgjerrige og imøtekommende.

SØ

ika-tur
stolthet, deres sang og deres dans, hjertevarme, og
deres vilje til å hjelpe – alt
dette på tross av helt andre
økonomiske forutsetninger enn oss – som motiverte
meg for et bistands- og misjonsengasjement.

Vannprosjekter
Også før turen kjente jeg til
noe av det arbeidet Kirkens
Nødhjelp driver rundt om i
verden. Jeg visste at de jobber med å bore vannbrønner
slik at flere mennesker skal
ha tilgang til rent vann. Jeg
visste at opplysningsarbeid i

forhold til HIV/AIDS, og omsorg for de som er berørt av
dette, også er en viktig del av
deres arbeid. Jeg visste at de
jobber mot en gammel afrikansk omskjæringstradisjon
som påfører mange unge
jenter store psykiske og fysiske lidelser. Jeg visste at parallelt med alt dette ønsker
Kirkens Nødhjelp å gjøre Jesus kjent for mennesker over
hele verden.
Likevel har jeg et ganske
annet kjennskap til Kirkens
Nødhjelps arbeid i dag. Det
å personlig få møte mennesker som har fått nytt livs-

RENT VANN: Vannpumper fra Kirkens
Nødhjelp gir folk en ny tilværelse

OMSORG: Han er ikke tung, han er jo
min bror.

håp som et direkte resultat
av dette arbeidet, gjør sterkt
inntrykk. Jeg håper at inntrykkene, og den gnisten
som ble tent i mitt møte
med Afrika og Kirkens Nødhjelps bistands- og misjonsarbeid, i noen grad kan
smitte over på konfirmante-

ne og hele menigheten. Når
fastetiden kommer, håper
jeg at vi alle kan være med å
støtte opp om det viktige arbeidet som Kirkens Nødhjelp driver. ●

Se også side 8 og 9!
januar 2004
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En bønn
for alle
som lider
For alle som pines
av det vonde
som flodbølgen
har skapt,
tenner vi et lys
og ber om at de
må få kraft til å
bære det.
For alle som har
mistet noen som
stod dem nær,
tenner vi et lys og
ber om at de må få
oppleve omsorg i
smerten.
For alle som har
mistet hjem og
næringsgrunnlag,
tenner vi et lys og
ber om at de må få
hjelp til å bygge en
ny tilværelse.
For alle barn som
lever i angst for
dagene som
kommer, tenner vi
et lys og ber om at
håp for framtiden
må kunne tennes
i dem.
For alle dem som
hjelper og som
arbeider med
identifisering
tenner vi et lys
og ber om at
inntrykkene ikke
må ødelegge dem.
For alle som står
hjelpeløse og ikke
vet hva de skal
gjøre, tenner
vi et lys og ber
om at de ser nytten
av pengegaver
og forbønn.
For alle som er
reddet og som får
hjelp til kropp og
sjel, tenner vi et
lys og takker deg,
Gud, du hjelpeløses
hjelper.
Amen
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Gjesteskribenten

«Barn og unge må selv få uttrykke seg om sorgen»

PREST PAUL ERIK WIRGENES.

Hvordan møte
Mitt valg
katastrofen?
-Vær bevisst på at barn og unge er
rammet og legg til rette slik at barn
og unge kan få uttrykke seg og være
aktive i bearbeiding av sorgen, sier
barne- og ungdomsprest Paul Erik
Wirgenes i Kirkerådet.
AV KIRKENS INFORMASJONSTJENESTE
OG JAN HANCHEN MICHELSEN

Tusener av norske barn er rammet av flommen i Asia. De savner familiemedlemmer, barnehage- og skolevenner.
-Barn trenger vår omsorg. De

Aktuelt
Paul Erik Wirgenes.
FOTO: KIRKENS

Respons
INFORMASJONSTJENESTE

skjønner ofte mye mer enn det
vi voksne tror. Voksne kan forledes til å tro at barna tar det greit
og overser barnets dype sorgog urofølelser, sier Paul Erik
Wirgenes.
Som prosjektleder for trosopplæringssekretariatet i Kirkerådet

har han mottatt meldinger fra
prester og andre kirkelig tilsatte
som er involvert i etterarbeidet.
Kirkerådet har sendt veiledning til menighetene om hva det
er viktig for å ta hensyn til når det
gjelder barns forhold til katastrofen.

Kommentar

Fasteaksjonen 2005: Kamp mot me
Replikk

Kirkens nødhjelp vil i år
fokusere på menneskehandel, det moderne
slaveri.

Orientering

AV JAN HANCHEN MICHELSEN OG REDAKSJONENE

De mest sårbare er kvinner og
barn i fattige deler av verden.
Barn blir solgt som slaver for å
tigge, unge blir prostituerte eller
arbeidsslaver.
Fattige folk lures til å donere
organer, for småpenger - og
uten å få vite nok om konsekvensene av donasjonen. Slik
menneskehandel er en grotesk
følge av fattigdom, og noe vi må
moblisere mot.

Utsatt etter flommen
Også i lys av romjulens flomkatastrofe er dette er viktig. Mer
enn 150.000 er døde, de fleste
fattige mennesker. Familer og
lokalsamfunn er i full oppløsning og næringsgrunnlaget er
revet vekk.
Det kan ta mange år å bygge
opp igjen disse samfunnene,

Til ettertanke
som i utgangspunktet levde på
et eksistensminimum.
Vi vet mye om hva fattigdom
har ført med seg, og nå har nye
millioner blitt enda fattigere.Hva
om vi bruker årets fastetid til å gi
et bidrag for å hjelpe de som
rammes hardest av fattigdom og
nød, nemlig kvinner og barn?
På Kirkens Nødhjelps hjemmeside kan du bestille materiell og lese mer om årets fasteaksjon: www.nca.no ●

Lokale aksjoner
Fana. Konfirmantene og andre
frivillige er med. I fjor samlet vi
inn nesten 74.000 kroner, og
tror vi kan være enda bedre i år.
Aksjonen innledes på fastelavensøndag med utdeling av bøsser. Disse samles inn igjen under
gudstjenesten søndag etter påske. Fana vil ha innsamlingsbaser på menighetshuset i Fana og
på Ytrebygda skole, og oppfordrer alle som kan gå med bøsser

Inn

Kro
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La barn bruke kirkene
-Menighetene bør ta
kontakt med skolene,
sier Wirgenes, som mener det er fint om kirker også i tiden femover som kommer kan
være åpne og tilrettelagt slik at barn og
unge kan bruke kirken
slik de selv kjenner behov for. Bruk for eksempel lystenning og
ha gjerne tegneark og
farger framme i kirkerommet.

Midt i feiringen
Ulykken rammet midt
i barns egen jule- og
nyttårsfeiring. Kontrastene er store mellom forventningen om glede og den fortvilte katastrofefølelsen.
- Informasjonskaoset gir mange barn næring
for fantasi og urolige spekulasjoner, understreker Paul Erik Wirgenes, og oppfordrer voksne til
å vise barn og unge mye omsorg i denne vanskelige tiden. ●

menneskehandel
eller kjøre bøssebærerne
til å ringe tlf. 55593251.
I Søreide menighet er
det konfirmantene som
gjennomfører aksjonen.
Foreldrene er sjåfører. På
forhånd har konfirmantene hatt besøk av Kirkens
Nødhjelp som har undervist og informerert om
innsamlingformålet.
Birkeland menighet har
ingen dør-til-dør aksjon
ettersom konfirmantene
har sin egen SKRIK-aksjon i desember. De siste
årene har nabomenighetene har gått med bøsser
i deler av menigheten og
menigheten vil sette pris
på om noen fra Birkeland
vil være med og gå onsdag 15.mars. I kirken blir
det delt ut fastebøsser
for «hjemmebruk» under
gudstjenestene i fasten,
og palmesøndag samles
bøssene inn. Bøssene
kan også leveres menighetskontoret.

I Storetveit og Bønes
menigheter gjennomfører
konfirmantene fasteaksjonen til inntekt for Kirkens Nødhjelp. Menighetene ber alle om å ta godt
i mot de unge fra når de
ringer på døren.

Det har skjedd mye i
verden siden jeg var
med Presteforeningen
og Kirkens Nødhjelp til
Afrika. (se side 6-7)

Leder

Eirik R. Mills

mede
områdene
har tross egne tap
hjulpet turistene
så langt de overhode har kunnet.
Hjemme i Norge har folk vist en
enorm giverglede. Millioner av kroner har vært samlet inn på bare få
dager.

Gjesteskribenten

Afrika og Asia:

Mitt valg
Et etterord
AV ERIK R. MILLS

Aktuelt

De siste ukene har flomkatastrofen i
Sørøst-Asia preget nyhetsbildet. Det
rører oss langt inn i hjerteroten når
vi hører historier om hvordan familiemedlemmer brutalt har blitt revet
fra hverandre, og hvordan det er nærmest vilkårlig hvem som overlevde
uværets enorme krefter, og hvem
som ikke gjorde det.

Respons

Kommentar

Det rører oss ekstra sterkt fordi flere av våre egne landsmenn omkom.
Dessuten er det mange av oss som
tidligere har arbeidet og feriert i de
katastroferammede områdene. Det er
uvirkelig å se avisbildene hvor vi
bare så vidt kan dra kjensel på Thailands vakre strender. Nå er de totalt
endevendte.
Midt i tragedien har det vært flott å
se hvordan alle slags mennesker, i
hele verden, ønsker å hjelpe og bidra. Lokalbefolkningen i de kriseram-

De siste ukene har mange frivillige
organisasjoner, deriblant Røde Kors,
Kirkens Nødhjelp og Sjømannskirken, vist hvilken viktig jobb de gjør.
Både lokalbefolkning og turister har
funnet god hjelp og støtte hos disse.
Det er likevel viktig å minne hverandre om at det også er andre steder
i verden der mennesker lever i nød.
Hver dag, året rundt, er det barn og
voksne i Asia, Sør-Amerika og Afrika,
som er truet av matmangel, sykdom
og vold. Vi må derfor fortsette den
gode kulturen vi nå inne i med å være
rause og dele av vår overflod.

Replikk

Også i tiden fremover vil det
være mennesker, både i SørøstAsia og andre steder, som trenger
våre bidrag i kampen for en bedre
verden. ●

Orientering

Til ettertanke

Slettebakken: 5.-6.februar deltar konfirmantene på en felles konfirmanthelg der tema er fasteaksjonen. Offeret fra en felles gudstjenetser går til
Fasteaksjonen. 15. mars
går konfirmantene og frivillige med bøsser, og
mange foreldre stiller opp
som sjåfører.

Innspill
Kronikk
Omtale

Skjold: 15. mars kl 17-20
går over 100 konfirmanter
med bøsser til husstandene. Ta vel imot dem og gi
mye. Det trengs! Foreldrene gjør også en flott innsats; kjører konfirmantene, baker boller m.m. Et
mål er å slå den gamle aksjonsrekorden på kr.
66000,- ●
januar 2004
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Stormfullt Dra
Trass i at vinden reiv
i kyrka og fekk det
til å knake i stokkar
og stavar, og sjølv om
regnet piska intenst
mot tak og veggar,

med stillfaren kvedar

AV DAG KVARSTEIN

Gjennom to framsyningar
var Fantoft Stavkirke fullsett
av menneske. Til saman 150
personar fekk oppleve dette
mystiske visjonsdiktet, med
element frå folketru, Bibelen
og middelalderske trustankar. Diktet har vorte båre
fram av fattige husmenn frå
generasjon til generasjon
helt sida mellomalderen.
Men kvadet har tiltrekningskraft også på oss velfødde,
moderne, urbane menneske
med nye Bergans-anorakkar,
fjellsko og medbrakt kaffe på
termos. Folk sat tett saman i
stavkyrkja, som for å verna
seg mot naturkreftene utanfor og mot kuldegyset frå
dødsriket som diktet så levande skildrar.

Var tolking
Det gåtefulle episke diktverket vart vakkert tolka av Berit
Opheim frå Voss, ein av Noregs framste kvedarar. Sjølv
om diktet har vakse fram av
folkeleg tradisjon gjennom
fleire hundreår i indre Telemark, klarte den moderne
kvedaren frå Voss på vart vis å
få fram atomsfæra frå gamle
tider. Mellomalderdåmen
ville nok vore meir til å ta og
føle på om diktet hadde vore
sunge i ei ekte stavkyrkje,
men den gode kopien på
Fantoft fekk i alle høve tankane til å vandre attende gjennom hundreåra.
Berit Opheim skreid inn i

10
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KVEDAR. Berit Opheim i Fantoft stavkirke.

kyrkja som ei openberring,
kledd i ei vakker kvit kåpe,
som om ho sjølv skulle ha tilhøyrt den kvite flokken til
den hellige Mikael som vert

skildra i Draumkvedet, på
same måten som i Johannes’
openberring i Bibelen. Kvedaren sine subtile fraseringer og den store dynamikken i

FOTO: ELI HEGGDAL

stemmen hennar, fekk fram
både det dramatiske som
skjedde med Olav Åsteson og
dei andre sjelene på Domens
dag, og sårheita og sorga over
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raumkved
makta dei stilfarne tonane og gåtefulle orda
å fylla Fantoft Stavkyrkje på trettande dag
jul. Vinterstormen og regnskylla var som
atterklangen frå dei dramatiske hendingane
i dødsriket som Olav Åsteson skildrar i
middelalderdiktet Draumkvedet.

Nynorsk ikkje bokmål!
Grunna misforståingar vart
Brynhild Utne sin artikkel
om kvedaren Berit Opheim i
desembernummeret trykt på
bokmål og ikkje på nynorsk,
slik planen opphaveleg var.
Redaksjonen seier seg lei for
dette, og understrekar at
skribentar fritt kan nytte
begge målformer i dei felles
menighetsblada for Fana
prosti. ●

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

Tlf.:
Fax:

55 11 80 10
55 11 80 11

Hver fredag:
Kunngjøring om gudstjenester
i Fana Prosti.
E-post:
marianne@fanaposten.no
E-post:
annonseavd@fanaposten.no

EGENTLIG?

Visjonsdiktet Draumkvedet
Draumkvedet stammar truleg frå 1500-talet. Det er eit av berre tre
tilsvarande visjondikt i Europa, og er difor en stor skatt i den tidlege norske litteraturen, men først på midten av 1800-talet vart
Draumkvedet skreve ned og samla som eit episk diktverk med klårt
inndelte bolkar, av blant andre Jørgen Moe og M. B. Landstad.
Diktet fortel om Olav Åsteson som sovna på julaftan og ikke vakna før 13. dag jul. Han får eit glimt inn i både himmelen og helvete, han får smake skjersilden og han ser korleis dei avlidne vert
dømd foran den heilage Mikael. Men dei som i jordelivet har gjort
godt mot dei fattige, vert sæle. ●

Krisetelefon
E-posttjeneste
815 33 300 www.kirkens-sos.no

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

Berit Opheim.
FOTO: ELI HEGGDAL

ondskapen i verda, som diktet også skildrar. Kampen
mellom det vonde og det
gode kom såleis godt fram i
sjølve syngemåten, godt
hjulpen av vinterstormen
utanfor, i konstrast til den
intime stemninga i den vesle kyrkja.

Husmenn
og folk som
gjekk på legd og ikke hadde
fast bustad og eigendom,
klarte seg på eit vis gjennom
å kvede for nattely og ein
matbit. Og blant dei kvadene
som folk var ivrigast etter å få
høyre, var Draumkvedet.

Dei fattige sitt dikt

Eksotisk

Når vi veit at det var dei fattigaste og lågaste i det føydale
bondesamfunnet som bar
vidare Draumkvedet, legg
det ein ekstra dimensjon til
alvoret i eposet. I Draumkvedet sine «Sæleprisningar» mot slutten av verket,
stig det fram ein bodskap
som liknar den Kristus sjølv
målbar i Bergpreika.
- Sæl er den som i føesheimen (på jorda) fatike gjeve
konn. Han skal inkje ræddast på Gjallarbrui (brua til
livet etter dauden) fyr kvasse
stutehonn.

- Eg trur vi i dag opplever
Draumkvedet som litt eksotisk, ei røyst frå urgamal tid.
Samstundes som orda og
språkbileta er framande, er
det ein bit fra vår eigen kulturarv som vi kjenner slektskap til, seier Brynhild Utne,
initiativtakar og sjølv telemarking.
Dette var niande gongen
på rad at Draumkvedet var
framførd i stavkyrkja. Ny
kvedar til jubiléet neste år
er allereie tinga. Men Utne
vil førebels ikke ut med
kven det er.●

Velkommen til

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no
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STORM
Spennende ny klubbmodell
Stiftelsen
til utebredelse
av Storetveitmodellen

Har du gått i Klubben? Eller kjenner du til klubbarbeidet i Storetveit og Slettebakken? Vil du være
med å spre Klubbens måte å drive ungdomsarbeid?
som består av tidligere og nåværende
ledere. Utvalget har samlet materiell,
laget utkast til bok og nå er det meningen å etablere en stiftelse som
skal arbeide med etablering av tilsvarende arbeid andre steder.

Noen stikkord for arbeid
etter Storetveitmodellen:
■ Unge leder unge
■ Små grupper, som ledes av en
jente og en gutt i fellesskap
■ Ettårig lederkurs
■ Forpliktende medlemsskap
■ Planlagt fortrolig samtale («BBB»)
i gruppene

Ungdomsklubben i Storetveit menighet ble for noen år siden tildelt
IKOs dåpsopplæringspris. Det ga støtet til etableringen av et adhoc-utvalg

Informasjon
om skattefrie
gaver
I 2000 ble loven endret slik at
gaver til visse frivillige
organisasjoner gir rett til
skattefritak, dvs at deler av
gavebeløpet kan føres som
fradrag i inntekten før skatt.
Fra og med inntektsåret 2004 gjelder dette
også gaver til Den norske kirke. For å få skattefritak må en minst gi kr 500,- i løpet av

12
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Vil du være
med som stifter?
Det bli stiftelsesmøte helgen 11.-13.
februar i Storetveit menighetshus.
Litt om programmet:
■ Fredag kl.19: hvorfor stiftelse,
visjon og mål + sosialt samvær
■ Lørdag kl.10: opprettelse av
stiftelsen, diskusjon og valg,
middag + sosialt samvær
■ Søndag kl.11: Vi går i kirken,
kirkekaffe evt. foredrag med
utgangspunkt i boken.

I årenes løp har nesten 1000 ungdommer gjennomført den ettårige
lederutdannelsen som medfører et
varmt, men krevende fellesskap med
andre ungdommer. ANSVARET FOR
FELLESSKAPET er et av de mest sentrale tema. Få er likegyldig til årene i
Klubben. ●

For å bli stifter må du støtte stiftelsen med kr. 1.000. Vi trenger kr.
50.000 i stiftelseskapital.
Mer info: www.klubbis.no/storm
eller kontakt: Eva-Cecilie Øyen, tlf.
977 17 633 / 55 10 48 48. ●

året. Det gis maksimalt fradrag for gaver for
til sammen kr 6.000,-.
Ordningen forutsetter at visse opplysninger leveres skattemyndighetene; givers navn,
adresse og fødselsnummer (11 siffer) samt
samlet gavebeløp i inntektsåret. Mottaker
må registrere opplysningene og rapportere
videre for at giver skal få skattefritak. Rapporteringen skjer elektronisk og opplysningene blir kun brukt til skatteberegning. Når
opplysningene er videresendt , vil de ikke bli
lagret ut over det myndighetene krever.
Lokalt representerer menighetsrådet og
kirkelig fellesråd menigheten. Ordningen
med skattefritak for gaver er organisert slik
at gaven må gis til menighetsrådet, kirkelig
fellesråd eller en sammenslutning/stiftelse
som har fått myndighet fra menighetsrådet/fellesrådet til å motta gaver.

Ikke alle som gir en gave til Den norske
kirke ønsker skattefritak. En velger derfor
selv om gaven skal rapporters til skattemyndighetene. I praksis betyr det at om en oppgir fødselsnummer (11 siffer) når en gir sin
gave, vil gaven bli rapportert videre. Om
fødselsnummer ikke oppgis vil gaven heller
ikke blir rapportert til skattemyndighetene.
I januar vil giveren få tilsendt en årsoppgave med oversikt over hvilke opplysninger
som er sendt til skattedirektoratet.
Mange er skeptisk til å oppgi fødselsnummer. Det kan derfor være nyttig å vite at i det
kirkelige medlemsregisteret er fødselsnummer til alle kirkemedlemmer registrert. Fødselsnummeret er altså kjent. Samtidig vil
naturligvis all informasjon behandles konfidensielt og kun gjøres kjent for de som har
fullmakt til dette. ●

slettebakken
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Småbarnstreff
Småbarnstreffene hver
tirsdag har fortsatt i
kirken også dette
høstsemesteret.
AV JORUNN M. JOHNSEN

Det har vært et forholdsvis
stabilt antall som har deltatt, ca 10 voksne( mødre i
hovedsak) og ca 10 barn.
Til jul var det avslutning
med mye god mat og juletregang. Under ser dere den
festpyntede gjengen. ●

Sjømannskirkens vårtreff i Slettebakken
Hvert vår er det tradisjon at Sjømannskirkens lokale avdelinger
avholder vårfest i en av bergenskirkene, og 6. februar kl 17 inviterer vi til fest på Slettebakken.
Sjømannsprest Sverre Tofte vil
fortelle fra arbeidet med kong
Haakons kirke i København, en av
de travleste sjømannskirkene.
København har en stor koloni
nordmenn, og mange får sin utdannelse der. Også disse er kirkens målgruppe, og selvsagt er
sjømannskirken på plass i hav-

nen, etter gammel tradisjon. Og
like selvsagt ønskes turister hjertelig velkommen. København er
en viktig og spennende by, også
sett med sjømannskirkens øyne.
Bevertning og utlodning hører
med på en sjømannskirkefest.
Musikalske innslag vil det også bli
Ettersom vi begynner festen
klokken 17 kan en jo kombinere
ettermiddagskaffe og vårfest!
Hilsen Bergen og Hordaland
krets av sjømannskirken - norsk
kirke i utlandet. ●

Hvem-hva-hvor i Slettebakken menighet Menighetskontoret: Vilhelm Bjerknesvei 31, 5081 Bergen • Kontortid: Man-fre 10.00-14.00
Tlf. 55 59 71 50 • Faks 55 59 71 59 • E-post: slettebakken.menighet@bkf.no

Sokneprest Jorunn M. Johnsen
Telefon . . . . . . . . . . . . . 55 59 71 51
Epost . . . .. jorunn.johnsen@bkf.no
Telefon,privat . . . . . . . .5 5 28 98 00
Mobil . . . . . . . . . . . . . . . 41 44 11 43

Kirketjener Odd Rune Duesund
Telefon . . . . . . . . . . . . . 55 59 71 54
Epost . . . odd.rune.duesund@bkf.no
Mobil . . . . 45 28 02 63/93 20 07 16
Telefon,privat . . . . . . . . 55 93 34 51

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

Lederkurset
Anette B.M.Tvedt . . . . . 97 56 27 68

Søndagsskolen
Kristin Trætteberg . . . . . 55 32 76 87

SNIK (Snart i klubben)
Hilde Trætteberg . . . . . . 41 44 41 91

Kapellan Lars Petter Eide
Telefon . . . . . . . . . . . . . 55 59 71 52
Epost . . . . . lars.petter.eide@bkf.no
Telefon,privat . . . . . . . . 55 28 33 80

Menighetsrådsleder Børge Smith
Telefon,privat . . . . . . . . 55 28 91 77

Ungdomskontoret
Telefon . . . . . . . . . . . . . 55 59 71 56
Web . . . . . . . . . . . . . www.utslett.no

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

Daglig leder Inger-Helene Jæger
Telefon . . . . . . . . . . . . . 55 59 71 50
Epost . . . inger.helene.jager@bkf.no
Telefon,privat . . . . . . . . 55 28 97 02
Organist Olav Øgaard
Telefon . . . 55 59 71 53 /55 59 71 57
Epost . . . . . . . olav.oegaard@bkf.no
Telefon,privat . . . . . . . . 55 28 96 65

Menighetens barnehage
Telefon/faks . . . . . . . . . 55 28 40 96
Epost . . . . . . smbhg@broadpark.no
Barnehagestyrer Signe Trætteberg
Telefon,privat . . . . . . . . 55 28 16 82
Menighetens kor
Olav Øgaarrd . . . . . . . . . 55 28 96 65
Besøkstjenesten
Liva Eide . 55 28 65 45 /56 35 41 78

Ungdomsarbeider Marit Gullaksen
Telefon . . . . . . . . . . . . . 55 59 71 56
Mobil . . . . . . . . . . . . . . . 99 77 71 09
Epost: . . . . . . . . . marit@utslett.no

VI KAN
Marit D.Johannesen . . . 55 28 40 79
Kamerunringen
Inger Steinkopf . . . . . . . 55 13 42 41

TenSing
Marit Gullaksen . . . . . . . 99 77 71 09

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

Ungdomsklubben
Magnus Hoff . . . . . . . . . 98 44 66 10

Gave til menigheten?
Bankgiro . . . . . . . . . 3624.51.12208
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Leder
Samtaletreff etter
gudstjenester
I 2004 startet vi opp med søndagssamtaler etter noen gudstjenester i
Slettebakken kirke. Dette er ment å
være et alternativ til kirkekaffen på
noen søndager. Forrettende prest
leder en uformell samtale i menighetssalen etter gudstjenesten.
Samtalen handler om gudstjenesten
og preken, om de opplevelser og reaksjoner som den enkelte måtte sitte med. Enkel kopp te og kaffe serveres. Oppslutningen har vært
økende i løpet av året, i høst har det
vært mellom 10 og 20 tilstede. Det
har vært god samtaler der vi har reflektert over det vi har opplevd. Se
gudstjenestelisten for en oversikt
over disse samtalene. ●

Bedehus i hundre
Bedehuset Karmel i Blomsterdalen
feirer i disse dager hundreårsjubileum med en rekke arrangementer,
som kulminerer med jubileumsfest
søndag 23. januar. Bedehuset har i
alle år stått sentralt i det kristne arbeidet i Ytrebygda, i nært samarbeid med Fana menighet og frivillige organisasjoner.●

Samarbeid

eharnet godt samarbeid med
GjesteskribentVibyens
baptistkirke som er
lokalisert i vår nærhet.

Mitt valg
Aktuelt

AV JORUNN M. JOHNSEN

Det har i flere år vært tradisjon for felles
gudstjeneste på Såmannssøndagen også
kalt Bibeldagen. Denne er i år 23.januar
og dette år blir gudstjenesten i Slettebakken kirke. Dette er en god tradisjon, men
vi vil gjerne ha flere treffpunkter mellom

Respons i SletteJulen
bakken
Kommentar kirke
Vi forbereder oss i lang tid, vi venter, vi øver, vi lager mat,
dekorasjoner, skriver julehilsener og har konserter og samlinger.
AV JORUNN M. JOHNSEN

Barnekor med ny CD
I forbindelse med 20 års-jubileet i
februar gir Søråshøgda Barnekor ut
CD-en med «Jorden vi bor på». Koret
teller for tiden 140 medlemmer mellom fire og 12 år, og sanggleden er
på topp! Med inspirasjon bl.a. fra
korets nye hoveddirigent June Merete Baarøy, er det spilt inn 20 kjente og mindre kjente barnesanger.
Også tidligere medlemmer har deltatt i dette prosjektet, og det har
for anledningen vært sammensatt
et «jubileumskor» som også er med
på platen.●

Så er julen plutselig over
Julekrybben var på plass (under).

Fellesskap og glede
Men allikevel ; selve julehøytiden er over for denne gang.
I Slettebakken kirke har
mange mennesker vært
samlet til tre konserter
før jul, til barnehage- og
skolegudstjenester,
til

Til ettertanke

Kryss 19. mars av i kalenderen. Da fremføres Bachs «Johannespasjon» i Fana kirke.

januar 2004

Replikk

Orientering

Johannespasjonen

14

og vi sitter igjen med juletrær som drysser og juleblomster som mister
faller sine blomster. Men
julen er ikke over likevel !
Jesusbarnet som kom er
midt iblant oss fortsatt.
Det store lyset skinner
fortsatt over oss. Julen er
ikke bare en avgrenset
hendelse, den er en tilstand vi skal få leve i.

Innspill
Kronikk
Omtale
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d med Baptistkirken
menighetene. Denne vår blir det derfor
arrangert to hverdagssamlinger der vi
starter med middag for hele familien fra
kl 16.30.

Følgende datoer er satt opp for disse
hverdagssamlingene:
Torsdag 17.februar i Slettebakken kirke
Torsdag 7.april i Baptistkirken

Ettermiddagsprogram
Etter å ha brukt god tid på måltidet og gitt
de som ikke slutter på jobb, skole, barnehage like tidlig en mulighet til å komme
og spise, så er det program fra kl 17.30 til
det hele avsluttes til kl. 19.00.
Programdelen vil innebære eget opplegg for barn og et tema for de voksne.

17.februar er tema: «Møte med det
fremmede - med islam som bakteppe».
Det er Geir Sakseid, prest i den internasjonale menighet som er innleder til
samtale, han bor i vår menighet og har
lang erfaring fra tjeneste som prest i
Midtøsten. ●

Våre nye
konfirmanter
Denne gang var det vi i Slettebakken som var heldige med
trekningen.
AV JORUNN M. JOHNSEN

Vi skal få ha de konfirmanter i byen
som skal være med på et tilrettelagt
undervisningsopplegg for funksjonshemmede konfirmanter.
En gruppe på ti konfirmanter starter opp hos oss i januar og har ukentlige undervisningstimer frem til konfirmasjon 24.april. Begge prestene,
organist Olav og Hildegunn Øgaard
er med i dette prosjektet som ledes av
integreringsdiakon Leif Arne Økland
fra Bjørgvin bispedømmekontor.

Tradisjon

JULESPILL. De eldste barna i Slettebakken menighets barnehage hadde julespill om «Et barn er født i
Betlehem».

gudstjenester på julaften, juledag og til
julefester.
Nok en gang har vi opplevet fellesskap, glede og høytid. I kirken er vår va-

kre julekrybbe blitt tatt i bruk i løpet av
adventstiden. Den har gitt glede og vi
har opplevd fellesskapet i lovsang over
Jesusbarnet. ●

Det har vært tradisjon å legge denne
konfirmantundervisning til ulike
menigheter, gjerne der hvor en eller
flere av konfirmantene kommer fra.
Vi var altså så heldig denne gang at to
av gruppen bor i vår menighet og
dermed fikk vi gleden av å være med.
Denne konfirmantgruppen blir
presentert i kirken på gudstjenesten
30.januar. Vi gleder oss! ●

januar 2004
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Returadresse:
Slettebakken menighetskontor
Vilhelm Bjerknesvei 31
5081 Bergen

B
FULLDISTRIBUSJON

døpte
Elise Langeland Dreyer
Yngvild Nesje Hernes
Mathias Hystad Marås
Heine Alnes Buanes

døpte
Ingunn Mjøs og Henrik
Johannessen
Helle Gottlieb Hansen og Jens
Johan Nørgaard

døde
Eirik Hjertnes Bratland
Ragnvald Johan Lie
Birger Johannes Høgi
Arne Martin Dalland
Thor Johnny Magnussen
Ingebritt Lundegaard
Inger Kolaas
Elin Sigrid Larsen
Inger Sofie Meland
Inger Marie Bessesen
Lagerda Kristine H. Malkenes
Olga Karlsen
Agnes Olufine Borge
Klara Bruland
Olga Mathilde Eknes
Ragna Jacobsen

Gudstjenester i
Slettebakken kirke
23. januar – Såmannssøndag
11.00 Økumenisk fellesgudstjeneste ved. Lars Petter Eide
og Atle Eidem. Nattverd.
Takkoffer til Bibelselskapet.
Kirkekaffe. Søndagsskole
under prekenen. Luk 8,4-15 /
Jes 55,10-11 / 1 Kor 1,20-25
30. januar – Kristi
forklarelsesdag
11.00 Høymesse ved Jorunn
M.Johnsen og Lars Petter Eide.
Presentasjon av konfirmanter.
Nattverd. Takkoffer til IKO.
Søndagsskole under prekenen.
Åp 1,9-18 / 2 Mos 34,27-35 /
Matt 17,1-9
6. februar – Søndag før faste
11.00 Høymesse ved Jorunn
M.Johnsen og Ole Øystese.
Nattverd. Takkoffer til menighetsarbeidet. Søndagsskole

under prekenen. Samtaletreff
etter gudstjenesten i Menighetsalen. Luk 18,31-43 / Jes
52,13-15 / 1 Kor 13,1-3
9. februar – Askeonsdag
19.30 Skriftemålsgudstj. ved
Lars Petter Eide. Nattverd. Takkoffer til menighetsarbeidet.
Jes 58,5-9 / 1 Joh 3,4-8 (9-10) /
Matt 6,16-18
13. februar – 1. søndag i faste
11.00 Høymesse ved Lars Petter Eide. Nattverd. Takkoffer til
kirkens fengelsarbeid. Søndagsskole under prekenen. Middag i
menighetsalen etter gudstjenesten. Matt 4,1-11 / 1 Mos 2,89 og 3,1-19 / Hebr 4,14-16
20. februar – 2. søndag i faste
11.00 Høymesse ved Jorunn
M. Johnsen. Dåp. Nattverd.
Takkoffer til menighetsarbeidet. Søndagsskole under
prekenen. Matt 15,21-28 / 1
Mos 32,24-30 / 2 Kor 6,1-10.
27.februar – 3.søndag i faste
11.00 Høymesse ved Jorunn
M.Johnsen. Nattverd. Takkoffer
til menighetsarb. Søndagssk.
under prekenen. Luk 11,14-23
(28) / Sak 12,10 / Ef 5,1-2.8-11
6. mars – 4. søn. i faste
(Midtfaste)
11.00 Høymesse ved Lars
Petter Eide. Nattverd. Takkoffer
til menighetsarbeidet. Søndagsskole under prekenen
Samtaletreff etter gudstjenesten i menighetsalen. 5 Mos 8,13 / 1 Joh 5,11-15 / Joh 6,1-15

25. mars – Langfredag
11.00 Pasjonsgudstj. ved Lars
Petter Eide. Matt 26,30-27,50
26. mars – Påskeaften
23.00 Påskenattsgudstjeneste i Fana kirke. Mark 16,1-8 / 2
Mos 14,1-22 /Kol 3,1-4
27. mars – Påskedag
11.00 Høytidsgudstjeneste
ved Jorunn M. Johnsen. Nattverd. Takkoffer til menighetens
misjonsprosjekt. Matt 28,1-8 /
Sal 118,14-24 / 1 Kor 15,1-11
28. mars – 2. Påskedag
19.00 «Oppstandelsesmesse»
av Egil Hovland. Motettkoret
og messingblåsere, Jorunn M.
Johnsen. Nattverd. Takkoffer til
Kirkens SOS. Luk 24,13-35 /
Jona 2,1-11 / Apg 10,34-43

Se hva som skjer
Hver mandag kl.18.00
Bønnestund
Hver tirsdag kl.11.00
Småbarnstreff i foreningsalen
Onsdag 2.februar kl.11.30
Pensjonisttreff i menighetsalen. Besøk av Israelsmisjonen.
Torsdag 3.februar kl.11.30
VI KAN
Fredag 4.februar kl.20.00
«Pust i Bakken»
Onsdag 9.februar kl. 19.00
Dialoggruppe i foreningsalen

13. mars – Maria Budskapsdag
11.00 Familiegudstjeneste
ved Lars Petter Eide. Speiderne
deltar. Dåp. Takkoffer til speiderne. Luk 1,26-38 / Jes 7,10-14
/ Rom 8,1-14

Onsdag 16.februar kl. 19.00
Kamerunringen i foreningsalen

20. mars – Palmesøndag
11.00 Høymesse ved Jorunn
M.Johnsen. Nattverd. Takkoffer til fasteaksjonen. Joh 12,113 / Sak 9,9-10 / Fil 2,5-11

Fredag 18.februar kl. 20.00
«Pust i bakken»

24. mars – Skjærtorsdag
19.00. Kveldsgudstjeneste ved
Lars Petter Eide. Nattverd.
Takkoffer til menighetsarbeidet. Matt 26,17-29 / 2 Mos 12,38.11 / 1 Kor 10,16-17

Torsdag 17.februar kl. 11.30
VI KAN

Onsdag 2.mars kl. 11.30
Pensjonisttreff i menighetsalen. Vi får besøk av Nils-Aksel
Mjøs og Sylvia Sæle.
Onsdag 2.mars kl. 19.00
Dialoggruppe i foreningsalen
Torsdag 3.mars kl. 11.30
VI KAN
Fredag 4.mars kl. 20.00
«Pust i Bakken»
Onsdag 9.mars kl.19.00
Kamerunringen i foreningsalen
Tirsdag 15.mars
Fasteaksjonen
Torsdag 17.mars kl.11.30
VI KAN
Fredag 18.mars kl.20.00
«Pust i Bakken»

Når kan vi ha dåp?
• 20. februar,
• 13.mars,
• 3.april,
• 24.april

Andakter på sykehjem
Slettebakken Menighets
Eldresenter
• Hver torsdag kl.16.30
Kolstihagen Sykehjem
• Fredag 28.januar kl.11.30
Jorunn M.Johnsen
• Fredag 18.februar kl.11.30
Lars Petter Eide
• Fredag 11.mars kl.11.30
Jorunn M.Johnsen
Slettemarken Sykehjem
• Onsdag 26.januar kl.11.30
Jorunn M.Johnsen
• Onsdag 16.februar kl.11.30
Lars Petter Eide, nattverd
• Onsdag 9.mars kl.11.30
Jorunn M.Johnsen

Barnefødsel og redaktørvikariat
Vi gratulerer redaktør Anne Myklebust Odland og husbond Otto
Christian med en velskapt liten jente, født 2. januar - og ber skribenter om å notere at Jan Hanchen Michelsen vikarierer som re- red
daktør t.o.m utgave nummer tre. ●

