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NR. 1/08 – ÅRGANG 49

med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

Påskeprogrammet
Slettebakken kirke kan by
på et bredt program for
påsken.
Side 2-3

Sjømannskirken
Espen Ingebrigtsen er nybakt regionsleder for Sjømannskirken i Bjørgvin.
Etter mange utenlandsår
skal han nå knytte sterkere bånd mellom Sjømannskirken og lokale
menigheter.
Side 8-9

FOTO: ASTRID DALEHAUG NORHEIM

Støtt fasteaksjonen
I år setter Kirkens Nødhjelps fasteaksjon fokus
på mennesker som lever
i skyggen av krig og terror. Ta vel i mot bøssebærerne 11. mars. Side 11

Pastoren takker av
Atle Eidem, pastor hos
våre gode naboer i baptistkirken forlater menigheten på Slettebakken til
sommeren. Side 14-15

Menighetsspillerene
Brannspiller Bjørn Dahl ble hyllet som gullvinner i høst.
Men for mange i Sædalen er Bjørn og konen Sigrun like
kjent som aktve menighetsbyggere.
Side 6-7
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Delt glede er dobbelt glede
AV JORUNN M. JOHNSEN

Du har sikker hørt ordene
før, om at delt sorg er halv
sorg og delt glede er dobbelt
glede.
I skrivende stund har vi
nettopp feiret Bibeldagen i vår kirke og fått utfordringen om å dele det glade budskap med menneskene rundt oss. Dele Guds ord, ikke bare ved
det vi sier men ved det vi er og gjør.
Noen ganger er det slik at handlingene våre
setter strek over ordene og slik utraderer dem.
Andre ganger er det slik at handlingene våre
understreker ordene og gir dem en videre og
sterkere betydning. Ordene blir mer troverdig
når de etterfølges av handlinger.
Å fortelle om Jesus og hva han har gjort for oss
mennesker, kan vi kanskje synes er vanskelig. Vi
er ofte redde for å dytte tro på andre mennesker.
Vi er gjerne også redd for å utlevere oss selv og er
litt blyge når det gjelder å snakke om troen. Ofte
er vi redde for at vi bruker feile ord som kan skape forvirring hos andre. Kanskje er vi også redde
for å rote det til for andre menneskers Gudstro.
Men vi har fått noe som er stort og flott og verdt
å dele med andre. Troen på Guds nåde og hjelp,
troen på Jesus som følgesvenn i liv og død. Dette
er for stort og godt til å holde for seg selv. Da kan
det boble over hos oss – heldigvis. Mennesker
kan undre seg og spørre; «Hva er det med
han/hun, de er så omtenksomme og tilfredse, de
er så imøtekommende og vennlige! Hva er det
med dem, hva driver dem»?
Alle kan ikke være forkynnere og predikanter
og slik formidle det glade budskap, men alle kan
vi dele det vi har opplevd med Jesus. Vi kan gjøre
det ved måten vi lever på og møter andre mennesker på, ved måten vi er venn, nabo, familie eller arbeidskollega.
Gleden over hva Jesus har gjort for oss, gleden
over nåden og velsignelsen i livene våre, det er
en glede som bare må deles. Når vi gjør det, virker det tilbake på oss selv, øker vår frimodighet
og gir oss mot til å fortsette. Det er som om vi er
kommet inn i en god sirkel.
Delt glede er sannelig dobbelt glede. 

Slettebakken menighetsblad 1/08
Bladet utgis av menighetsrådet i samarbeid med BKF og de andre menighetene i Fana, og sendes til alle hjem i menigheten. Vi tar med glede i mot artikler av
ulike slag og gjerne også tips til reportasjer.
Levering av stoff: Leveres menighetskontoret eller
på e-post: slettebakken.menighet@bkf.no.
Digitalfoto: Benytt høy oppløsning.
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Påsken 2008 i Sl
Kunstutstilling
Vi opplever at vår tradisjon med
kunstutstilling i påsken blir satt pris
på.
Kunst gir oss opplevelser og setter
tanker i sving. I år blir det en fotoutstilling der fotografen Magni Håland
Dyrøy stiller ut sine bilder. Hun er
født i 1978, bor i Joh. Hjortsvei og er
opprinnelig fra Nordhordland. Hun
har fagutdanning som fotograf (bl.a.
hos Hans Jacob Brun) og er registrert
med eget foretak.
Utstillingen åpner palmesøndag,
og bildene blir hengende til pinse.
Sett av litt tid til å la bildene tale! 
OLAV ØGAARD

Musikkgudstjeneste
Skjærtorsdag kl. 19.30: Cellisten Johan Sebastian Blum sammen med
Olav Øgaard lar musikken kommentere skjærtorsdagens hendelser flettet
inn i dagens gudstjeneste med nattverd. Sokneprest Jorunn M. Johnsen
Vel møtt!
forretter. 

Oppstandelsesmesse
Egil Hovlands «Oppstandelsesmesse» 2. påskedag kl. 19.30:.
Dette er en fellesgudstjeneste for
Fana prosti i Slettebakken kirke.
Medvirkende: Slettebakken Motettkor og seks messingblåsere.
Prester: Kapellan Lars Petter Eide og
sokneprest Bjarte Holme.
Orgel: Hallgeir Øgaard
Dirigent: Olav Øgaard

PÅSKETRADISJON: Igjen oppføres
den sentrale norske komponisten
Egil Hovlands «Oppstandelsesmesse» i Slettebakken kirke.

Lokalredaksjon: Redaktør Frode Hjertnes,
tlf. 55 28 95 20. Lokal kontaktinformasjon: Side 13
Sentralredaksjon: Kun henvendelser angående
stoff til bladet. All annen kontakt: se side 13.
Redaktør: Jan Hanchen Michelsen,tlf. 55 23 25 47 906 87 317. E-post: post@dragefjellet.no
Journalist: Magne Fonn Hafskor, tlf. 55 39 04 40 E-post: eyecu@online.no

Grafisk produksjon: Dragefjellet:
tlf. 55 23 25 47 - 906 87 317
e-post: post@dragefjellet.no
Filer over 5 mb sendes jan.hm@frisurf.no
Trykk: Grafisk Trykk, Straume
Stoffdeadline neste nummer: mandag 31. mars
Utgivelsesdag neste nummer: tirsdag 8. april
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Slettebakken kirke

Faste:

Askeonsdag
Fasten står for døren og innledes
med askeonsdag 6. februar.

Tradisjonen med oppstandelsesmesse er
blitt en viktig del av påskefeiringen i Slettebakken. Har du vært til fjells uten å få delta
i noen gudstjenester, er dette din sjanse til å
slippe jubelen løs kirkerommet. Stadig
flere har funnet veien til Slettebakken kirke
denne dagen.
Vi håper mange vil finne veien til kirken
også i år for å delta i lovsangen!
OLAV ØGAARD
Vel møtt! 

Gitarkonsert
Gitaristen Ole Johnny Borgersen holder
konsert Slettebakken kirke søndag 6. april
kl. 19.30. Olav Øgaard medvirker.

Mange vil huske Ole
Johnny
Borgersens
(bildet) strålende spill
på Jazzkafé i Slettebakken i fjor.
Borgesen driver egen
gitaropplæring og har
startet «Gitarfakultetet» (se www.gitarfakultetet.no). 
Ole Johnny Borgersen har et nært forhold til salmer, så hovedinnfallsvinkel
denne gangen er salmer. Han bruker forskjellige typer gitarer og spiller i forskjellige musikksjangre. Det blir gitar solo, litt
orgelsolo - og dels akkompagnerer instrumentene hverandre.
Billetter kr. 100,- ved inngangen. 

Menighetstur til Nordhordaland
11. juni 2008 arrangerer Slettebakken diakoniutvalg sin årlige sommertur
Denne gangen går turen til Nordhordaland. Mer detaljer kommer senere.
Avreise fra kirken kl 09.30, retur ca kl 18.00. Pris kr 300, Påmelding til menighetskontoret på tlf 55 59 71 84 eller til Åslaug tlf 93459455
Innen torsdag 5. juni. Mer informasjon på hyggetrffene i kirken! Møt opp! 

Askeonsdag finner sted 44 dager før
påske, men siden søndagene ikke
telles med i fasten, faller askeonsdag fra et kirkelig synspunkt 40 dager før påske. Antallet dager er fastsatt til minne om Kristi 40 dager
lange opphold i ørkenen. Askeonsdag har tradisjonelt vært en dag hvor
man minnes menneskets dødelighet. I den romersk-katolske kirke
inneholder liturgien utdeling av askekors. Asken kommer fra palmegrener fra fjorårets palmesøndag
som blir brent kort tid før askeonsdag, gjerne sammen med tidligere
års hellige oljer. En geistlig tegner et
kors med aske blandet med litt vann
på pannen til hver enkelt av de troende, mens han sier noen ord som
minner om menneskets dødelighet
og/eller behovet for omvendelse.
Det tradisjonelle formularet er:
«Kom i hu, menneske, at du er støv
og skal vende tilbake til støv; gjør bot
så du kan ha evig liv». Dette minner
om den gamle tradisjonen med å
drysse aske over hodet som et symbol på anger overfor Gud, noe som er
beskrevet flere steder i Bibelen. I katolsk og ortodoks tradisjon er askeonsdag en faste- og abstinensdag,
hvilket betyr at de troende skal spise
minst mulig, og helt unngå kjøtt. Dagen før askeonsdag kalles på folkemunne for fetetirsdag (Mardi Gras,
Martedi grasso), og er avslutningen
på den folkelige karnevalstiden. 
KILDE: WIKIPEDIA

fru Blomst
Din nye blomstrende nærbutikk på
Midtun. Vakkert blomsterbinderi
til begravelse, bryllup, konﬁrmasjon og
dåp. Daglig utkjøring. Velkommen!
Annonsen gir deg 10 prosent rabatt.
Hardangervn. 21 v/Skoringen. Fri parkering
Åpningstider: 10-17 tor 10-19 lør: 10-15
Tlf: 55 10 00 50 • www.frublomst.no
Blomsterformidling over hele verden
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Har du husket ...

...Jazz-

caféen?
Siste torsdag i måneden…nå med
ny kaffemeny, noe godt å bite i,
avslappende atmosfære - og ikke
minst spennende artister:
28/2:
27/3:
24/4:

Spennende
folkemusikk
Skala brassband spiller
jazz
Jazzgruppen «Come
Sunday»

Alle dager fra kl. 20.00. 
Velkommen!

31-01-08
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Tanker ved et årsskifte
AV NORA LINDÈN

Vel møtt til et nytt år i Slettebakken menighet. Vi er
allerede et stykke ut i januar, og vi kan glede oss over
at for hver uke som går blir dagene noen
minutter lengre. Vi er heldige i Slettebakken som kan glede oss over gode og meningsfylte søndagsprekener, og mange ulike aktiviteter uken igjennom.
Det er også flott at vi kan oppleve fellesskap med andre menigheter, slik vi kunne
sist søndag, 20.januar, da vi hadde økumenisk gudstjeneste sammen med Baptistkirkens prest og menighet.
En dag ryddet jeg i bokhyllen og fant
Gerh. Haalands Kristenlære fra 1949.
Der leser jeg denne beskrivelsen av første
fortale i fadervår:

Kanskje synes dette gammeldags og alderdommelig for oss i 2008. Likevel gir det
meg en ny dimensjon når jeg ber Herrens
bønn. Det er jo dette vi sier, vi ber om at de
følgende bønner til ham skal bli hørt, ikke
alltid som vi vil, som men som Gud ser det
best.
Dette er tanker jeg sitter med nå i januar
2008. Måtte dette bli et rikt og godt år for
Slettebakken menighet. 

Velkommen som

Menighetsmiddagene er blitt en
suksess, og vi fortsetter også i
vår.Vårens middager finner sted
14. februar, 13. mars, 10. april og
8. mai. Middagen serveres fra kl.
16. 30 i menighetssalen. Har du
ennå ikke fått den med deg?
KOM!
God stemning og en egen samling for barna som dessert. Og
det hele koster bare kr. 30. 

Interessert
i gjenbruk?
Vi har
varene!
Det Norske Misjonsselskap
har Gjenbruksbutikk i Hollendergaten 14 i Bergen sentrum. Vi tar
også imot gaver for videre salg
(ting og tang). På grunn av lokalitetene kan vi ikke ta imot store
gjenstander. Vi også støper om
dine lysestumper til gode og rimelige lys.
Vi har her en vinn-vinn-situasjon:
Gi bort det du ikke trenger og gjør
selv et godt kjøp! 
Velkommen inn!
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Fader vår du som er i himmelen. Det vil si
Gud innbyr oss kjærlig ved denne lille fortale
så vi skal tro at han er vår rette far og vi hans
rette barn, forat vi trøstig og med full tillit
skal be til ham, likesom gode barn ber sine
kjære foreldre om noe.

www.slettebakken-kirke.no

www

Klikk deg inn på menighetens nye hjemmeside: www.slettebakken-kirke.no Her finner
du oppdatert informasjon om hva som rører seg i og rundt kirken vår. Du kan blant annet følge med på en plan over ukens arrangementer eller finne opplysninger om faste
aktiviteter og møtetider for ulike grupper i
menigheten. Vi håper du finner noe som passer for deg! 

Kort fortalt:
Jeg er Vestlending, og
lykken er å rusle en lun
sommerkveld langs
Bryggen i Bergen!
Vis frem Vestlendingen
i deg og velg mellom
31 motiv på ditt Visa kort.
Du ﬁnner motivene på
www.spv.no

www.orangeriet.no

middagsgjest
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Kultur5. februar kl.19.00
Bønes: KULTURKVELD. Per
Ivar Jensen fra HiB holder
foredrag om «kommunikasjon i parforhold».
26. februar kl. 19.30
Birkeland menighetshus:
«Englenes budskap» er tema
for bibeltime tirsdag 26.februar kl.19.30. Med utgangspunkt i første kapitlet hos Lukas innleder sykehusprest
Anne Marthe Ulvik til samtale.
4. mars kl.19.30
Bønes: KULTURKVELD. Gunnar Danbolt har foredrag om
«påsken i kunsten»

21:38

Side 5

6. mars kl. 19.30
Fana menighetshus: «Fra
drøm til virkelighet: Fokus på
midtøsten». Ungdommer fra
Fana menighet og Eirik Mills
forteller fra turen til midtøsten. Arrangementet er gratis.
8. mars kl. 12.00-16.00
Birkeland menighetshus:
«Myldredag». En dag med
humør, kreativitet, opplevelser og fellesskap.
18. mars kl.20.00
Storetveit: Pasjonskonsert
med folketoner og jazz. Bodil
Eldhuset, sang; Ingvill Morlandstø, saksofon; Ruth Bakke Haug, orgel"
Skjærtors. 20.mars kl 19.00
Fana kapell: Pasjonskonsert
ved Ingunn Skage – sopran,

Bodil Eldhuset – alt, Elisabeth
R. Andersen – fiolin, Jostein
Aarvik – orgel Musikk av Pergolesi, Bach m.fl. Gratis adgang. Kollekt ved utgangen.
Kvelden fortsetter med nattverdgudstjeneste kl 19.45 felles kveldsmåltid i menighetssalen etter gudstjenesten.
1.påskedag, 23. mars, kl.19.00
Storetveit: «Klassiske perler». Jan Erik Endresen, sang.
2. påskedag, 24. mars kl 19.30
Slettbakken: Egil Hovlands
«Oppstandelsesmesse» OG
fellesgudstjeneste for Fana
prosti. Med Slettebakken Motettkor og seks messingblåsere. Prester: Kap. Lars Petter Eide og sokneprest Bjarte
Holme. Orgel: Hallgeir
Øgaard. Dir: Olav Øgaard

Fredag 4. april
Skjold: «Visst skal våren
komme». I forbindelse med
10-årsjubiléet til Skjold kirke,
vil Cantus fremføre dette verket av Eyvind Skeie og Sigvald
Tveit. Det hadde vært kjekt
med et stort kor til konserten,
så vi inviterer korsangere
(spesielt tenor og bass) til å
være med. Informasjon og
påmelding: Dirigent Guro
Rotevatn Buder, 55 59 71 16/
412 05 127.
Lørdag 19. april kl 19.00
Skjold: Sjømannskirken og
Skjold menighet inviterer til
fest. Vi begynner klokken
19.00. Det blir loddsalg, og
musikken sørger Bytunet
Antikvariske Jazzensemble
og Marianne Juvik Sæbø for.

Enhet - enighet
I all enfoldighet noen tanker
om enhet og enighet.
AV BJARTE HOLME

Hver gang vi er sammen
til høymesse i kirken, bekjennes følgende: «Jeg
tror på èn hellig allmenn
kirke». Men kan vi egentlig gjøre det? Kristenheten er jo så splittet i ulike
kirker og trossamfunn.
Det er da vi må gripe forskjellen på enhet
og enighet. For det er ikke identiske begrep. Enhet uttrykker felles grunnlag for
fellesskap. Det er grunnlaget for fellesskapet som gir enheten og ikke enigheten.

Foreldre og barn utgjør en enhet. Denne
enheten opphører ikke om der er uenighet. Om min bror er uenig med meg, opphører vi ikke å være brødre. Vi opphører
sågar ikke å være søsken om vi er uvenner.
Bare en ting kan hjelpe på å oppnå godt
søskenfellesskap - en fordomsfri åpenhet
og dialog
I troen på Jesus Kristus som Herre og
Frelser er der et grunnlag for enhet som
ikke et eneste menneske kan gi - bare Jesus.
Denne enheten opphører ikke om vi er aldri så uenige - om vi står aldri så splittet.
Det er den enheten vi bekjenner hver søndag. Veien til at enheten kan bli mer synlig
går gjennom fordomsfri åpenhet og samtale i gjensidig respekt for hverandre. Et
godt fellesskap kjennetegnes ikke først og
fremst ved graden av enighet, men hvordan en i åpenhet og ærlighet møter hverandre i uenighetene.
Jeg vet ikke om noe annet sted hvor
grunnlaget for åpenhet skulle
være så sterkt som nettopp i

kirken. Grunnlaget - grunnvollen - heter
Jesus Kristus. Han gjør oss til søsken - til
brødre og søstre samme hvor uenige og
forskjellige vi er.
Med andre ord det er ikke hvor enige vi
er som gir enheten - men Jesus. Måtte vi
gripe det i den brytningstid vår kirke er
inne i: Enhet og enighet er ikke det
samme.
Paulus skriver i Galaterbrevet.
3,28: «Her er ikke jøde eller greker,
her er ikke slave eller fri, her er
ikke mann og kvinne. Dere er
alle én i Kristus Jesus.»
Griper vi dette - aner vi
Guds raushet - en raushet
jeg håper Den norske kirke
fortsatt må være preget av.
Kan dette gi grunn til å
tjene Herren med glede i
2008? G

februar 2007

5

felles

1-08.qxp:felles.qxp

31-01-08

Brann-helt
Bjørn Dahl:

21:39
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Stiller opp for m

Da Bjørn Dahl fikk kontrakt
med Brann, begynte familien
å lete etter ny menighet i
Bergen. Den fant de i
Sædalen.

AV ASTRID DALEHAUG NORHEIM

Familien på fire flyttet for to år siden til Knausen like nedenfor Birkelundstoppen. De kom
fra Stavanger hvor Bjørn spilte på Viking og
hele familien gikk i IMI-kirken, en stor menighet innen Normisjon, men med nære
bånd til Den norske kirke.
De flyttet til begges hjemtrakter, for både
Bjørn og kona Sigrun kommer fra Os.
– Vi var innom forskjellige menigheter,
men så traff vi Margrethe og Leidulf som vi
hadde møtt via felles kjente fra Stavanger-tiden. De spurte om vi ville være med her, sier
Sigrun.
Leidulf Øy er prest og prosjektleder i den
nye menigheten i Sædalen, og kona Margrethe er med i prosjektledelsen.
– Det er greit å være med å starte noe, sier
Bjørn.
– Hvorfor vil dere det når dere kan gå til duk
og dekket bord i en annen menighet?
– Det var vi vant med da vi gikk i IMI-kirken. Her må man være med å planlegge og
stille opp, sier Bjørn.
– Vi har gått i en menighet hvor vi har fått
mye. Det er gøy å være med å gi noe tilbake,
Sigrun.

Ikke hysj
Vi møter dem rett etter en gudstjeneste i gymsalen på Nattland skole. Simen (2 ½) og Håvard (4 ½) leker med baller og de andre barna
og henter ny forsyning på bordet med frukt,
saft og kaker. Sigrun og Bjørn har tatt seg god
tid til kirkekaffe og prat. Selv om gudstjenesten er ferdig for en halvtime siden, er det
mange igjen.
Sigrun har vært en av forsangerne under
gudstjenesten, og hun leder et av barnekorene
menigheten driver. Bjørn har gått inn i prosjektgruppen som leder den nystartede menigheten, og er trofast far med lille Simen på
Knøttemusikken hver mandag.
– Her i menigheten er det et nytt og ungdommelig miljø, sier Sigrun.
– Og veldig familievennlig, supplerer Bjørn.
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Hver første søndag i måneden er det gudstjeneste i gymsalen på Nattland skole. Brannspiller Bjørn Dah
hver gang. Sigrun er også gudstjenesteforsanger (til høyre ), og drømmer om å være med å starte vokse

– Det er veldig viktig at barna trives, og ikke
bare de voksne. Det er søndagsskole, og på
gudstjenesten må man ikke være knyst stille.
Så er det gøy for barna å være i gymsal, sier Sigrun.

Fotball-krasj.
– Hvordan passer menighetsarbeid med fotball-livet?
– Gudstjenestetiden passer sjelden i forhold til kamper eller trening søndag. Men
menighetsliv er mye mer enn søndag formiddag. Da kan jeg heller bruke andre dager
til å jobbe for menigheten, sier Bjørn, som
to dager tidligere var på Ikea for å kjøpe skap
som menigheten trenger. Han har også ansvar for at alle frivillige oppgaver på gudstjenesten fylles opp hver gang, og skjærer stadig frukt og blander saft etter koret mandagene.

felles
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menigheten

Sorgseminar
for etterlatte
Fana prosti inviterer etterlatte til et
seminar om sorg. Sorgen berører oss
på mange måter og du er velkommen
enten det er kort eller lengre tid
siden dødsfallet.
TID:
STED:

Lørdag 19.4.08 kl. 10.00-14.00
Skjold kirke, peisestuen

PROGRAM:
• Hva er sorg og hva gjør sorgen med
oss? Ved sokneprest i Storetveit
menighet, Bjarte Holme
• Lunch
• Samtale/ spørsmål
• Orientering om tilbud til etterlatte i
Fana prosti.
Påmelding eller spørsmål?
Diakon Tone Totland
Tlf. 55 36 22 85
E-post: tone.totland@bkf.no
Diakon Linda Bårdsen
Tlf. 55 30 81 17
E- post: linda.bardsen@bkf.no
Menighetskonsulent Therese N.
Mokkelbost - flf. 55 30 81 02
VELKOMMEN - også om du ikke har
fått meldt deg på.

n Dahl er med hvis det ikke kamp eller trening, mens kona Sigrun og barna Simen og Håvard stiller
voksenkor.
BEGGE FOTO: ASTRID DALEHAUG NORHEIM

Vil mer
Høyrebacken på Brann drømmer om å
starte et KRIK-arbeid i Sædalen. KRIK
(Kristen Idrettskontakt) er en kristen
ungdomsorganisasjon som ønsker å
knytte bånd mellom idrett og kristentro. Også Sigrun har også drømmer for
menigheten i den nye bydelen.
– Jeg har gått i kor siden jeg var syv og
et halvt år, med unntak av de to siste
årene. Drømmen min er å være med å
starte et kor for de voksne i menigheten. G
Bilde:Høyrebacken Bjørn Dahl, her i tøff
duell med Moldes Magne Hoseth ble
seriemester med Brann i høst. Fra nyttår har han også vært med i prosjektgruppen som leder menighetsarbeidet
i Sædalen. ARKIVFOTO: MARIT HOMMEDAL

Kvinnenes internasjonale bønnedag
7. mars kl.12.00 samles kvinner over
hele verden til felles bønn. Dette året
har dagen fått som tema: Visdom fra
Gud gir ny innsikt.
Det er blitt tradisjon i Bergen å samles i
Betlehem, Bergens Indremisjon, og det
innbys til møte også i år. Møtet blir kl.
1200.
De som ønsker mer opplysning om programmet, kan kontakte komitéleder
Edit Steiro. Hun har telefon 55 25 89 80
og 911 57 791.G
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-Alt du tr
GAMMELT HUS: – En av mine oppgaver er å knytte sterkere bånd mellom
Sjømannskirken og de lokale menighetene, sier Ingebrigtsen – her
foran den nesten 400 år gamle Nykirken i Strandgaten.

Ordfører Gunnar Bakke i Bergen var nylig til stede på en nyttårsmottakelse i
Fana prosti.

Ordfører
Tusen takk for arbeidet dere gjør, sa ordfører Gunnar Bakke på en nyttårmottakelsen i Fana prosti i januar. Ordføreren
var det overraskende innslaget på samlingen som Fana prosti inviterte til der
ansatte, representanter fra menighetsrådene og andre organer i prostiet var invitert.. Samlingen ble en flott markering med felles lunsj og hilsener fra
prost og prostileder og ordfører i
Bergen. Ordføreren gav skryt til kirken for innsatsen. – Dere har en stor
kontaktflate og møter mennesker i
ulike faser av livet. sa ordfører Gunnar
Bakke som fikk hilsen på flere av medarbeiderne i prostiet. Også kirkevergen
Gunnar Wik og andre medarbeidere fra
kirkevergens kontor var til stede. på nyttårmottakelsen. GEIR MØLLER

Fana kyrkje blir pussa opp
2. januar vart Fana kyrkje stengd. Ho skal
pussast opp både inne og ute. I fire månader vil kyrkja bli heilt stengd. Etter den tid
reknar ein med at kyrkja kan brukast i
helgane, sjølv om det vil vere utvendig anleggsarbeid til ut på ettersommaren/
hausten. Medan kyrkja er heilt stengd vil
Fana kapell bli brukt til gudstenester og
gravferder med deltakarar opp til 120. For
gravferder der ein ventar større gravferdsfylgje, må ein låne nabokyrkjer.
Sjølv om kyrkja blir teken i bruk att til
gudstenester når oppussingsarbeidet
inne er avslutta, vil den ikkje kunna brukast til gravferder før også alt utearbeidet er ferdig. Les meir om dette på lokalsidene av God Helg og på nettstaden
bergen.kirken.no/fana
PER BARSNES
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– «Across the Universe» er min favorittlåt med The Beatles, sier
Espen Ingebrigtsen (42) – nybakt regionsleder for Sjømannskirken i Bjørgvin bispedømme. Etter mange år i utenlandstjeneste, er ønsket hans nå å knytte sterkere bånd mellom
Sjømannskirken og menighetene.
TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

– En av mine oppgaver er å knytte sterkere
bånd mellom Sjømannskirken og de lokale menighetene, sier Ingebrigtsen.
– Vi er kirkens forlengede arm ute i verden. Vårt mål er å gi mennesker mot til tro,
håp og engasjement, selv om man er langt
hjemmefra.

Elsk hverandre
– Blant annet gjennom populærmusikk?
– Min musikkinteresse begynte med The
Beatles og John Lennon, sier han.

– Jeg tror «Across the Universe» handler
om John Lennons lengsel etter å finne en
mening med tilværelsen. Budskapet i denne sangen ligger svært nær det jeg selv synes er viktig. Det handler om et grunnleggende behov for å bli elsket. Når vi skreller
vekk alt – hva blir da tilbake? «Elsk hverandre!» oppfordrer en annen John i et brev
(1.Joh.4:7). Et annet sted (Joh.3:16) forteller han oss at vi alle er elsket. Det er det alt
handler om. Dypt inne i oss er det vårt felles språk, den lengsel vi alle bærer i oss –
uavhengig av hvem vi er eller hva vi tror eller ikke tror på.
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trenger er kjærlighet
Sjømannskirken: Ditt hjem i utlandet
Sjømannskirken er en frivillig organisasjon, grunnlagt i Bergen i 1864. Kirken er tilknyttet Den norske kirke, og hovedkontoret ligger i Bergen. Organisasjonen har totalt 32 kirker, og er representert i 80 land. Opprinnelig var sjøfolk kirkens viktigste målgruppe, men årlig benytter nå 700 000 nordmenn seg av organisasjonens tjenester. Kirken ønsker å være et kirkelig, kulturelt og sosialt møtested for alle nordmenn i utlandet, den utfører et omfattende sosialt arbeid og har også hatt en nøkkelrolle i krise- og beredskapstjeneste, blant annet under
tsunamikatastrofen 2004. Pengegaver utgjør to tredjedeler av kirkens budsjett.
KILDER: WIKIPEDIA.ORG, REGJERINGEN.NO OG SJOMANNSKIRKEN.NO

«Can do»
– Hvordan var Singapore?
– Det er vanskelig å forklare. En ting er hva
vi forestilte oss på forhånd, en helt annen ting
det vi opplevde. Spekteret av inntrykk var
enormt i de fire årene vi var der. I ettertid kan
jeg konkludere med at det har vært en opplevelse som har preget hele familien positivt.
Alle barna våre snakker fortsatt om det, og
alle har gode minner fra denne tiden.
– Hva gjorde mest inntrykk?
– Først og fremst mennesker vi møtte, men
også samfunnet. På overflaten er Singapore et
svært vestlig samfunn, men like under venter
et mangfold av asiatiske opplevelser. «Hvis
du ønsket å få tak i en elefant, fikk du den på
en time» er et bilde jeg ofte bruker om folket
der. Vi ble som regel møtt med stor vennlighet og velvilje. Selv om det ofte handlet om
penger, så fikk vi alltid til det vi ønsket. Vi
hoppet fra toppen av kirken og ut i et basseng
i et «ta sjansen»-arrangement. Det var bare å
ta en telefon – «can do» var som regel svaret.

Eventyret!
Espen Ingebrigtsen har mye erfaring å bygge
på når han nå skal spre det gode budskapet
både hjemme og ute gjennom sin nye stilling.
Innenfor Sjømannskirken har han to lengre
utenlandsopphold bak seg – først fire år i
storbynasjonen Singapore, deretter tre år i
Spania. Jeg treffer ham en travel formiddag
på kontoret i Strandgaten.
– Jeg dro til Singapore med kone og tre
barn for syv år siden, forteller han.
– Den minste var da ikke fylt året.
– Hvorfor? spør jeg.
Han løfter seg rett opp fra kontorstolen
med begge armene, henger litt i luften, setter
seg igjen.
– Eventyret, aaah! utbryter han.
– Det var lysten til å gjøre noe nytt og spennende – og samtidig få jobbe innenfor kirken. Vi søkte som ektepar – og fikk hver vår
stilling. Hilde fikk stilling som musikalsk
medarbeider, jeg som altmuligmann.

Lysfest
Singapore er et spesielt land. 75 prosent av
innbyggerne er kinesere, 14 prosent tilhører
den opprinnelige befolkningen og ni prosent
er indere. De fire store verdensreligionene er
sidestilt, med kirker, moskéer og hinduistiske
templer nærmest vegg i vegg mange steder.
– Med fire religioner kan du gange jul og
påske med fire. 8-10 store festivaler i året gir
et sterkt visuelt inntrykk. Vi så hinduer som
festet kroker i ryggen under dipawali – den
store lysfesten. Men det som gjorde mest inntrykk, var den kinesiske nyttårsfeiringen i februar. Da lyser hele byen.
Spania kaller
Da familien Ingebrigtsen reiste fra Singapore
i 2004, tok de med seg en god og varm følelse
for landet og menneskene de traff der.
– Vi ville ha med oss et sted til før vi reiste
hjem til Norge, og kjente at kallet nå var Spania, forteller han.
Ingebrigtsen fikk en kateketstilling i Torrevieja – et turiststed noen mil syd for Alicante.

– Det var en voldsom kontrast til Singapore. Folket her er veldig preget av den katolske
kirken, som griper inn i hverdagen på en helt
annen måte enn hva vi er vant med i Norge.
Det symbolske spiller en stor rolle, med helgenstatuer og prosesjoner i gatene.

Maurisk kultur
De kristne tradisjonene er ikke like kommersielle i Spania som i Norge.
– Der vi hjemme ser nisser i butikkvinduene, ser vi der Jesusbarnet og jomfru Maria.
Spania er en gammel europeisk stormakt,
og bærer mange vitnesbyrd om møter med
den høytstående mauriske kulturen.
– Det er et paradoks at mye av den katolske
tradisjonen handler om hvordan Spania beseiret maurerne, filosoferer Ingebrigtsen.
– Samtidig er mye av det de er stolte av maurisk, både arkitektur, mat, kunst og musikk.
Familien flyttet hjem til Bergen i august,
men drømmer fortsatt om sitt andre hjemland, Singapore. Drømmehuset fant de på
Breistein i Åsane.
Velsignelse
– Det var helt tilfeldig, men også et lykketreff,
sier han om stedet der familien nå tenker å bli
værende.
– Breistein er et naturskjønt sted, med hyggelige naboer og en flott skole. Vi er kommet
hjem nå.
– Tror du på skjebnen?
– Nei, men jeg tror på en ledelse, en velsignelse. Jeg tror ikke at Gud har lagt et ferdig
løp for oss. Men det er viktig å gå inn i verden
med de evner du har – da tror jeg at Gud kan
velsigne veien du går.
For tiden besøker Espen prostiene for å
markedsføre Sjømannskirken.
– I en travel tid får kanskje noen mennesker
et møte med Gud i en Sjømannskirke langt
hjemmefra. Andre får den samme opplevelsen hjemme. Da kan en spire bli sådd, og
en himmel vokse frem over livet. Det er vårt
felles mål, enten vi jobber i Fana prosti hjemme, eller representerer Fana prosti ute i den
store verden. G
februar 2007
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Opplæring i kristendom er føresetnad for dåp

Stortinget har svikta statskyrkja
Opplæring i kristendom er ein
føresetnad for dåp. Jesu
oppdrag lydde slik: «... Gå difor
ut og gjer alle folkeslag til
læresveinar, med di de døyper
dei til namnet åt Faderen og
Sonen og Den Heilage Ande, og
lærer dei å halda alt det som eg
har bode dykk.» (MATT 28)
AV PROST PER BARSNES

Difor blir foreldre og faddrar
spurde ved døypefonten: Vil
de at barnet skal døypast til
namnet åt Faderen og Sonen
og den Heilage Ande, og oppsedast i den kristne forsaking og tru. På deira ja blir barnet døypt.

Folkeskulen
Opplæring i kristendom er oppfylgjing av
det ja som blir gitt ved døypefonten. Ei sentral oppgåve i dette bildet, er formidling av
kristendomskunnskap i takt med barnet si
utvikling. Til det trengst eit pedagogisk
undervisningsapparat. Det var bakgrunnen for den første «lov om folkeskoler i
Norge frå 1739». Folkeskulen var ein dåpsopplæringsskule frå landsende til landsende. Foreldra fekk hjelp frå skulen til å
oppfylle det ja til kristen oppseding som dei
sa fram ved døypefonten. Det var avgjerande for mange foreldre at dei kunne støtte seg på skulen! Dette undervisningsnettverket var eit viktig fundament for dåpspraksisen i Den norske kyrkja heilt fram til
«lov om grunnskolen frå 1969». Då vedtok

10

februar 2008

Stortinget at kristendomsundervisninga i
grunnskulen ikkje lenger skulle vere kyrkja
si dåpsopplæring. Frå då av miste foreldra
den hjelp dei hadde hatt frå skulen i dåpsopplæringa. Det ville ha vore rimeleg å
vente at Stortinget samtidig med dette vedtaket i 1969 hadde etablert eit nytt fullverdig dåpsopplæringsalternativ, som foreldra hadde kunna støtte seg på. At det ikkje
vart gjort, var ei alvorleg forsøming, og ei
undergraving av statskyrkja/folkekyrkja.
For utan opplæring i kristendom forvitrar
folkekyrkja!
Tenk på det store korpset av dåpsopplærarar som statskyrkja/folkekyrkja vart fråteken i 1969! Fruktene av dette tapet er
merkbare. Når vi i ei langsam, stegvis avkristning, samanliknar siste steg med nest
siste steg, så blir skilnaden ofte liten. Men
ein så snever og nærsynt innfallsvinkel på
utviklinga kan virke direkte forblindande,
og med det forførande. For det kamuflerer
ein himmelropande skilnad som utviklar
seg over tid. No høyrer vi det igjen i debatten om KRL-faget, at det ikkje er noka stor
sak at K-en, som står for kristendom forsvinn i namnet på faget. Det er innhaldet i
faget som tel. Men kvifor skal K-en vekk?
Viss det ikkje spelar noka rolle, kan han vel
likevel stå! Namnet er ein symbolberar! Og
det må vel vere innhaldet i faget som er
prøvd i Strasbourg og ikkje namnet? Dersom utviklinga etter 1969 har vore ei vilja
forsøming, ein slags langsam avkristningsstrategi, så forsterkar det alvoret i dagens
livssynsdebatt. Dersom det er resultat av ei
uvilja medvitsløyse, er det på tide å vakne!
Dette er ein realitet alle politiske parti må
ta inn over seg, som seier at dei framleis vil
ha statskyrkje/folkekyrkje, og ser det som
viktig å ta vare på vår kristne kulturarv. No
gjeld det å ikkje vere historielause!

Strasbourg
Vi lever i dag i eit pluralistisk og fleirkulturelt samfunn, og eg trur det er stor semje
om at religionsfridom er ein gullkanta verdi, som vi vil slå ring rundt og støtte. Men
det finst neppe berre eitt svar på korleis ulike retningar i mangfaldet respektfullt kan
leve med kvarandre. Å presse gjennom minimale fellesordningar i så eksistensielle
spørsmål som religion og livssyn er, kan
opplevast direkte krenkande, og det «heiderskronte» ordet nøytralitet, kan opplevast som åndeleg overgrep. Så vanskeleg er
dette! Å legge seg flat for dommen i Strasbourg ved einsidig å lytte til ein part på livssynsarenaen, Humanetisk Forbund, kan
snart føre til at nye krenka livssynsgrupper
reiser sak for menneskerettsdomstolen.
Demokrati er eit fleirtalsstyre, som gir
mindretalet positivt livsrom. Om mindretalet derimot krev å overstyre fleirtalet, blir
det ikkje demokrati, men bakvendtland.
Dommen handlar om fritaksrett for
mindretalet, og ikkje om å hindre fleirtalet i
si livsytring! Det sentrale spørsmål er: Kva
er det norske folk villige til å ofre av vår kulturarv og våre religiøse tradisjonar på alteret for minste felles multiplum? Ein trist
diskusjon rundt skulegudstenestene kvart
einaste år, som fleirtalet av skulane ber kyrkja om å få ha, er eit barometer på sekulær
aggressivitet, som forsurar skulemiljøet for
det store fleirtal av skuleborn.
Trusopplæringa i Den norske kyrkja
Ved Trusopplæringsprosjektet har Stortinget erkjent si store forsøming. Likevel
vil det sikkert bli diskusjon om omfanget
på det permanente opplegget for trusopplæringa i heile Den norske kyrkja. Då gjeld
det å hugse på, at i realiteten handlar saka
om at kyrkja får tilbake, i volum og omfang, oppjustert til den dagsaktuelle kronekurs, dei undervisningsressursane ho
vart fråteken i 1969. Det må skje uavhengig av kva som skjer med KRL-faget. Men til
meir innslaget av kristendom i KRL-faget blir
svekka, til endå større blir
trongen for eit eige
undervisningsopplegg
for dåpsopplæringa. G
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Du kan hjelpe
gutten med
automatgeværet
Abdullah Abdulkadir
Mouseh (16) er med i en
væpnet guttegjeng som
setter opp veisperringer og
truer til seg penger og det
narkotiske stoffet khat fra
alle biler som vil passere.
Han liker det ikke.

Fra drøm til
virkelighet
• Kirkens Nødhjelp er en felleskirkelig organisasjon som
jobber med katastrofehjelp,
langsiktig utviklingsarbeid
og påvirkning av holdninger
og beslutninger. • Fasteaksjonen er KNs årlige innsamlingsaksjon. • Rundt 1100
menigheter og 40.000 bøssebærere deltar i aksjonen 11.
mars, og alle som vil kan
melde seg som bøssebærer
eller sjåfør ved å kontakte det
lokale menighetskontoret. G

TEKST: KIRKENS NØDHJELP/
MAGNE FONN HAFSKOR

- Jeg er i en alder der jeg skulle gått på
skole og lært ting, i stedet for å bruke
våpen. Av og til skammer jeg meg
over det jeg gjør, men jeg har ingen
alternativer, sier han.

Aksjonen i Fana

Uten styring
Abdullahs drøm er å bli politiker,
bygge opp samfunnet igjen og samle

SOMALIA: Abdullah Abdulkadir Mouseh (16) drømmer om
å bygge opp samfunnet igjen og samle inn alle våpnene
som er spredt omkring i Somalia. Men i dag forsørger Abdullah småsøsknene sine ved å være med i den kriminelle
guttegjengen. Alternativene er få i det krigsherjede landet
FOTO: KIRKENS NØDHJELP.
på Afrikas horn.

inn alle våpnene som er spredt omkring i
Somalia. Det skulle en ikke tro når en ser
hvordan han livnærer seg i dag.
I 2008 setter Kirkens Nødhjelps fasteaksjon fokus på mennesker som lever i
skyggen av krig og terror. Abdullah er en
av dem. Hjemlandet hans, Somalia, har
vært uten regjering siden 1991. Det meste
av det vi tar som en selvfølge eksisterer
ikke. Her mangler ordentlige skole- og
helsetilbud, landet har ikke noe politi eller rettsvesen. Derfor er det ingen som
stopper Abdullah og kameratene når de
retter våpnene sine mot forbipasserende.

Hjemme venter tre små nydelige søstre som skal
forsørges. Kjærligheten og omsorgen lyser av Abdullah. Foreldrene er døde, og Abdullah og hans to
eldre brødre forsørger familien ved å være med i
guttegjengen. Selv skulle han ønske at både han og
søstrene kunne ta høyere utdanning. Men i hjembyen finnes det ikke skolegang utover 8.klasse.
- Jeg har så lyst til å lære mer, sier Abdullah stille.
Gjennom å støtte Kirkens Nødhjelps fasteaksjon kan du hjelpe Abdullah og andre mennesker i
hans situasjon med å oppfylle noen av drømmene, enten det gjelder drømmen om mer skole,
drømmen om ikke å være redd, eller drømmen
om å kunne forme egen fremtid.

Familieforsørger
- Jeg vet det jeg gjør er galt. Men vi trenger penger til det daglige brød, sier han.

PS: Aksjonen trenger flere bøssebærere. Meld
deg til en meningsfylt kveld ved å kontakte din
menighet! G

Flere av menighetene har ulike arrangementer både i forkant av og på selve aksjonsdagen. Blant annet vil Skjold
menighet få besøk av Kirkens
Nødhjelps ungdomsorganisasjon Changemaker, mens
Birkeland menighet arrangerer en egen solidaritetsgudstjeneste kl. 19. G

VI ER MED: Konfirmantene Stine Marie Brun (nr. 2 fra venstre),
Kristine Krokli (nr. 8 fra venstre)
og Ida J. Ingebrigtsen (foran,
med ball) har vært på tur til
Midtøsten, og vil bruke fasteaksjonen til å fortelle om turen til
konfirmantene i Fana kirke dagen før fasteaksjonen. Også på
bildet. FOTO: EIRIK MILLS.

februar 2007

11

felles

1-08.qxp:felles.qxp

31-01-08

21:39

Side 12

Ny nettside

Fana prosti, oppgaver og kontaktinformasjon

www.kirkenorge.no er en ressursside
for alle. Her finner du blant annet bilder av landets kirker og andre gudshus, prekener og andre taler, bokanmeldelser av de siste kristne bøkene,
konfirmantopplegg, omtale av menighetsblad, salmetips, liturgier med
mer. I tillegg finner du linker til alle
norske menigheter som har egne
nettsider og en oversikt over landets
menighetsblad.
Siden har en egen idebank med ideer til bruk i ulike sammenhenger. Her
finnes mye matreriell som for en stor
del kan benyttes fritt.
Siden er en ikkekommersiell og basert på innsendt materiale. Sideeierne oppfordrer både til å sende inn bidrag og til å komme med tips og synspunkter på videre utvikling av nettstedet. G

Prostikontoret har personalansvaret for dem som jobber i kirkene i Fana. Kontoret koordinerer fellesfunksjoner og samarbeidsprosjekter. Kontoret utfører
sentralbordtjeneste for alle menighetene i Fana, utfører all kirkebokføring og
administrerer dåp, vigsel og gravferder.
Adresse: Fanaveien 320, 5244 Fana
E-post: fana.prosti@bkf.no
Prost Per Barsnes
Tlf. 55 59 32 55 E-post: per.barsnes@bkf.no
Prostileder Edvin Stenhjem Bratli
Tlf. 55 59 71 81 - E-post: edvin.bratli@bkf.no

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

Tlf.:
Fax:

55 11 80 10
55 11 80 11

Personal og økonomikonsulent Liv Bente Nilsen
Tlf. 55 59 32 57 - E-post: liv.bente.nilsen@bkf.no
Prostisekretær Kari Rydland
Tlf. 55 59 71 82 - E-post: kari.rydland@bkf.no

Hver fredag:
Kunngjøring om
gudstjenester
i Fana Prosti.

Servicesekretær Inger Helene Jæger
Tlf. 55 59 71 83 - E-post: inger.helene.jaeger@bkf.no

E-post:
sylvi@fanaposten.no

Perspektiv på livet
Som telefonvakt hos
Kirkens SOS kan du bidra
til at andre får det bedre,
samtidig som du får
perspektiv på livet.

Vi søker kvinner og menn over 20 år som har orden på livet, tid til å bry seg og
lyst til å utvikle seg. Les mer på www.kirkens-sos.no eller ring 55 32 58 45

Velkommen til

Bok & Media Vestbok

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no
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Natlandsveien Blomster
Natlandsveien 65,
5093 Bergen
Telefon: 55 20 22 11
Telefaks: 55 20 10 05
E-post: natbloms@online.no

Hvem-hva-hvor i Slettebakken

Sokneprest Jorunn M. Johnsen
Telefon . . . . . . . . . . . . . .55 59 71 51
Epost . . . .jorunn.johnsen@bkf.no
Mobil . . . . . . . . . . . . . . .41 44 11 43

Menighetskontoret: Vilhelm Bjerknesvei 31, 5081 Bergen • Fra 1.1.06 treffes prestene etter avtale
Tlf. 55 59 71 50 • Faks 55 59 71 59 • E-post: slettebakken.menighet@bkf.no

Familearbeider/kontorfullmektig
Kristin Trætteberg
Telefon . . . . . . . . . . . . . 55 59 71 55
Mobil . . . . . . . . . . . . . . . 977 18 438
. . . . . . . sigrid.traetteberg@bkf.no

Frivillighetskoordinator for
musikkaktiviteter Espen Rotevatn
Mobil . . . . . . . . . . . . . . .470 74 775

Cellegrupper:
Birger Huun . . . . . . . . . .55 28 92 04
mob . . . . . . . . . . . . . . . . .917 15 464

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

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

Kapellan Lars Petter Eide
Telefon55 59 71 52/994 83 804
Epost . . . . .lars.petter.eide@bkf.no
Telefon, privat . . . . . . . .55 28 33 80

Menighetens barnehage
Telefon/faks . . . . . . . . . .55 28 40 96
E-post . . . .smbhg@broadpark.no

Søndagsskolen
Kristin Trætteberg . . . .97 71 84 38

Kirketjener Regy Drange
Telefon . . . . . . . . . . . . . .95 17 42 60

Barnehagestyrer Signe Trætteberg
Telefon,privat . . . . . . . .55 28 16 82

Speiderne
Erling Handal . . . . . . . . .95908333

Menighetskonsulent Geir Møller
Telefon . . . . . . . . . . . . . .55 59 71 84
E-post . . . . . . .geir.mollerl@bkf.no

Menighetsrådsleder Nora Linden
Telefon . . . . . . . . . . . . . .55 36 00 67

TenSing
Camilla I. F. Davidsen . .93 66 54 55

Ungdomsarbeider
Ole Joachim Sjursen
Mobil . . . . . . . . . . . . . . .852 47 232

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

Lederkurset
Kai Roger Mørk . . . . . . . .41611991

Kamerunringen
Inger Steinkopf . . . . . . .55 13 42 41

Besøkstjenesten
Liva Eide . . .55 28 65 45 /56 35 41 78

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

Gave til menigheten?
Bankgiro . . . . . . . . .3624.51.12208

Organist Olav Øgaard
Telefon . . . .55 59 71 53 /55 59 71 57
E-post . . . . . .olav.oegaard@bkf.no
Telefon, privat . . . . . . . .55 28 96 65

Ungdomsklubben
Pia Angel . . . . . . . . . . . . .99264047
Harald Øgaard . . . . . . . . .41638175

februar 2007

13

slettebakken

1-08.qxp:slettebakken.qxp

31-01-08

Slettebakken trenger deg på laget:

Bli med i
givertjenesten!
Menigheten trenger inntekter for å fortsette det
verdifulle arbeidet blant barn, unge og eldre. Det
meste av utgiftene til menighetsarbeidet må dekkes av innsamlede midler, gaver og takkoffer.
Målet er å få flere givere som slutter seg til ordningen med autogiro for månedlig trekk. Fast givertjenesten gir forutsigbarhet og muligheter for å planlegge nye prosjekter som kommer mennesker i menigheten til gode.
Tenkt eksempel: Hvis 100 mennesker bestemmer
seg for å gi et fast bidrag på kr. 250 i måneden vil vi
få inn 300.000. Så mange bekker små skal det til for
at det blir en strøm av midler til menighetsarbeidet.
Givertjenesten går blant annet til barne- og familiearbeider i 50% stilling. Dette er noe som sikrer et tilbud for småbarnsfamilier med babysang, småbarntreff og søndagsskole. Det vil støtte menighetens diakonale arbeid, dåpsopplæring og andre menighetsaktiviteter. Vi vil gjerne sikre aktiviteter på dagens nivå og aller helst bygge videre på det gode engasjementet som allerede finnes i Slettebakken i
dag.
Alle som gir gaver til Den norske kirke kan få skattefradrag. Dette gjelder for gaver over 500 kroner og
inntil 12.000 pr. år. For at vi skal rapportere dette til
ligningsmyndighetene må du være registret som giver hos oss med personnummer. Dette gjør du:
- Finn påmeldingsskjema for avtalegiro i våpenhuset eller ring Slettebakken menighet 55 59 71 50 og
be om å få det tilsendt. Dette er en trygg og god
måte å gi gave på. Fyll ut og send inn til menighetskontoret.
- Hvis du ikke ønsker å gi fast kan du likevel få et givernummer slik at gaven kan registreres i regnskapet. I så fall må skjema under fylles ut med nødvendige opplysninger og sendes til menighetskontoret.

Avtale om givertjeneste i
Slettebakken menighet.
Navn ............................................................................
Adresse ........................................................................
Poststed ………… postnummer .........................
Personnummer: 11 siffer............................................
Frekvens:
Hver måned ……..... Hvert kvartal ……..
engangsbeløp ......... Beløp .....…………
Betalingsmåte:
Nettgiro: Legger selv inn faste trekk ..........................
Giro: Antall giro som ønskes tilsendt..........................
Ønsker informasjon om autogiro der beløpet
trekkes av bank etter fullmakt fra giver......................
Avtalen løper til giver selv endrer
eller avslutter giveravtalen.
Skjema sendes til: Slettebakken menighet.
Vilhelm Bjerknesvei 31 5081 Bergen.
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Pastor Eidem
Det var etter fellesgudstjenesten på såmannssøndagen at nyheten ble
sluppet for oss i Slettebakken
menighet: Pastor Atle Eidem
i baptistkirken – vår gode
nabomenighet – forlater
Bergen og sin menighet her
i byen til sommeren.
AV FRODE HJERTNES

Etter nesten ti år hos baptistene i Bergen er det slutt. Da tar pastoren kona Ellen og de tre barna Andeas (7), Filip (4)
og Pia Marie (1) med seg til nye oppgaver og utfordringer et annet sted i landet. Hvor er ennå ikke avklart.
Nyheten påskyndet redaktøren (og
nær nabo) til å stifte nærmere bekjentskap med pastor Eidem. Bedre sent enn
aldri.

Ikke været!
- Er det ikke er litt risikabelt – selv for
en Herrens tjener – å si opp en stilling
før det er en ny på trappene? Er det
bergensværet som driver dere bort?
- Slett ikke! Det vil alltid være en
klimatisk bonus forbundet med det
å flytte fra Bergen, men flyttingen er
først og fremst av hensyn til barna.
Hvis vi ikke flytter på oss nå, må vi
nesten bli værende her, sier han.
Etter bortimot ti år i en menighet kan det også være godt å komme seg videre – både for pastoren
og for menigheten: - Det vil alltid
ordne seg med tjeneste et annet
sted – det er jeg ikke redd for.
Fra oppdrett til prekestol
Atle Eidem kommer fra
Sommarøy i Troms
fylke der faren
virket både

som baptistpastor og fisker. Opprinnelig er Eidem utdannet akvaingeniør og
har arbeidet sju år på oppdrettsanlegg. I
1995 bar det til Stabæk og baptistenes
teologiske seminar, før han kom til Bergen i 1999 til sin første tjeneste. Det var
like før den nye kirken på Slettebakken
ble innviet og straks etter ble ordningen
med fellesgudstjenester med Slettebakken menighet etablert. Eidem tok et initiativ overfor daværende sogneprest
Steinkopf og siden har de to menighetene hatt regelmessig gudstjenestefellesskap. Det økumeniske klimaet på
Slettebakken har vært godt:
- Vi ble veldig godt mottatt på Slettebakken. Det er klart det er ulikheter kirkene imellom, men det er mye viktigere
å legge vekt på det som
forener.
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m på flyttefot

Livets gang
døpte

Mye forener
- Hva er de største teologiske forskjellene mellom lutheranere og baptister?
- Den viktigste forskjellen har nok å
gjøre med synet på dåpen. Vi tror at
mennesket er et Guds barn ved fødselen
og at dåpen skal være en persons eget
valg. Derfor har vi voksendåp i vår kirke.
Embetssynet til Den norske kirke – at det
bare er en utdannet teolog som kan forvalte sakramentene – er fremmed for oss.
For øvrig har vi en løsere struktur på
gudstjenestene våre som du sikkert har
sett, med større rom for deltagelse fra
menighetens side. Vi er nok på alle måter
mer lavkirkelige enn dere.
Kirke i vekst
Da Atle Eidem kom til Bergen var baptistmenigheten her nede i en bølgedal. Siden har det gått oppover. I dag er det omkring 200 døpte medlemmer i Bergen
og rundt 400 aktive medlemmer totalt. De tilsvarende tallene for Det
Norske Baptistsamfunnet – den
nasjonale overbygningen – er
henholdsvis 5000 og 10 000
fordelt på 70 menigheter.
- Det er klart at vi er avhengige av aktiv deltagelse fra menigheten på
en helt annen måte enn
statskirken. Uten et
sterkt engasjement fra
medlemmenes side vil
kirken bli borte. Slik er
det bare.
Amen sier vi og kan
ikke la være å tenke på
hvordan det hadde
vært om en like stor andel av medlemmene i
Den norske kirke hadde
engasjerte seg på samme
måte.
Menighetsbladet takker
for praten, for samarbeidet
menighetene imellom og ønsker Atle Eidem og familien lykke til og Gud velsignelse i en ny
hverdag. 

Fakta: Baptismen
Baptismen oppsto som en protestantisk retning på 1600-tallet. og
vektlegger personlig tro, voksendåp
og frihet. Baptistene mener at den
som tror på Gud og Jesus, skal selv
av fri vilje ha valgt å tro på dem. De viser til at de første kristne, apostlene,
valgte å tro på Jesus av egen vilje. Av
den grunn har baptistene forkastet
barnedåpen, og innført voksendåp
Ut fra prinsippet om å bekjenne en
personlig tro, mener baptistene at
alle mennesker skal ha full religionsfrihet. De er også opptatt av tanke- og ytringsfrihet. Et annet viktig
moment er at hver baptistmenighet
styrer seg selv, med et demokratisk
råd som øverste organ. Baptistene
er aktive innenfor sosialt arbeid, arbeid for sosiale rettigheter og kamp
for trosfrihet. Kvinner fikk tidlig tillitsverv og er også sosialt aktive i kirken.
I dag finnes det rundt 100 millioner
baptister. De fleste lever i USA, og det
er særlig svarte afroamerikanere
som tilhører baptismen.
I Norge er de vel 5100 baptistene representert ved Det Norske Baptistsamfunn samt enkelte uavhengige
menigheter.  KILDE: WIKIPEDIA

18.11. Jenny Hodneland Daae
Herman Vold Hydle
Didrik Stuhaug Hatlelid
25.11.2007
Malin Fotland-Magnussen
Ane Bjordal Vatne
02.12. Amanda Charlotte Grindhaug
Alma Pedersen Kråvik
Mari Furevik Riise
30.12. Markus Westvik
Sigurd Furnes Havre
13.01. Andreas Milde Fotland
Knut Hernes Havåg
Ingrid Furuberg Haakonsen
20.01. Christoffer Skulstad

døde
13.11.
14.11.
23.11.
30.11.
04.12.
11.12.
12.12.
13.12.
18.12.
19.12.
27.12.
04.01.
09.01.
11.01.
16.01.
17.01.
22.01.

Elna Berven Karlsen
Andreas Johansen
Lilli Herborg Thorsen
Reidar Hansen
Thordis Gurli Hofland
Mary Bergliot Bjørndal
Solveig Ruth Løkken
Margit Helene Engelsen
Finn Michelsen
Harald Johnsen
Otto Konow
Hilde Rosenlund
Kåre Arthur Frekhaug
Gudrun Sjursen
Rolf Bjørkedal Iversen
Leon Lundeland
Kaare Juel Rasmussen
Hans Henrik Gerhard Klouman
Elizabeth Ann Erichsen

Barnekroken
En vits:
Lille Per satt på med bestefar i bilen. Men bestefar kjørte veldig fort. Per ble redd, og sa: Du
må ikke kjøre så fort i svingene! Bestefar svarte: Ta det rolig, bare gjør som meg: Lukk øynene!

Konkurranse:
Denne gangen skal vi ha en tegnekonkurranse:
Tegn en tegning med tema «påske». Alle bidrag får en liten overraskelse, og en vinner blir
trukket ut! Tegningene vil bli hengt opp i kirken.
Bidragene leveres til Kristin på kontoret, eller i kirkens postkasse. Husk å
oppgi navn og adresse! Kanskje er det du som vinner en premie!
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gudstjenester
6. februar, Askeonsdag kl 19.30
Skriftemålsgudstjeneste ved Jorunn M.
Johnsen. Nattverd.
10. februar, 1. søndag i faste kl 11.00
Høymesse ved Lars Petter Eide. Søndagssk.
17. februar, 2. søndag i faste kl 11.00
Høymesse ved Lars P. Eide. Dåp. Søndagssk.
24. februar, 3. søndag i faste kl 11.00
Høymesse ved Jorunn M. Johnsen. Samtaletreff etter gudstjenesten.
2. mars, 4. søndag i faste kl 11.00
Gudstjeneste av de unge for alle ved Lars Petter Eide og menighetens unge. Søndagssk.
9. mars, Maria budskapsdag kl 11.00
Familie- og misjonsgudstjeneste ved Lars
Petter Eide og Kristin Trætteberg. Barnekoret, aspirantkoret og speiderne deltar. Dåp.
16. mars, Palmesøndag kl 11.00
Høymesse ved Jorunn M. Johnsen. Innsamling av fastebøsser.
20. mars, Skjærtorsdag kl 19.30
Musikkgudstjeneste ved Jorunn M. Johnsen,
Johann Sebastian Blum, cello og Olav
Øgaard, orgel. Nattverd.
21. mars, Langfredag kl 11.00
Langfredagsgudstj. ved Jorunn M. Johnsen.
23. mars, Påskedag kl 11.00
Høytidsgudstjeneste ved Lars Petter Eide.

B
Det skjer:
Temakvelder - Å lese Bibelen i dag
Under overskriften «Å lese Bibelen i dag»
vil vi fortsette å ha temakvelder om Bibellesning og også våren 2008 ha temakvelder i Slettebakken kirke.
Tirsdag 8. april: Håp. Kl 19.30 – 21.30
i menighetssalen.
Sokneprest Jorunn M. Johnsen innleder
til videre refleksjon for individuelt Bibelstudie og for samtaler i bibelgruppene.
Samlingene er åpne for alle og menighetens bibel- og samtalegrupper inviteres
spesielt.

Onsdag 2.april: Pensjonisttreff kl 11.30.
Leidulf Øy forteller om menighetsbygging
i Sædalen

Kamerunringen
Har møte 20 februar, 12 mars og 9 april kl
19.00 i dåpssakrestiet i kirken:

Vi kan
Har møte 14. og 28. februar, 13. og
27.mars og 10 og 24 april. Alle dager kl
11.30 i Dåpssakrestiet i kirken

LivsDialog på Slettebakken

Andakter på sykehjemmene

Samtalene om tro og liv i Slettebakken
kirke fortsetter på en del onsdagskvelder.
Tema dette skoleåret er «Gud, engler og
åndsmakter».
Dette er samlinger som er åpne for alle,
det er ingen fast gruppe. Nye ønskes spesielt velkommen fra semesterstart. Samlingene starter med en stille stund i kirkerommet, med lystenning og bønn. Vær
velkommen til gode samtaler som kanskje kan være til hjelp for deg på din livsvei. Samtaleleder er Ragnvald Hemstad.

Slettebakken menighets eldresenter,
aldershjemmet: Torsdager kl 17.00
Kolstihagen sykehjem
Fredagene 8.og 29. februar, 28.mars og
18.april. Alle dager kl 12.00
Slettemarken sykehjem
Onsdagene 6. og 27.februar, 26.mars og
16april. Alle dager kl 11.30

Vi Kan våren 08:

24. mars, 2. påskedag kl 19.30
Oppstandelsesmesse ved Lars Petter Eide og
Bjarte Holme. Slettebakken Motettkor og
blåsere under ledelse av Olav Øgaard.

Tidspunkt: 13. februar, 5.mars, 2.april,
23.april og 21. mai

Det er møte følgende
torsdager kl. 11.00 i kirken:

Åpen kirke

30. mars, 1. søndag etter påske kl 11.00
Høymesse ved Lars Petter Eide. Søndagssk.

Hver torsdag unntatt i og rundt skolens
ferier er kirken åpen mellom kl 11 og 13
med mulighet til å få en prat, en kopp kaffe og vafler. Middagsbønn kl 12

17. og 30. januar,
14. og 28. februar,
13. og 27. mars,
10. og 24. april.
15. og 29.mai

6.april, 2. søndag etter påske kl 11.00
Familiegudstjeneste ved Jorunn M. Johnsen,
Kristin Trætteberg og barne- og aspirantkoret. Utdeling av 6-årsbok. Dåp.
13. april, 3. søndag etter påske kl 11.00
Høymesse ved Lars Petter Eide. Samtaletreff
etter gudstjenesten. Søndagsskole.
20. april, 4. søndag etter påske kl. 11.00
Høymesse ved J.M. Johnsen. Dåp. Søndagsskole. Menighetens årsmøte etter gudstj.

Gudstjenester på Nattland skole
Første søndag i måneden kl. 11.00 i gymsalen, Nattland skole. Søndagsskole. Lekekrok
for de minste. Kirkekaffe etter gudstj.
Søndag 2. mars: Joh. 6, 24-36. Sult.
Søndag 6. april: Familiegudstjeneste
Johannesevangeliet 21,1-14. Påskefest
Gudstjenestene er en del av menighetsprosjektet
Sædalen/Nattland. Prest/prosjektleder:
Leidulf Øy • leidulf.oy@bkf.no - 489 91 909

FULLDISTRIBUSJON

Returadresse:
Slettebakken menighetskontor
Vilhelm Bjerknesvei 31
5081 Bergen

Pensjonisttreff i Slettebakken kirke
Onsdag 6.februar: Pensjonisttreff kl
11.30. Dagens gjest er Janniche fra Fantoft Hagesenter
Onsdag 5.mars: Pensjonisttreff kl 11.30
Menighetens ungdommer forteller fra tur
til Estland sommeren 2007

