
www.slettebakken-kirke.no 

Jul i Slettebakken
Et tusentalls mennesker
valgte å følge gode jule-
tradisjoner med gudstje-
neste i Slettebakken kirke
på selveste julaften. Men
dette var bare starten på
en travel høytid. Side  2-3

Til innsats for
Sjømannskirken!
Søreide-kantor Eli Johan-
ne Rønnekleiv er ny prosti-
kontakt for Sjømanns-
kirken. Og - hun har også
personlige grunner for å ta
på seg vervet. Side 8-9 

Rapport fra Lima
Katrine Nødtvedt (19) fra
Bønes er frivillig hjelpe-
arbeider for Agape i Peru,
et opphold som har gjort
dype inntrykk. Side 10

Radikale forslag for bruk av 
oljeformuen og faste-idéer for et 

nytt årtusen: Dag Kvarstein og 
Korsvei-bevegelsen utfordrer 

oss til å tenke utenfor 
de vante «skjemaene»

side 5-7. 

Faste på
Korsveis vis

NR. 1/10 – ÅRGANG 51 med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

«Vi kan» ... hva er det?
«Vi kan» er et stykke menighetshistore med røtter tilbake til 1973. Den 
dag i dag er «Vi kan» i aktiv virksomhet, alltid i det stille.      Side 14-15
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REFLEKSJON AV JORUNN M. JOHNSEN 

I noen kjente vers i Korinter-
brevet finner vi det som kalles
for kjærlighetens høysang:
«Om jeg taler med mennes-

kers og englers tunger, men ikke har kjærlig-
het, da er jeg bare drønnende malm eller en
klingende bjelle.

Så skriver Paulus så vakkert og poetisk om

hvordan kjærligheten ligger der som en

grunnmur for alt vi er som mennesker og som

også må ligge der som en undertone i alt vi gjør.

Det er ord som kan løfte og trøste oss. Det
er samtidig ord som utfordrer oss og som kan
sette vår menneskelige skrøpelighet i et klart
relieff til de fullkomne krav som ligger her.

For vi forstår stykkevis og taler profetisk
stykkevis. Men når det fullkomne kommer,
skal det som er stykkevis, ta slutt. 

Når det fullkomne kommer….det er håpet
vårt. Når Jesus kommer igjen skal alt det som
ikke vi klarer, alt det vi ødelegger og ikke får
til, da skal også det bli helt og fullkomment.

I Slettebakken kirke henger engelen vår
like over alteret. Mange ganger har jeg fått
melding fra både barn og voksne; ser du at
den er blitt ødelagt, tærne der er jo borte!

Ja, noen av tærne er borte, men engelen er
ikke på noen måter blitt ødelagt. Den har alltid
vært slik. Bevisst planlagt fra kunstnerens
side, tror nå jeg, selv om jeg til nå ikke har fun-
net noen sikker informasjon om dette. Den
har i alle fall vært slik fra den kom opp i kirken. 

Slik er den i sin ufullkommenhet et klart
symbol for oss på at intet i denne verden og
heller ikke Guds engler er fullkomne. Bare
Gud selv er det. Det er trøstefullt å vite. Det er
også godt å se på engelen vår med dette blik-
ket. Det er også godt å vite når vi ser på ver-
den rundt oss og også på oss selv – det er ikke
fullkomment, vi skal streve etter det. Men
samtidig få hvile i håpet om at en gang skal
det fullkomne komme. Dette er en stor gave
til oss ved starten på et nytt år og der vi kan
bekymre oss for det som ligger foran oss.

Så blir de stående, disse tre: tro, håp og
kjærlighet. Men størst blant dem er 
kjærligheten. ●

Slettebakken menighetsblad 1/10 utgis av menighets-
rådet i samarbeid med BKF og de andre menighetene i
Fana, og sendes til alle hjem i menigheten. Vi tar 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.
Lokalredaksjon: Redaktør Frode Hjertnes, 
tlf. 55 28 95 20. Lokal kontaktinformasjon: Side 13
Sentralredaksjon: Kun henvendelser angående felles-
stoff til bladet (side 5-12). 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

Annonser, lokalsider: Kontakt lokalredaksjon.
Annonser, fellessider (side 5-12): Kjell-Erik 
Wiborg - mob: 977 58 695, e-post: kje-wi@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: Torsdag 25. februar
Utgivelsesdag neste nummer: Tirsdag 16. mars

Men når det full-
komne kommer

I skrivende stund pakkes kirkens julekrybbe ned. Og
englene som har hilst alle kirkegjengerne velkommen
denne julen blir lagt bort. Vi kan se tilbake på en flott

Julen i Slette
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tebakken menighet
julefeiring i Slettebakken også dette året.
Nærmere 1000 mennesker startet høytiden
med gudstjeneste julaften i Slettebakken

kirke. Deretter gikk det slag i slag med guds-
tjenester og julefester. Over ser vi noen glade
er glimt fra julen 2009.

Blå salmer
Hilde Trætteberg Serkland (sang) Espen Rotevatn (piano) 

Korskirken Bergen fredag 19.februar kl.19
Slettebakken kirke søndag 21.februar kl.19
Entré 100kr/75kr
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AV NORA LINDÉN

Et godt nytt år er
for oss alle et år
med fred, med

god helse, rike erfaringer, et
godt fellesskap med gode ven-
ner og gode møtesteder. Et slikt
møtested er Slettebakken kirke.
Vi har feiret julehøytiden, hatt
julefest for store og små og nå
kan vi glede oss over at de vanli-
ge aktivitetene starter opp igjen
i kirken. Vi har masse å glede oss
over og se frem til i 2010. Kan-
skje det som jeg ser frem til ak-
kurat nå er at vi går mot en ly-
sere årstid. Vinteren må vike for
våren om noen måneder. Snø-
en smelter, solen varmer og ver-
den våkner til liv på nytt. Da
tenker jeg på Jacob Sandes dikt
«Vårteikn»: 

Vårteikn

Når våren der heime vakna 
og snøen av marka gjekk,

vi smågutar kappsprang i sola 
og talde kvar grasgrøn flekk.

Kvar dag kom med nye under 
umerkande mest å sjå,

ei sløring av gyldne knopper
og bryddande, mjuke strå.

Takk Gud for at vi kan ønske
hverandre et godt nytt år, med
årstidendes variasjoner, med
fellesskap og Guds ord i kirken,
og opplevelser som gjør oss rike. 

Slik ønsker jeg at 2010 skal bli
for Slettebakken menighet og
for alle mennesker på jorden. 

Et velsignet nytt år ønsker
jeg alle! 

4 januar 2010

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 fi nner motivene på 
www.spv.no

Kort fortalt:

Å gjøre det jeg skal – jeg vil 
men lettere er det
å gjøre det jeg ikke skal
men det gir ingen fred

Takk Jesus at det ikke er
fordømmelse hos deg
for han har oppfylt lovens krav 
tatt synden min på seg

O Jesus Krist du ved din Ånd 
må lede meg hver dag 
så synden ikke fester rot
og meg igjen inntar

Takk Jesus at jeg alltid kan
få komme som ditt barn
Du leder meg til Himlens land
Befrir fra syndens garn

Godt nytt år!
Denne hilsen og et slikt ønske har vi allerede sagt til
hverandre mange ganger i det nye året. Et helt nytt år,
som ligger og venter på oss, som vi skal få ta imot, og
gjøre godt for hverandre.

Å gjøre det jeg skal AV LILLIAN KVINGE 
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TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Askeonsdag, den første dagen i fasten, fal-
ler i år på 17. februar. Selve fastetiden varer
i 40 dager (unntatt søndager) til og med
påskeaften, og skal minne oss om de førti
dagene og nettene Gud lot det regne under
syndfloden, at Moses fastet 40 dager på
fjellet Sinai,at jødene vandret omkring i
ørkenen i 40 år før de nådde frem til det
forjettede land, at profeten Elija fastet 40
dager på vei til fjellet Horeb (1.Kong.19:8),
og at Jesus fastet 40 dager i ødemarken før
han møtte sitt folk (Matt. 4:2). 

Søke Jesus Kristus
– Fastens dypeste formål er å komme nær-
mere Gud, sier Dag Kvarstein.

– Det vil også si å komme nærmere seg
selv. Setter vi det inn i en større sammen-
heng, handler det om å søke Kristus og å
leve enklere. Fastetiden gjør oss bevisste på
vårt overforbruk, og gir oss smaken på at
det går an å leve enkelt også når det gjelder
mat. 

En del folk i Korsvei-bevegelsen prakti-
serer faste. Noen ved kun å spise vegetarisk
mat i fastetiden, andre ved å la være å spise
på fredager - for å minnes Jesu lidelse på
Langfredag. Faste betyr å avstå, og det er

mulig å gjennomføre denne tiden på flere
måter. 

– En måte kan være å redusere betydelig
på media-inntrykkene, og heller bruke ti-
den til å lese noe oppbyggelig, sier Kvar-
stein.

– Det handler om hva man bruker tiden
til, hva man putter inn i munnen og i ho-
det.  

Leve enklere
Fyller vi oss opp med en ting, fortrenger vi
noe annet. Ved å la være å ta inn så mange
stimuli, får vi mer rom for å klarne tankene
og å søke Gud.  > SIDE 6

Vil bruke 
oljefondet 
på fattige 
og miljø:

Fastetid 
ved en
korsvei
– En måte å faste på kan være å redusere betydelig på media-inntrykkene, sier Dag
Kvarstein (47), redaktør av magasinet Korsvei og tidligere redaktør av menighets-
bladene i Fana. – En annen måte kan være at halve oljeformuen investeres til beste
for de fattige og et utarmet skaperverk. 

FAVNER VIDT: – Jeg var med på min første Korsvei-festival i 2005, sier Dag Kvarstein, nå styremedlem i Korsvei Bergen og redaktør av ma-

gasinet Korsvei, og forteller at han ble tiltrukket av kombinasjonen av kristentro, sosialt engasjement, miljøsak og en stor åpenhet for uli-

ke kulturelle uttrykk.
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– Å ferdes i skog og mark kan også gi en
åndelig åpenhet, mener han.

– Folk var mer åndelige i gammel tid, når
de levde tettere på naturen.

– Slik som Knut Hamsun beskriver det i
«Markens grøde»?

– Artig at du nevner det. Jeg leste den net-
topp, og siterte fra den i et intervju jeg skrev
i den siste utgaven av Korsvei-bladet, fortel-
ler Kvarstein, og siterer romanens hoved-
person, bureisingsmannen Isak Sellanrå:
«Isak gikk barhodet og i Jesu navn og sådde,
han var som en kubbe med hender på, men
innvendig var han som et barn».

– Det er nettopp dét det handler om; å
være nær den store, åpne himmelen.

Bygge fellesskap
Korsvei-bevegelsen er ingen menighet,
men en stiftelse bygget opp rundt en stor
festival som avholdes hvert annet år på
Dyrskuplassen i Seljord. I fjor sommer del-
tok det nesten tre tusen personer på festiva-
len, som ble avholdt i tidsrommet 14-19.
juli. Festivalen er en blanding av møter,
konserter, kulturelle arrangementer, guds-
tjenester, dans, turer, lek og idrett, alt sam-
men rammet inn av morgenbønner og
kveldsbønner.

– Vi bruker et format på disse bønnene
som har sitt forbilde i livlig og jordnær kel-
tisk spiritualitet fra 400-tallet, samt en type
meditativ aftenbønn med opphav i Taizé-
fellesskapet.

Sistnevnte ble grunnlagt av den sveitsiske
presten Broder Roger i 1940, og er en øku-
menisk kristen munkeorden med moder-
hus i den franske kommunen Taizé. Også
Korsvei-bevegelsen legger stor vekt på det
tverrkirkelige og økumeniske fellesskapet.
Den startet i 1984 som et ønske om å tolke
den kristne troen inn i vår tid, etter et initia-
tiv fra en gruppe mennesker med røtter i
Den norske kirke.

Fremme rettferdighet
Bevegelsen har laget fire hovedmotto eller
veivisere for sitt arbeid. Disse er: Søke Jesus
Kristus, Bygge fellesskap, Leve enklere og
Fremme rettferdighet. Veiviserne indikerer
at dette er en kristen bevegelse som er opp-
tatt av rettferdighet, nestekjærlighet og å ta
miljøansvar. Det siste ligger i det å leve en-
klere, som også handler om å ta vare på klo-
den vår.

– I vårt samfunn er det vanskelig å leve en-
kelt. Men alle kan leve enklere, mener Kvar-
stein.

– Det trenger ikke være snakk om de store
forandringene, men alle kan gjøre noe.

Mens vi snakker, mottar vi begge samme
tekstmelding fra «Varsling24» - nesten som
en kommentar til det vi snakker om. «Ta
hensyn, la bilen stå», står det, med hilsen fra
Bergen kommune.

– Ved å la hensynet til fellesskapet styre
våre valg i større grad, kan vi være med og
gjøre verden litt bedre, kommenterer han. 

– Setter vi for stort fotavtrykk etter oss, vil
kommende generasjoner måtte slite med
det.

Jesu disipler
Det er høyt under taket i Korsvei-beve-
gelsen, med stort spenn både politisk og
teologisk. 

– Vi er mer opptatt av å be sammen, synge
sammen, feire gudstjeneste sammen og å ha
godt fellesskap enn å diskutere teologiske
læresetninger, sier han. 

– Det fokuseres mer på spiritualitet enn
på å ha den «rette» lære.

Denne vektleggingen gjør at bevegelsen
unngår opprivende strid, slik som vi har sett
i kirkens debatter om homofili og kvinneli-
ge liturger.

– Folk fra flere kirkesamfunn er med.  De

MANESJEN: Gudstjenester og store møter på 
festivalen foregår i et sirkustelt. FOTO: D. KVARSTEIN

AFTENBØNN: Hver kveld på Korsvei-festivalene blir avsluttet med Taizé-messe, der le-
vende lys, sang og bønn står sentralt. FOTO: LARS VERKET

Rett 
faste

Er dette den faste jeg vil ha: 

En dag da mennesket plager
seg selv, henger med hodet
som sivet, kler seg i botsdrakt
og ligger i aske?

Kaller du dette for faste, er 
det en dag etter Herrens vilje?
Nei, slik er fasten som jeg vil ha: 

at du løslater dem som 
med urett er lenket, 

sprenger båndene i åket
og setter de undertrykte fri,
ja, bryter hvert åk i stykker,
at du deler ditt brød med dem
som sulter,og lar hjemløse
stakkarer komme i hus,
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fleste har bakgrunn fra statskirken, men vi
har også frikirkelige, katolikker og ortodok-
se blant deltagerne våre.

Målsettingen er å være en inspirasjon til å
leve som kristne, og finne ut hva det vil si å
være Jesu disippel i dag. 

Vår tids spedalske
De fire veiviserne handler alle om å ha Jesus
som forbilde, og gir en mulighet til å stoppe
opp og tenke gjennom hva som var hans
hovedbudskap.

– Rettferdighet og nestekjærlighet var
viktig for ham, og han søkte gjerne felles-
skap med mennesker som falt utenfor det
etablerte samfunnet. 

– Et aktuelt spørsmål da blir hvem som
er vår tids samaritanere og spedalske.  Har
du gjort deg noen tanker om det?

– Vi har et tre fjerdedels samfunn. Det be-
tyr at en fjerdedel ikke klarer å henge med i
det tempoet vi har i dag. En annen ting er
alle verdens fattige. Jesus snakket veldig
mye om å vise omsorg for de fattige.

– Da snakker vi kanskje om et tre fjerde-
dels samfunn med omvendt fortegn?

– Ja, ser vi på fordelingen i verden så har
vi nok et én fjerdedels samfunn. 

Nasjonal faste
Engasjementet for verdens fattige er stort i
bevegelsen, og på en åpen høring i finans-

komiteen 29. april i fjor utfordret de Stor-
tinget til å opprette et rettferdighets- og
miljøfond.

– Vi foreslo å sette av halvparten av olje-
fondet til prosjekter som støtter opp under
en bærekraftig utvikling, miljøarbeid og
fattigdomsbekjempelse, oppsummerer
Kvarstein.

– Det ville vel vært en form for nasjonal
faste?

– Ja, godt sagt!
– Hva svarte de?
– Ikke så mye. De hørte på oss, nikket

høflig og takket for innlegget. 
Etter høringen har Korsvei-bevegelsen

jobbet videre med dette kravet, og like før
jul gjorde de en skriftlig henvendelse til ny-
valgt finansminister, Sigbjørn Johnsen,
samtidig som de overrakte 754 underskrif-
ter som støtte for kravet.

– Vårt håp er at dette skal bli et folkekrav,
slutter Dag Kvarstein.

Mer informasjon: www.korsvei.no  
På nettstedet kan du også tegne 
deg på underskriftslisten med krav 
om å opprette et rettferdighets- og 
miljøfond.
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LEIRLIV: De fleste av festivaldeltagerne i fjor sommer bodde i telt, der de laget
mat sammen i små teltleire. FOTO: DAG KVARSTEIN

JOKERMAN: Klovnen hadde en sentral rolle under
Korsvei-festivalen i sommer. FOTO: DAG KVARSTEIN

GRATIS MAGASIN: Alle som ønsker det kan
motta Korsvei-bladet gratis, eller bli med
på bevegelsens mailliste.

at du sørger for klær når du ser en
naken,og ikke svikter dine egne.

Da skal ditt lys bryte fram som
når dagen gryr, dine sår skal
snart leges og gro.

Din rettferd skal gå foran deg
og Herrens herlighet følge 
etter deg.

Da skal Herren svare når du 
kaller på ham, når du roper om

hjelp, skal han si: «Her er jeg!»

Når du tar bort hvert tyngende
åk, når du holder opp med å
peke fingrer og tale ondskaps-
fullt om andre,

når du deler ditt brød med den
som sulter, og metter den som
lider nød, da skal lyset brenne
for deg i mørket, og natten skal
bli som høylys dag. 
JES. 58:5-10
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– Tre ganger i livet mitt har
Sjømannskirken vært ekstra
tydelig for meg, sier Eli Johanne
Rønnekleiv, kantor i Søreide
menighet.

TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Rønnekleiv ble utpekt som prostikontakt
for Sjømannskirken i fjor, og er glad for å
være lokalt bindeledd for Fana-menighe-
tene sin forlengede arm ut i verden.

En sjømann, en forening
– Jeg har ingen bakgrunn fra Sjømannskir-
ken, men den har i perioder vært en viktig
del av livet mitt, sier Rønnekleiv.

Hennes første møte med Sjømannskirken
var på midten av 80-tallet, da hun var kantor
i Ullensvang. Der, langt inne i Sørfjorden,
hadde de en lokal forening som samlet inn
penger for Sjømannskirken - eller Sjø-
mannsmisjonen, som det het den gangen.
Bygden hadde bare en sjømann, og han var
selvsagt veldig stolt over foreningens arbeid.

– Var det en forening bare for ham?
– Han likte å si det, smiler hun.

Omkom på sjøen
Noen år senere fikk hun selv oppleve hvor
godt det var å ha en utenlandsk gren av Den
norske kirke å støtte seg på.

– Mitt søskenbarn omkom brått på sjøen i
1989, forteller hun. 

Søskenbarnet hennes var mannskap på en
fraktebåt som forsvant i Nordsjøen på vei
hjem fra England. Det ble aldri funnet vrak-
gods eller omkomne fra båten, noe som var
med og gjorde tapet ekstra tungt. Da ble Sjø-
mannskirken i London et viktig sted for de
etterlatte.

– Dette var den siste plassen mannskapet
hadde vært samlet før de reiste på sjøen
igjen. Folk som arbeidet der, kunne fortelle
oss om hvordan de hadde det, og at de var i
godt humør da de dro derfra. Disse opplys-
ningene ble mentalt svært viktige for alle oss
etterlatte.

Hjemmefra
Slike situasjoner forteller noe om hva Sjø-
mannskirken betyr for folk. Ikke bare det at
den ble en støttespiller for de etterlatte, men
også at den var det siste stedet de omkomne

oppsøkte før de la ut på sjøen igjen. «Vel-
kommen hjemom - verden rundt», står det
på en liten folder Sjømannskirken har fått
laget. Åpner du den, finner du en fullstendig
oversikt over alle de norske sjømannskir-
kene. 

Det er ikke få.
– Sjømannskirken er til stede og gir en fø-

lelse av trygghet i fremmede områder, sier
Rønnekleiv, og forteller om et annet møte
hun hadde med Sjømannskirken. 

– Høsten 2000 var jeg i København for å få

litt intensiv privat sangundervisning. Da ble
Sjømannskirken et naturlig sted å finne fel-
lesskap. Den rausheten jeg møtte der, den
var stor.  

Da Sjømannskirken etterlyste frivillige
prostikontakter i bispedømmet, var derfor
dette en oppgave hun gjerne tok på seg.

Menighetenes forlengede arm
Vervet som prostikontakt innebærer å være
kontaktledd mellom menighetene i Fana og
Sjømannskirken, og Rønnekleiv har allere-

Hjerte for Sjøman
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Sjømannskirken
• Sjømannskirken ønsker å være et 

kirkelig, kulturelt og sosialt møte-
sted for alle nordmenn i utlandet.

• Kirken har kompetanse på krise- og 
beredskapstjeneste, nettverks-
bygging og relasjonsrådgivning.

• Gjennom 800.000 møter i året 
kommer Sjømannskirken i kontakt 
med mennesker over hele verden.

• Sjømannskirken er en frivillig 
organisasjon, grunnlagt i 1864.

• Sjømannskirken er tilknyttet Den 
norske kirke og underlagt Bjørgvin 
bispedømme.

• Hovedkontoret ligger i Bergen. 
• Mer informasjon: 

www.sjomannskirken.no 

Prostikontakt
• Et samarbeidsprosjekt mellom 

Sjømannskirken og bispedømmet.
• Målet er å «forankre Sjømanns-

kirkens arbeid i de lokale menig-
hetene», slik at den blir oppfattet 
som menighetens forlengede arm 
ute i verden.

• En viktig oppgave for prostikontakten 
er å oppdatere menighet og med-
arbeidere med aktuelt fra Sjømanns-
kirken. 

• Prostikontakten er medavsender for 
alle offersøknader til menighetene.

• Opplysninger om «hjemigranter» blir
formidlet til prostikontaktene, som 
deretter kan gi informasjonen videre 
til den menigheten de flytter inn i.

• Til høsten får alle prostikontaktene 
bli med på studietur til Spania for å
besøke sjømannskirkene på det 
spanske fastlandet (El Campanario, 
Torrevieja og Albir).

9                    januar 2010

de deltatt på noen samlinger i prostiet.
Oppgavene hennes blir først og fremst å
spre informasjon om Sjømannskirken ut
til menighetene, samt å følge opp offer-
søknader. 

– Jeg skal oppmuntre kollegaer og me-
nighetsråd til å se på offer til Sjømanns-
kirken som et offer til eget arbeid, sier
hun. 

De følelsesmessige og formelle bån-
dene til Sjømannskirken i Bjørgvin er
sterke. At Sjømannskirken har sitt ho-

vedsete i Bergen er en del av dette, men
ikke hele historien. 

– Sjømannskirken er Bjørgvins 14. pro-
sti, og det er biskopen i Bjørgvin som har
tilsynet med Sjømannskirkene, opplyser
hun. 

– Og Bjørgvin bispedømme omfatter
store deler av Vestlandet, med lange tra-
disjoner innenfor sjømannskap. Folk her
lever og har levd tett på havet. Og når det
skjer katastrofer og ulykker, vet man at
Sjømannskirken er der.  ●

annskirken
ALLTID SOL I BJØRGVIN: – Sjømannskirken er en

del av Bjørgvin bispedømme, sier Eli Johanne Røn-

nekleiv. – Biskop Nordhaug sier at Bjørgvin er det bi-

spedømmet der solen aldri går ned.
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TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Hun har tidligere vært ung-
domsleder i ungdomsklubben i
menighetene Bønes og Store-
tveit. Nå befinner hun seg i Lima
i Peru, der hun jobber som frivil-
lig i den kristne organisasjonen
Agape, en av Strømmestiftelsens
partnerorganisasjoner. 

En by av kontraster
– Første gangen jeg kjørte langs
byens motorvei la jeg merke til
alt søppelet, uferdige hus og løs-
hunder. Og mennesker, men-
nesker over alt, forteller Nød-
tvedt.

– Et hav av biler, en trafikk som
for meg så ut som et kaos uten
like. Dette er den ene siden av
virkeligheten. Den andre er de
enorme kjøpesentrene, de flotte,
moderne hotellene, de fine res-
taurantene. Fontener, grønne
parker, mennesker i pyntede
klær. Alt dette har jeg funnet i
Lima, side om side, ikke alltid
like vel vitende om hverandres
eksistens. 

Barn fra den fattige delen av
byen ser ikke rikdommen andre
velter seg i, mens mennesker fra
de mer velstående bydelene sjel-
den våger seg og sine fine biler på
tur for å se på slummen. 

Viktig tilbud
– Her i Lima blir jeg konstant
minnet på distansen som er
mellom fattig og rik, og den er
forstyrrende stor, sier hun.

Agape jobber med å forhindre
vold og misbruk i en svært utsatt
sone av Lima, og tilbyr også gra-

tis hjelp, både psykiatrisk og
rettslig, til mennesker som har
vært ofre for misbruk. For
mange mennesker her har Aga-
pe vært det eneste de har hatt å
vende seg til for å få støtte i van-
skelige situasjoner.

I tillegg organiserer Agape
workshops for mødre og for
ungdommer, der deltakerne kan
få et avbrekk fra hverdagen,
snakke om problemene sine og
lære nye ting. 

Ofte har ikke menneskene her
så mange muligheter generelt, og
bare det at det eksisterer et tilbud
her er uunnværlig.  

En annen virkelighet
– Som nordmann har det vært
rart å møte virkeligheten her, re-
flekterer Nødtvedt. 

– Jeg har oppdaget så alt for
godt hvor rik jeg er, og hvordan
jeg tar det for gitt. For meg er det
ikke et spørsmål om jeg noen
gang får reise rundt i verden,
spørsmålet er om jeg har lyst. For

meg er det ikke et spørsmål om
jeg får råd til å gå på universitetet,
spørsmålet er om jeg har lyst. For
meg er det ikke et spørsmål om
jeg har råd til medisiner når jeg
er syk, eller mat på bordet når jeg
er sulten, eller nye klær når de
gamle er slitte. Jeg har innsett at
jeg, fordi jeg er født i Norge, nær-
mest kan gjøre hva jeg vil. 

Urettferdighet
Nødtvedt har likevel ingen van-
skeligheter med å finne ut hva
hun vil med livet sitt.

– Jeg vil hjelpe, og jeg vil overta-
le andre til å hjelpe, fordi vi har
muligheten til det. Ikke i den for-
stand at jeg vil sende alle nord-
menn ut på feltarbeid, men jeg vil
at flere vender øynene mot fattig-

Å redde 
verden litt
–  Fattigdom er ikke en slags ubeleilig tilfeldighet
som tilfaller verdens uheldige, men urettferdighet.
Min drøm er at flere erkjenner dette, sier Katrine
Nødtvedt (19) fra Bønes.

MEDMENNESKER:  Agape-med-

arbeider og en lokal kvinne på 

sy-workshop. FOTO: PRIVAT

OPPDRAG LIMA: Panoramabilde av Huaycan, bydelen i Lima der 

Katrine Nødtvedt jobber. FOTO: PRIVAT
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Fana Prosti inviterer 20. mars
til et seminar om sorg.

Sorg berører oss på mange må-
ter og du er velkommen enten
det er kort eller lengre tid siden
dødsfallet.

TID/STED: 
Lørdag  20 mars kl. 10.00-14.00

i Birkeland menighetshus,
Øvsttunveien 29

PROGRAM:
• Hva er sorg og hva gjør 

sorgen med oss?Ved sokne-
prest Bjarte Holme,  Storetveit 

• Lunch,  samtale/ spørsmål. 
• Orientering om tilbud til 

etterlatte i prostiet.

Påmelding eller spørsmål? 
Diakon Tone Totland
55 36 22 85/915 32 323
tone.totland@bkf.no
Diakon Linda Bårdsen,  
55 30 81 17
linda.bardsen@bkf.no

VELKOMMEN  -   også om 
du ikke har fått meldt deg på.

Åpen samling om sorg i forbin-
delse med samlivsbrudd.

TID/STED:
Tirsdag 23 februar kl 19.00-
21.30 i Storetveit Menighets-
hus, Kirkeveien 27.

Innleder: Prof. Frode Thuen 

Temaer:
• Sorgreaksjoner, -hva 

hjelper ?
• Hvordan bearbeide og 

komme videre?
• Barns reaksjoner og hvordan 

få til gode ordninger?
• Enkelt kveldsmåltid
• Seminaret er gratis.

Påmelding eller spørsmål? 
Diakon Tone Totland
55 36 22 85/915 32 323
tone.totland@bkf.no
Diakon Linda Bårdsen,  
55 30 81 17
linda.bardsen@bkf.no

Arr. Menighetene i Fana Prosti 

Storetveit, tirsdag 2. februar 
kl. 11.30: Hyggetreff for pensjo-
nister: «Perledykk i poesi og pro-
sa». Sverre Trætteberg i ord og to-
ner fra saksofon.

Skjold kirke, søndag 7. februar kl
19: «Det andre rommet»,  poesi av
Lars A. Vaage. Tore Brunborg,
saks., Tord Gustavsen, flygel og
Cecilie Jørstad, forteller.

Fana kirke, søndag 14. februar kl
20: «Lengsel». Bodil M.  Eldhuset

(sang), Dag Arnesen (flygel) og Si-
gurd Ulveseth (bass).

Slettebakken kirke, Søndag 
21. februar kl 19: Blå salmer.
Hilde Trætteberg Serkland
sang, Espen Rotevatn, piano

Skjold kirke, søndag 28 februar kl
18.30: «Mitt liv som landsstyrele-
der». Ved Kari Skår Sørheim,
landsstyreleder for NMS i 2008.

Fana kirke, søndag 28.februar kl
19: «Kjærlighet og vemod» Kon-
sert med Jan Erik Endresen (te-
nor) og Ingunn Ådland (flygel).

Birkeland kirke onsdag 17.mars
kl.19: Fastegudstjeneste. Kantor
Harald Holtet og spr. Ivar Braut vil
særlig ta fram noen av fastetidens
gamle og nye salmer.

Storetveit kirke tirsdag 30. mars
kl 20: Pasjonskonsert. Folketoner
og jazz mm. Heidi Lambach,sang/
fløyte, Ingvill Morlandstø, saks.
mm. Terje Tjervaag, gitar mm,
Markus Scholz, perkusjon, Ruth
Bakke, orgel/keyboards mm. 

Birkeland kirke lørdag 17.april
kl.18: Konsert med musikalkon-
firmantene.

dommen som finnes i verden,
både i utlandet og hjemme. 

For fattigdom er ikke en ubeleilig
tilfeldighet som rammer verdens
uheldige, men urettferdighet.
Nødtvedts drøm er at flere erkjen-
ner dette, og slik åpner hjertene
sine for å hjelpe. 

– Det tror jeg kan redde verden
litt, avslutter hun stille.●

MØTE MED FATTIGDOMMEN: 

– Jeg vil hjelpe, og jeg vil over-

tale andre til å hjelpe, fordi vi

har muligheten til det, sier

Katrine Nødtvedt, som for tiden

jobber som frivillig i Peru for

den kristne organisasjonen

Agape. FOTO: PRIVAT

HJERTEROM: Agape bygger utedo

til en lokal familie. FOTO: PRIVAT

Kulturkalender

«Det finnes folk som er så elen-
dige, at de ikke engang har en
kropp» skriver den peruvian-
ske poeten César Vallejo
(1892-1932) i diktet «Snubler
mellom to stjerner», vakkert
oversatt av Inger Elisabeth
Hansen i antologien «Men-
neskelige dikt» (Aschehoug,
2007). Diktet ble brukt både
som inspirasjon til og som en
medfølende rød tråd i den
svenske filmen «Sanger fra an-
dre etasje» (Roy Andersson,
2000). «Elsket være den som
setter seg», siterer en mannlig
rollefigur der. «Elsket være
den som sover på ryggen, den
som klemmer en finger i dø-
ren, den skallede uten hatt,

den som går med en hullete
sko i regnet, den som svetter av
skyld eller skam, den som be-
taler med det han selv savner,
den som bærer klokke og har
sett Gud». Jeg vet ikke om Val-
lejo selv så Gud, men til tider

skriver han som en. Han tok
hovedfag i spansk litteratur i
1915, begynte å publisere egne
dikt og engasjerte seg politisk
på venstresiden. Etter å ha blitt
fengslet og forfulgt, valgte han
til slutt å forlate hjemlandet,
og slo seg ned i Paris. Han var
marxist, men poesien hans
forfaller aldri til ren propa-
ganda. Troen på mennesket
skinner alltid gjennom, for ek-
sempel i en av hans aforismer:
«En kvinne og en mann lytter
til Beethoven. De gråter, gre-
pet av storheten i hans mu-
sikk. Og jeg sier til dem: kan-
skje storheten kommer fra
hjertene deres.» ●
MAGNE FONN HAFSKOR

Sorgseminar for etterlatte

«Sorgen det ikke sendes blomster til»

Kulturtipset: «Elsket være den som setter seg»
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Bok & Media Vestbok

Tlf 55 13 15 00 - www.dbeg.no
Begravelsesbyråkjeden Jølstad

Prost Per Barsnes
Telefon: 55 59 32 55 
E-post: per.barsnes@bkf.no

Prostileder Edvin 
Stenhjem Bratli 
Telefon: 55 59 71 81 
E-post: edvin.bratli@bkf.no

Personal og økonomi-
konsulent 
Liv Bente Nilsen
Telefon: 55 59 32 57 
E-post:
liv.bente.nilsen@bkf.no

Prostisekretær 
Kari Rydland
Telefon: 55 59 71 82 
E-post: kari.rydland@bkf.no

Servicesekretær 
Inger Helene Jæger
Telefon: 55 59 71 83 
inger.helene.jaeger@bkf.no

Adresse: 
Fanaveien 320, 
5244 Fana
E-post: fanaprosti@bkf.no

Fana prosti: Oppgaver og
kontaktinformasjon

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

Tlf.: 55 11 80 10
Fax: 55 11 80 11

Hver fredag:
Kunngjøring om 
gudstjenester
i Fana Prosti. 

E-post:
sylvi@fanaposten.no

Begravelsesbyrået for 
 og 

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

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

Perspektiv på livet

Prostikontoret har personalansvaret for alle som jobber
i kirkene i Fana. Kontoret koordinerer fellesfunksjoner
og samarbeidsprosjekter. Kontoret utfører sentralbord-
tjeneste for alle menighetene i Fana, utfører all kirke-
bokføring og administrerer dåp, vigsel og gravferder.

Hjelp oss 
med skyss!
Kjære born og borneborn av 
aldrande foreldre og beste-
foreldre utan bil!

Tverrsambandet i Fana er dårleg og oftast er bil einaste framkomst-
middel. Det fører til at sjuke og gamle som ikkje disponerer bil eller
lenger køyrer sjølv blir sette utanfor, og at folk som før regelmessig
valde å gå på gudsteneste, ikkje kjem seg dit. Mange lengtar sårt etter
å få koma til kyrkje utan at dei set ord på det, i frykt for å gi dei næras-
te dårleg samvit. Slik fell dei mellom to stolar!

Kjære born og borneborn av aldrande foreldre og besteforeldre
utan bil! Ja kjære naboar også! Har de høve til å gi skysshjelp, t.d. ein
gong i månaden, om ikkje meir, og i høgtidshelgar? Skyss til butik-
ken er fint. Men skyss til gudsteneste blir også sett pris på!

PER BARSNES, PROST 
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Sokneprest Jorunn M. Johnsen

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

Kapellan Lars Petter Eide

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

Menighetskonsulent 

Mona Gangsøy Eide 

Telefon  . . . . . . . . . . . . . 55 59 71 56
Mobil  . . . . . . . . . . . . . . . 452 35 760
slettebakken.menighet@bkf.no

Organist Olav Øgaard

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

Kirketjener 

Telefon  . . . . . . . . . . . . . 55 59 71 54

Familearbeider/frivillighets-

koordinator Kristin Trætteberg

Telefon  . . . . . . . . . . . . . 55 59 71 55
Mobil  . . . . . . . . . . . . . . . 977 18 438
E-post . kristin.traetteberg@bkf.no

Menighetens barnehage

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

Barnehagestyrer Signe Trætteberg

Telefon, privat  . . . . . . . .55 28 16 82

Menighetsrådsleder Nora Linden 

Telefon . . . . . . . . . . . . . .55 36 00 67 

Menighetens kor

Olav Øgaard  . . . . . . . . .55 28 96 65

Besøkstjenesten

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

Frivillighetskoordinator for 

musikkaktiviteter Espen Rotevatn

Mobil  . . . . . . . . . . . . . . . 470 74 775

Eldresenteret

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

Søndagsskolen

Kristin Trætteberg  . . . .97 71 84 38 

Speiderne

Jan Thomas Moldung  . . 906 58 242

TenSing

Ina B Michelsen  . . . . . . 951 88 095

Lederkurset

Kjetil Størkson  . . . . . . . 952 47 564 

VI KAN 

Marit D.Johannesen . . .55 28 40 79

Cellegrupper: 

Birger Huun55 28 92 04/917 15 464

Ungdomskontoret

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

Ungdomsklubben

Christine Wilhelmsen  . . 481 43 572 

Ungdomsarbeider Ole J. Sjursen

Mobil  . . . . . . . . . . . . . . . 852 47 232

Kamerunringen

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

Gave til menigheten?

Bankgiro  . . . . . . . . .3624.51.12208

Hvem-hva-hvor i Slettebakken 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 - www.slettebakken-kirke.no

13                     januar 2010

Natlandsveien Blomster
Natlandsveien 65, 
5093 Bergen
Telefon: 55 20 22 11
Telefaks: 55 20 10 05
E-post: natbloms@online.no
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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 dek-

kes av innsamlede midler, gaver og takkoffer. 

Målet er å få flere givere som slutter seg til ordning-
en med autogiro for månedlig trekk. Fast givertje-
nesten gir forutsigbarhet og muligheter for å plan-
legge nye prosjekter som kommer mennesker i me-
nigheten 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 familie-
arbeider i 50% stilling. Dette er noe som sikrer et til-
bud for småbarnsfamilier med babysang, småbarn-
treff og søndagsskole. Det vil støtte menighetens di-
akonale arbeid, dåpsopplæring og andre menig-
hetsaktiviteter. Vi vil gjerne sikre aktiviteter på da-
gens nivå og aller helst bygge videre på det gode en-
gasjementet som allerede finnes i Slettebakken i
dag. 

Alle som gir gaver til Den norske kirke kan få skat-
tefradrag. 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 gi-
ver hos oss med personnummer. Dette gjør du: 

- Finn påmeldingsskjema for avtalegiro i våpenhu-
set 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 menighets-
kontoret. 

- Hvis du ikke ønsker å gi fast kan du likevel få et gi-
vernummer slik at gaven kan registreres i regnska-
pet. I så fall må skjema under fylles ut med nødven-
dige 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.

14 januar 2010

AV FRODE HJERTNES

Etter tips fra en velplassert kilde ble vi
imidlertid satt på sporet av «Vi kan» og be-
stemte oss sporenstreks for å drive litt gra-
vende journalistikk. Etter avtale ble vi en
torsdag formiddag i januar mottatt med
kaffe og sjokolade i menighetssalen av
gruppens leder, Marit D. Johannesen, og
hennes «medsammensvorne»; til sam-
men fem voksne damer med lang og tilsy-
nelatende svært givende fartstid i «Vi
kan». Her ble vi presentert for et interes-
sant stykke lokal menighetshistorie.

Startet i 1973
Gruppen ble etablert under sogneprest
Danielsens regime i Slettebakken i 1973 –
tre år etter at kirken stod ferdig – og fru
Danielsen ble gruppens første leder. Marit
Johannesen har vært leder siden 1986 da

hun overtok vervet etter Helga Sandven.
Helt fra starten bidro «Vi kan» med «råd
og dåd» på forskjellig vis. Det ble strikket
og sydd, heklet og brodert i stor stil – først
og fremst gevinster til utlodninger, men
håndarbeidet var også til stor glede for
noen av menighetens mannlige medlem-
mer som fikk lappet en bukse her og fikset
et glidelås der. Teppet med korsmotiv i
menighetssalen er blant resultatene av «Vi
kan» sitt arbeid, og det er mer: Gjennom
årene har «Vi kan» samlet inn penger til
sang- og salmebøker, dåps- og adventsly-
sestaker og julekrybbe. Søndagsskolen,
menighetens barnehage og Tveitevannet
barnehage har fått hilsen fra «Vi kan»,
mens barna på sin side har takket med
sang både til jul og ved sommeravslut-
ninger. En trivelig avtale for begge parter.

På det meste var det 25-30 medlemmer i
«Vi kan». Tiden – årene – krever imidler-

Vi kan: «Å virke,

Faste lesere av menighetsbladet har nok lagt merke til at det
på sistesiden regelmessig annonseres møter i «Vi kan».
Noen – redaktøren inkludert – har nok lurt på hva eller hvem
som skjuler seg bak dette optimistiske og handlekraftige
utsagnet, og har – inntil nå i alle fall – befunnet seg i en
tilstand av uvitenhet om «Vi kan» sin gjøren og laden, om
hvem som kan hva, for å si det slik.
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08.11. Caroline J. Rønneseth 
08.11. Sander Sæverud Jensen 
08.11. Eskil Eriksen Raubotn 
08.11. Anna Helmo Fosse 
08.11. Iris Reknes Ekrene 
08.11. Mali Hildeskor Eide 
14.11. Kevin Sellevåg Neu
14.11. Ella Hafstad Holsen
15.11. Håkon Knudsen Erstad
29.11. Henriette H. Høivik
29.11. Liv Engan Steihaug
29.11. Fredrik Sellevoll Løkkebø
29.11. Sofie Van Der Have Myge
13.12. Ella Hinze Klungland
13.12. Mathea Lee Fjæra
13.12. Ida Yddal Bjaanes
13.12. Embla Marie E. Onarheim
20.12. Ida Steinsli
26.12. Malin Johansen
26.12. Leon Christensen Leirdal
27.12. Lucas Oliver Bexrud
03.01. Kristoffer Bjørnstad
03.01. Markus Torsvik
03.01. Anna Skarstein Vikebø
10.01. Jonas Zakariassen Grønstøl
10.01. Erle Våga Nordgaard

Ove Tenold
Gerd Sofie Skarsten
Ruth Olsen
Leif Odin Boberg
Karl Wilhelm Wilhelmsen
Niels Sletten
Eivind Eftestøl
Alf Martin Hansen
Klara Antona Samuelsen
Inger Totland
Johan Kjerland
Ole Sigurd Walle
Otto August Paasch Hoem
Magda Eldevik

døde

døpte

Livets gang

barnekroken
Konkurranse: Her gjemmer det seg
5 bibelske navn, kan du finne dem?

N S G J O S E F T K M O
B O J P R T Y K L S A L
L D A J E S U S P M R Å
O L Ø H I S A K R S I Æ
E R U P S D G H K I A Å

Tenk deg nøye om, og send riktig svar på sms (eller ring) til Kristin
tlf: 977 18 438 Husk å oppgi navn og adresse! Kanskje er det du som
vinner en premie!

e, men ikke synes»
tid sitt og sine, og det tynnes naturlig nok i rek-
kene. Uavhengig av små og store oppgaver
som gruppen har tatt på seg, har det sosiale
samværet vært en egen drivkraft. Det har
imidlertid blitt en slutt på utfluktene til Sol-
strand, til Øygarden og andre steder nå som
gruppen teller så pass få medlemmer.

I det stille
Om «Vi kan» har sagt sitt – eller snarere – gjort
sitt for menigheten vil bare tiden vise. Om ar-
beidet fortsetter, vil det helt sikkert foregå i det
stille. «Å virke, men ikke synes», ser ut til å ha
vært «Vi kan» sitt motto, og slik vil det nok
fortsatt være. 

Menighetsbladet vil likevel benytte anled-
ningen til å takke «Vi kan» for det de har gjort
for Slettebakken menighet, for det de har tenkt
å gjøre i fremtiden – hva det enn måtte bli – og
for at de lot seg overtale til et aldri så lite opp-
hold i rampelyset. ●

«Vi kan» - akkurat nå. 
Fra ventre: Lilly Elisabeth

Carlsen, Marit D. Johannesen,
Inger-Margrethe Løvold,

Randi Skaar og Aase Soltvedt.
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Dette blir en festhelg 
i Slettebakken. Les
mer om hva du kan 
bli med på:

Lørdag 13. februar fra
kl.12.00 til ca 15.00:
Fastelavnsverksted: Vi lager
fastelavnsris, baker boller,

synger, leker og forbereder
gudstjeneste. Det blir et
hemmelig oppdrag for alle 2.
klassinger…. og dessuten får
vi besøk av klovner!

Søndag 14. februar kl. 11.00:
Karnevalsgudstjeneste og fest:
Kle deg ut og bli med å feire
gudstjeneste!  Det blir feng-

ende rytmer, barnedåp, kor-
sang – og så får vi helt sikkert
vite noe mer om hvorfor vi
feirer fastelavn.

Etter gudstjenesten blir det
fest med god mat og over-
raskelser.

Velkommen til store og små!

Fastelavnshelg 13.–14. februar!

Returadresse:
Slettebakken menighetskontor
Vilhelm Bjerknesvei 31
5081 Bergen B
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Slettebakken kirke

31. januar, Såmannssøndagen
11.00: Økumenisk gudstjeneste 
ved Jorunn M. Johnsen og pastor
Åge Frantzen. Slettebakken Motett-
kor deltar. Søndagsskole.

19.00: Ung messe i Fridalen kirke
ved bydelens konfirmanter og 
prester.

7. februar, Kristi Forklarelsesdag
11.00: Høymesse ved Jorunn M.
Johnsen. Søndagsskole.

14. februar, Søndag før faste
11.00: Familiegudstjeneste ved
Lars Petter Eide, Kristin Trætte-
berg, menighetens  2.-klassinger
og Barnekoret. Dåp.

17. februar, Askeonsdag
19.30: Skriftemålsgudstjeneste
ved Jorunn M. Johnsen. Nattverd.

21. februar, 1. søndag i faste 
11.00: Høymesse ved Jorunn M.
Johnsen. Dåp. Søndagsskole.

28. februar, 2. søndag i faste
11.00: Høymesse ved Jorunn M.
Johnsen. Søndagsskole. Samtale-
treff etter gudstjenesten.

7. mars , 3. søndag i faste
11.00: Høymesse ved Jorunn M.
Johnsen. Dåp. Søndagsskole.

14. mars‚ 4. søndag i faste 
11.00: Familiegudstjeneste ved
Lars Petter Eide, Kristin Trætte-
berg og Barnekoret. Dåp.

21. mars, Maria budskapsdag
11.00 Høymesse ved Audun Hel-
lemann. SoundsLikeUs synger.

Nattland skole

7. februar
Nattland skole kl 11.00:
Familiegudstjeneste ved Leidulf Øy.

7. mars
Nattland skole kl 11.00:
Gudstjeneste ved Leidulf Øy.

gudstjenester

Åpen kirke:
Torsdag 21.januar starter vi
opp igjen med Åpen kirke i
Slettebakken kl 11 og 13.
Velkommen til en hyggelig
prat, vafler og kaffe/te
Middagsbønn kl 12

Pensjonisttreff i 
Slettebakken kirke 
• Onsdag 3.februar:

Pensjonisttreff kl 11.30. 
Dagens gjest er Rune 
Skjelåen

• Onsdag 3.mars:
Pensjonisttreff kl 11.30
Dagens gjest er Gunvor 
Haakonsen

Kamerunringen
Har møte kl 19.00 i dåpssa-
krestiet i kirken:
10. februar og 10. mars 

Dialoggruppen
Dialoggruppen har møter i
Dåpssakrestiet i kirken 
24.februar og 17. mars 

Andakter på 
sykehjemmene
Slettebakken menighets 
eldresenter, alders-
hjemmet: Torsdager kl 17.00 

Kolstihagen sykehjem
Fredagene 5. og 26. februar
og 26.mars. Alle dager 
kl 12.00

Slettemarken sykehjem
Onsdagene 3. og 24.
februar og 24.mars.
Alle dager kl 11.30

Se hva som skjer
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