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2013 er utnevnt
til det offisielle
ungdomsåret i
Bjørgvin bispedømme. Hva
innebærer så
dette tiltaket i
praksis?
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ultraliberale
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naturligvis også
en kirkehistorie
utenom det vanlige. Side 10-11
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Dette er overskriften på en utredning som nå
er levert regjeringen fra det såkalte Stålsettutvalget.
REFLEKSJON AV
JORUNN M.JOHNSEN

Her er religionens plass i
samfunnet blitt gjennomgått og vurdert ut fra de endringer i tro og livssyn som vi
har erfart i landet vårt de
siste desennier. Troens
plass i det offentlige rom og
tro som en privat sak er sider ved dette.
Meningene er mange om
kirkens særstilling i vår historie. Vi har så lenge hatt en
statskirke der også den politiske makt har hatt stor kirkemakt. Det blir nok videre
mange og lange diskusjoner
om både vigselsrett og hvem
som skal forvalte gravferdene, om statsstøtte og kirkenes plass i store hendelser for land og folk. La
oss bare håpe samtalene
blir grundige, og at vi våger å
både lytte til hverandre og
samtidig våge å flagge
standpunkt. La oss våge å
kjenne etter hva kirken betyr
for oss i både sorg og glede, i
hverdagene våre så vel som
på festdagene. Det er kanskje noe av dette nærhetsperpektivet vi blir litt forsiktig med å flagge når all debatt handler om prinsipper.
Men mye av diskusjonen kan
derfor bli litt fjernt fra den
enkelte av oss om vi ikke tar
inn i den egne erfaringer og
egne liv.

La oss ikke glemme at et
viktig forhold i alt som heter
livssyn og samfunn er at den
religiøse tro jo handler mye
om den enkeltes tro. Det
handler om den personlige
tro som vel aldri er helt privat, men som derimot vises
utad, om ikke i det store offentlige rom, så i alle fall i de
litt mindre rom vi vanker den
enkelte av oss – i familie og
vennelag, på arbeidsplass
og i nabolag. De verdier vi
bærer med oss og står for,
de vil prege oss og hvordan vi
handler og snakker. De erfaringer vi har gjort både som
enkeltmennesker og som
del av familier og fellesskap
er sterkt medvirkende her.
Troen og livssynet vårt er slik
aldri privat. Troen leves heller aldri i et tomrom, men i et
felleskap – i en menighet, en
kirke, en familie, et vennelag, et husfelleskap eller bibelgruppe. Slik vil den enkeltes tro alltid være synlig,
og vi vil påvirke hverandre og
det samfunn vi lever i.
Derfor blir de store spørsmål som nå er oppe til debatt
om samfunn og livssyn også
de nære spørsmål. Min og
din tro er med på å påvirke
menneskene rundt oss og
derfor også det store samfunnet vårt og menneskene
som kommer etter oss. Derfor kommer de diskusjoner
som pågår for tiden også
nært inn på den enkelte av
oss. Vi er medskapere av det
samfunn vi lever i, vi er med
på å skape både historien og
endre av den.
Det er altså utfordringer
som ligger her foran oss – lar
vi oss involvere i dem?
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Kva tenkjer vi på når vi høyrer ordet misjon? Søte
små ungar i Afrika som sit som tende lys medan den
norske misjonæren lærer dei å synga «Gud vil eg
skal vera eit solskinnsbarn» på det lokale språket?
AV REIDUN HERNES

Gamle damer som strikkar ullstrømper medan dei planlegg den
årlege basaren på det lokale bedehuset? I alle fall noko som på ingen
måte angår moderne og travle
menneske som har meir enn nok
med seg sjølv og sitt? Er «misjon»
blitt «m-ordet», som det nesten er
litt flautt å seia høgt?
For nesten 2000 år sidan, sende
Jesus læresveinane sine ut i verda
med beskjed om å fortelja alle levande menneske at han hadde
vunne over døden. Denne «misjonsbefalinga» som ho vert kalla,
er aldri trekt tilbake, og gjeld alle
kristne. Difor er misjon både viktig
og dagsaktuelt, også i Slettebakken
menighet. Kvart år er fleire av kollektane i kyrkja øyremerka misjon.
Pengane som blir samla inn, går til
misjonsorganisasjonen Det Norske Misjonsselskap (NMS). Aktiviteten deira er organisert slik at
gjevarane er med på å støtta konkrete prosjekt. I Slettebakken menighet støttar vi to av prosjekta til
NMS – det eine i Carlisle i England, og det andre på Madagaskar.
Det engelske prosjektet blei presentert i menighetsblad nr 5/12.
Her blei Slettebakken sine misjonærutsendingar i byen Barrow-inFurness, Ingvild Hallesby Evjedal
og Roar Hallesby Evjedal, inter-

Lokalredaksjon: Åshild Mæstad, 55 28 53 26 og
Astrid Rafteseth, 476 29 842. Lokal kontaktinformasjon: Side 13
Sentralredaksjon: Kun henvendelser ang. fellesstoff til
bladet (side 5-12). All annen kontakt: Se side 13.
Redaktør: Magne Fonn Hafskor
tlf. 55 39 04 40 - eyecu@online.no
Produksjon: Dragefjellet - post@dragefjellet.no
tlf. 55 23 25 47 - Filer over 5 mb: jan.hm@frisurf.no
Trykk: Bodoni

vjua. Det andre prosjektet er lagt til
Madagaskar - ei øy utanfor Afrika
der norsk misjon har lange tradisjonar. Dei to prosjekta har svært
ulik profil, men på kvar sin måte
bidreg dei til å oppfylla boda Jesus
gav oss om å hjelpa dei svake og
forkynna evangeliet.

Sosial innsats i Antsirabe diakoni og bistand
I byen Antsirabe på Madagaskar
er det mange fattige, og store sosiale problem. Mange er heimlause,
og livnærer seg ved å tigga. Den
gassisk-lutherske kyrkja (FLM)
har sett i gang ei rekkje diakonale
tiltak for å hjelpa dei som treng det
mest i denne byen. NMS samarbeider med FLM, og støttar dette
arbeidet. Ein viktig del av prosjektet er eit diakonalt senter som har
som mål å hjelpa arbeidsledig
ungdom i alderen 15-35 år ut i lønna arbeid. Dei tilbyr kurs, formidlar stipend, og gjev råd om korleis
ungdomane kan starta eigne verksemder eller komma i kontakt
med mikrofinans-institusjonar.
Senteret driv òg eigen barnhage
der borna til arbeidssøkjarane kan
vera medan mødrene går på skule
eller er i opplæring. Her får borna
tre måltid om dagen, og legehjelp
om dei treng det. Ei anna grein av
prosjektet er hjelp til dei fattigaste
gjennom matutdeling, lese- og

Annonser, fellessider (side 5-12):
Knut Sundt Rosenlund - 906 96 474 - costly@online.no
Annonser, lokalsider: Kontakt lokalredaksjonen.
Stoffdeadline neste nummer:
Mandag 25. februar
Ø M E R KE
T
ILJ
Utgivelsesdag neste nummer:
M
Tirsdag 12. mars
Møtekalender/utgivelselplan:
Se facebook-gruppen «Informasjon
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menighetsblader Fana prosti»
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Slettebakken menighetsblad utgis av menighetsrådet 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@bergen.kirken.no

Så lenge
verda står!
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Det livssynsåpne samfunn
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Over: Fra skolearbeidet. Foto: Britt Romarheim. Under: Unge lærer praktisk arbeid. Foto: NMS

skriveopplæring både for born og for
vaksne, og undervisning i søm for einslege vanskelegstilte mødrer. FLM driv
òg barneheimen Akanisoa, der 20 born
og unge mellom tre og tjue år har ein
heim, og spedalskinstitusjonen Mangarano som både er ein heim for spedalske som ikkje har nokon annan heim
utanfor institusjonen, og som òg driv
poliklinisk behandling.
Då steig Jesus fram og tala til dei: «Eg
har fått all makt i himmelen og på jorda.
Gå difor og gjer alle folkeslag til læresveinar: Døyp dei til namnet åt Faderen og
Sonen og Den heilage ande og lær dei å
halda alt det som eg har bode dykk. Og
sjå, eg er med dykk alle dagar så lenge
verda står» MATT.28.18-20. ●
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Å gå pilegrim

Tankar etter ei vandring frå Seljord til Røldal

Å reisa på pilegrimsferd har vore vanleg gjennom mange hundre år, men i Norge vart pilegrimane mest
borte etter reformasjonen. Presteskapet såg ikkje med blide auge på det dei oppfatta som avgudsdyrking.
TEKST OG FOTO: INGERID NESTHUS

Dei seinare åra har pilegrimsvandringar vorte stadig meir populære også innan den lutherske
kyrkja. Røldalskyrkja hadde det
undergjerande krusifikset som
ein meinte sveitta under messa
jonsoknatta. Fekk ein tak i noko
av denne sveitten, kunne det lækja alle slag sjukdommar. Det har
vore valfartskyrkje her i alle fall
frå 1300-talet, tradisjonen heldt
seg heilt opp mot 1850. Frå 1600talet måtte pilegrimane helst
koma i løynd på grunn av forbod
mot pilegrimsmessene. I våre dagar vert pilegrimar godt mottekne i Røldal, eit pilegrimsenter er
no under planlegging.
I sommar var eg på mi fyrste
pilegrimsvandring, ei vandring
som tok ni dagar frå Seljord til
Røldal. Lenge å gå, har mange
kommentert, men når gruppa
med pilegrimar får tilrettelagt
med overnatting, mat og bagasjetransport, er det ikkje så tungt likevel. Margit sytte for det praktiske, såg til at det kom mat på bordet, at me fekk ei seng på enkle
overnattingsstader og at våte sko
kunne turkast over natta så dei
var klare for ny innsats neste dag.
Turleiar Eilev gjekk med kvar
dag, han har vore leiar på slike pilegrimsvandlingar i mange år
og såg ikkje ut til å verta lei.
Han lærde oss at sjølv
om ein gjer det
same mange

februar 2013
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gonger, treng det ikkje verta kjedeleg rutine. Det gjeld å prøva å
sjå alt ved turen som om det var
fyrste gongen, og på den måten få
nye opplevingar. Historielaga
sytte for lokale turleiarar på dei
enkelte strekningane, dei fortalde
også om stadene me gjekk forbi.
Ruta var merka med pilegrimsmerke, men merka var ikkje alltid
like lette å finna. Eg ville ikkje likt
å gå på eiga hand.
Pilegrimsvegen er lagd til bygdevegar og stiar der det var mogeleg, men det hende også at me
måtte gå på hovedvegen med
tungtrafikken dundrande forbi.
Veret var ei blanding av dagar
med solskin og andre dagar med
ruskever og regn. Me gjekk på vegar, våte myrar eller fint høgfjellsterreng. Nokre dagar kjende ein
mest på våte sko og klede, og
lengta etter å koma fram til dagens mål og få kvila. På fine dagar
kunne ein nyta naturen me gjekk
i, sjå på flotte blomsterenger, fjell
og vatn. Utruleg kor mykje blomar det er i grøftekantane sjølv
langs hovedvegen. Kvar dag delte Eilev nokre tankar med oss,
anten i kyrkjer me passerte eller i friluft, gav oss noko åndeleg føde å tyggja på.

Ellers vart det ikkje til at eg
tenkte så mange djupe tankar.
Var helst oppteken av å gå, og kva
me såg eller opplevde på vegen.
Det er vanskeleg å seia kva
som gjorde mest inntrykk, me
fekk så mange opplevingar
undervegs. Mellom dei var turleiaren på fyrste strekningen frå
Seljord som song deler av
Draumkvedet for oss då me sto i
vegkanten ved huset der Maren
Ramskeid hadde budd, ho som
overleverte Draumkvedet til
Landstad. Damene i Brunkeberg kyrkje som hadde møtt
fram med kaker og kaffi og hadde pynta med markblomar då
me kom fram dit ein ettermiddag, trøytte og slitne. Mottakinga på prestegarden i Vinje
der dei møtte oss med flagget til
topps og ynskte oss velkomen
inn i stovene til kaffi og bollar då
me kom dit sundag ettermiddag,
halvvåte etter vandring på den
gamle Vinjevegen. Grunge
kyrkje, der me vart møtte
av Sondre Bratland som
fortalde og song for oss.
Etterpå var det kaffi og
vafler som var laga til av

damer med omsorg for pilegrimar.
For meg var nok den største
opplevinga det å koma fram til
Røldal og verta møtt av klokkeklemt medan me gjekk tre gonger
rundt kyrkja og song. Deretter å
gå inn i den gamle, vakre kyrkja
og sjå krusifikset som har vore
den store vona for så mange pilegrimar, både om lækjedom i dette
livet og det å koma endeleg fram
på livsvandringa. Ei enkel liturgisk handling markerte at me var
komne fram. Kanskje er Røldal
kyrkje ei av dei mest lutherske pilegrimskyrkjene me har. Der er
krusifikset i sentrum, ikkje ei helgengrav eller ein relikvie.
Kvifor går ein pilegrim? Kvar
enkelt har sine grunnar, det kan
f.eks.vera ynskje om oppleving,
natur og meistring, for andre ei
oppgjerd eller ny start i livet, eller
ein berre går med glede og takk
for eit godt liv. Ei pilegrimsvandring kan hjelpa ein å vera meir
tilstades i kvardagen, leva her og
no. Kanskje det kan verta til hjelp
også for andre. Hans Børli har
skrive eit dikt som Eilev las for oss
på vegen:

Ett er nødvendig her i denne vår vanskelige
verden av husville og heimløse:
Å ta bolig i seg selv.
Gå inn i mørket og pusse
sotet av lampen.
Slik at mennesker på veiene
kan skimte lys
i dine bebodde øyne. ●
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Menighetsbladet presiserer

Forsiden på
juleutgaven
Det vakre bildet som prydet
forsiden vår sist er laget av
bergenskunstneren Sigrun
Sæbø Kapsberger. Hun har illustrert en mengde barnebøker, og er også kvinnen bak de

populære julekortene fra Sjømannskirken. Kapsbergers
stil kjennetegnes av en farge-

glad og naivistisk akvarellteknikk. Hun har mottatt Kultur
og kirkedepartementets barnebokpris for illustrasjonene
til «Eit hus i stova» (1968) og
«Hos oss» (1969) av Ingvald
Langemyr, «Barna som gikk
for å hente våren» (1970) av
Nils Johan Rud og «Laksen
Glad» (1973) av Ingvald Svinsaas. ●

Det nye livssyns-Norge
Under leiing av Sturla Stålsett har regjeringa sitt livssynspolitiske utval kome
med si innstilling. Debatten er allereie godt i gang om dei ulike forslag som
utvalet har gjort seg til talsmenn og talskvinner for.
REFLEKSJON AV PROST PER BARSNES

Utvalet er krystallklåre på at i det
moderne, fleirkulturelle Norge
skal alle trusretningar og livssyn
bli handsama med respekt og likeverd. På dette
punktet er det rimeleg å tru at utvalet får stor
støtte. For religionsfridom er ein viktig del av
menneskerettane. Dette står også klårt uttrykt i
vår reviderte grunnlov. Prinsippet om religionsfridom og likehandsaming er viktig å blankpusse. Å vere prinsipielt ryddig i tankar, ord og gjerningar her, er av det gode.
Men all prinsipiell refleksjon må også relatere
seg til det verkelege livet. Då kjem ein ikkje utanom at volumet på medlemsmassen må spele ei
viktig justerande rolle. Det er skilnad på Den
norske kyrkja, som har oppslutning på 86,6 prosent av folket, og små kyrkjelydar og livssynsamfunn som har mindre enn 1 prosent oppslutning. Livsfjern skrivebordsfilosofi treng vi like
lite på dette samfunnsområdet som på andre.
Det er stor skilnad på livssynsterrenget i Oslo og
i landet for øvrig! Det er skilnad på prinsipptruskap og prinsipprytteri!
Når det til dømes blir sagt at Den norske kyrkja
ikkje bør vere seremonimeister ved nasjonale
markeringar fordi det vil gi den ein uheldig
framskoten plass, så er ein vorten så prinsipiell at
ein har gått seg vill i forhold til det realistisk moglege. Dersom dette skulle skje, vil det kollidere
med ei anna overordna målsetjing som utvalet
vil fremje: «Tro og livssyn bør ikke fryktes eller
gjemmes bort, men tvert i mot få utfolde seg synlig og naturlig».
Dette synspunktet treng vår støtte. I vårt land
har mange forveksla personleg og privat. Eit trusengasjement er ei personleg sak, men det skal
ikkje skjulast i det offentlege rom. Eg håpar andre kyrkjesamfunn vil stå saman med Den norske kyrkja i kampen for å ta vare på og framleis
utvikle vår kristne og humanistiske arv, og gjere
den synleg!

Nytt tilbud til utviklingshemmede: «KirkeKafé»
Det skal denne vinteren og
våren være fem kveldsmesser i Ytrebygda kirke. Kveldsmessene er for alle, med
sang, musikk, fast liturgi med
kort preken og lystenning.
Kveldsmessene starter
kl. 19 og varer ca. 1 time.
Før kveldsmessene – fra
kl. 17.30 – inviterer Fana diakoniutvalg beboere i bofellesskap, brukere av botjenestene og pårørende til «KirkeKafè». Der blir det salg av
kaffe og kaker, sang og musikk og litt aktiviteter på kirketorget.
Alle ønskes hjertelig velkommen til Ytrebygda kirke:
• Søndag 6. januar
• Søndag 3. februar
• Søndag 3. mars
• Søndag 7. april

FEDRANE KYRKJE I NOREGS LAND: Frå den offisielle markeringa i 2005 av 100-årsjubileet for oppløysinga av unionen med Sverige. Glimt frå festgudstenesta i Fana kyrkje. Den politiske leiinga og
embetsverket i Bergen kommune, i Hordaland fylke og i staten deltok, med statsministeren i spissen. Bildet illustrerer samhandlinga mellom kyrkje og folk, som er vår kristne og kulturhistoriske
arv, vår nasjonale identitet.

Om Den norske kyrkja, ut frå eit krav om å
handsame alle heilt likt, ikkje lenger skal vere
synleg som seremonimeister ved nasjonale markeringar, så fører det nettopp til at tru og livsssyn
blir usynlege på den offentlege arena ved viktige
høve. Eg er difor glad for at det er nedfelt i den reviderte grunnlova at Den norske kyrkja «forbliver Norges Folkekirke».
Mi glede er ikkje knytt til såkalla «privilegium», men til det oppdrag og det ansvar vi har i
vårt folk. Og eg er overtydd om at dette framleis
let seg kombinere med religionsfridom i det moderne Norge. ●

Bok & Media Vestbok

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

Tlf.:
Fax:

55 11 80 10
55 11 80 11

Hver fredag:
Kunngjøring om
gudstjenester
i Fana Prosti.
E-post:
sylvi@fanaposten.no
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Kva er Ungdomsåret?
2013 blir eit heilt spesielt
år for oss sidan det er
sjølve Ungdomsåret i bispedømet vårt. Men kva vil det
seie å ha ungdomsår?
AV ARNT JOHAN VISTNES, PROSJEKTLEIAR
FOR UNGDOMSÅRET 2013

Det viktigaste med Ungdomsåret er at dei
lokale sokneråd og kyrkjelege stabar arbeidar strategisk med si ungdomssatsing. Vi
ynskjer at ungdom, særleg i alderen 15-19
år, skal vere i fokus i det kyrkjelege arbeidet
med gudstenester, trusopplæring, diakoni
og kyrkjemusikk.

Bibel, bøn og venskap
Oppslutninga rundt konfirmasjon er stor i
vårt bispedøme, men fråfallet etter konfirmasjon er også stort. Biskop Halvor Nordhaug utfordrar kyrkjelydane på å våge å tenke einsidig i 2013. Prioriter ungdomssatsinga i soknerådsarbeidet og finn gode strategiar i møte med ungdom som kan vere
med på å snu ei negativ utvikling i unges

forhold til kyrkja. Vi skal ha tru på det vi har
å gje. Den gode bodskapen om Jesus Kristus, ord og sakrament. Dette er noko ungdom også treng!

Ungdomsmånaden november
November blir sjølve ungdomsårsmånaden. Her må må ein gjerne søke samarbeid
over soknegrensene. Kanskje slike samarbeid kan bli ein tradisjon i framtida? Frå bispedømekontoret har vi bestilt 3000 utgåver av Det nye testamentet for Ungdomsåret, med ikonet «Jesus og hans venn» på
framsida. Denne ynskjer vi å spreie mellom
ungdom. Vi er i ferd med å utforme ei eiga
bøn for ungdomsåret som vi ynskjer at skal
brukast i gudstenester og der ungdom samlast, og vi har fått laga eigen logo og motto.
Ressursmateriell
Vi har ellers bestilt tskjorter, nøkkelband og
refleksband med logo på. Alt dette kjem ut
til kyrkjelydane på nyåret. Vi har også bestilt gripekors som ein kan nytte til utdeling
til ungdommar. Ein kan ha det i lomma og
på den måten be med å berre gripe i krossen. Sindre Skeie og Eirik Mills arbeidar
med eit bibelstudieopplegg som vil bli lansert på stiftsmøtet i august. Vi vil oppmode

kyrkjelydane om å teste dette ut. På Facebook-sida vår kjem det nye oppdateringar
av kva som skjer og har hendt i Ungdomsåret, og på heimesida Ungdomskalenderen som har oppdatert informasjon om alt av
arrangement for ungdom i bispedømet. ●

BISKOPENS BETRAKTNING: Dette ikonet viser Jesus og den egyptiske abbeden Menas
(ca. år 600). «Abbeden har føter, men kva
med Jesus? Er føtene hans skrapte vekk, eller var dei ikkje der frå starten? Kanskje er
tanken den at Jesus i dag kjem til verda
gjennom Menas og alle andre av oss som er
venene hans?» skriv biskop Halvor Nordhaug
på nettsida for Ungdomsåret.
FOTO: RMN-GRAND PALAIS (MUSÉE
DU LOUVRE)/HERVÉ LEWANDOWSKI

Biskopens preken til ungdommen:
Det finnes et offentlig nettsted som heter ung.no. Her kan
ungdom skrive inn og fortelle om sine erfaringer og stille
spørsmål om alt mellom himmel og jord som de er opptatt av,
om forelskelse, om mat og kropp og sex og musikk og mye mer.
AV BISKOP HALVOR NORDHAUG

Det er interessant for en eldre herre som
meg å titte inn her og få et blikk inn i unge
menneskers verden. En som heter Andreas
gir råd om hvordan han mener en gutt bør
gå fram for å ta kontakt med jenta han er
interessert i: «Jeg tror det beste er at han sier

PREKTE TIL UNGDOMMENE: Menighetsbladet trykker her et utrdag av biskop Halvor
Nordhaugs preken fra åpningsgudstjenesten
for Ungdomsåret i Bergen domkirke søndag
13. januar. Bildet viser Halvor Nordhaug utenfor Fana kirke, iført biskopens reisekåpe.
ARKIVFOTO: GEIR MØLLER
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hva han føler til en kompis, som kan presse
han og si: Go and get her, tiger! Dette klarer
du!» Men alt som står på ung.no er ikke like
morsomt.

Føler seg usynlig
En jente som kaller seg Hanne har skrevet
følgende innlegg: «Jeg går i niende og begynte på en ny skole første semester, og har
ikke fått noen nye venner. Det er som om jeg
er usynlig. På min nye skole finnes det noen
jeg har lyst til å bli venner med, men jeg er
redd for å prate med dem. Tenk om de synes
jeg er rar, jeg tør liksom ikke å bare gå frem
og prate med dem. Hva skal jeg gjøre?» Hanne er redd for at hun ikke er bra nok, ikke
holder mål.
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U2013:
Viktige
datoar
Noko av det første som
skjedde i Ungdomsåret,
var opningsgudstenesta, som blei halden
sundag, 13. januar i
Bergen domkirke.
Denne blei radiooverført på NRK P1. Andre
viktige datoar er:
• 8.-10. februar: Vinterfestival på Voss
(KFUK-KFUM) og
vintertreff på Stryn
(KFUK-KFUM).
Biskopen deltek.
• 15.-17. februar: Pit
Stop i Bergen (Indremisjonsforbundet).
• 8.-10. mars: Taizéhelg i Bergen (Bergen
domkirke menighet).
• 14.-15. mars: Ungdomsleiarkonferanse
på NLA i Sandviken,
Bergen. Påmelding:
www.nl.no/ungdom.

:

Mottoet er «Venner for livet»
Vondt å være ensom
For mange ungdommer er det nettopp dette som er
problemet: Hva mener de andre om meg? Ser jeg bra
nok ut? Det er mye som er flott å med å være tenåring. Men mange har kanskje til tider kjent det som
Hanne: «jeg føler meg bare usikker». Noen har opplevd at hun eller han som de trodde de var venn med
i går, ikke er det på samme måten i dag. Uten at de
helt skjønner hvorfor. Det er vondt å være ensom,
mangle venner. Hanne sier det slik: «Det er som om
jeg er usynlig»

Men historien om menneskene handler om at vi har
gjort oss selv til Guds uvenner. Han har gitt oss livet
og alt, men vi har vendt ham ryggen. Da mistet vi retningssansen og gikk oss bort. Den første jula i Betlehem begynte Guds leteaksjon etter sine bortkomne
venner. For å være vår venn, ble Gud en av oss. Han
skulle ta oss med hjem til Gud. I dagens bibeltekst*
står det slik: «ved Jesus ville Gud forsone alt med seg
selv». Og i teksten fra Johannesevangeliets første kapittel ble det sagt om Jesus: «Se, Guds lam, som bærer
bort verdens synd».

Venner for livet
I dag markerer vi åpningen av Ungdomsåret 2013 i
Bjørgvin . Dette året vil vi snakke med unge mennesker fra 15 år og oppover – og si til dem: Du er sett. Du
er ikke usynlig. Om ingen andre ser deg og vet hva du
tenker og hvem du er, så har du likevel en venn. Du er
skapt av Gud, og han angrer ikke på deg. Det har han
aldri gjort. Du behøver ikke være alene. Du har en
venn. Ungdomsåret har et motto: «Venner for livet».
Gud vil være din venn og min venn. Det var jo det
som var meningen fra begynnelsen av.

Elsker deg for den du er
Hvis jeg har gjort noe dumt og ødelagt et vennskap,
er det da noe jeg kan gjøre for at vi skal bli venner
igjen? Ja, jeg kan be om tilgivelse! Slik er det også
med vennskapet vi ødela med Gud. Jesus sier: «Du
er tilgitt. Jeg har forsonet deg med Gud. La oss være
venner. Jeg vil være din venn alltid. Uansett hva du
gjør – så har du meg. Det er ikke bare det at jeg tåler
deg, men jeg liker deg, ja – jeg elsker deg! Du er elsket,
ikke fordi du er flink, men fordi du er du». ●
* KOL. 1:15-20. RED. ANM.

• 22.-27. mars: Konfcamp i Etne (Acta –
barn og unge i Normisjon). Påmeldinga
blir stengt 15.02.13.
• 19.-21. april: Ungdomsting i St. Jakob
kirke i Bergen (Ungdomskatedralen).
• 1.-7. juli: Ungdomsvandring og pilegrimsvandring til
Selje. For ungdom
mellom 17 og 20 år.
• 27.-29 august: Stiftsdagar i Ulvik.
• Meir informasjon:
www.ungibjorgvin.no
og Ungdomsårets
Facebook-side. Søk:
«Ungdomsåret i
Bjørgvin»
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Lærer barna om Jesus
Bønes menighet fikk i fjor godkjent trosopplæringsplanen «Himmel over livet». Dette er en positiv og
optimistisk plan som tar for seg den systematiske opplæringen av alle døpte i Bønes menighet i alderen 0-18 år.
TEKST: SVEN-OVE ROSTRUP
FOTO: STEIN RUNE RISA

Tiltakene skissert i «Himmel over livet»
gjennomføres hvert år av dyktige ansatte og
engasjerte frivillige, og vil vi i det følgende gi
en kort presentasjon.
Når vi tar imot foreldre som har valgt å
døpe barna sine i den norske kirke, utfordrer
vi dem til å delta på babysang sammen med
barna. Ved å være med på kurset opplever de
den spesielle kontakten mellom barn og foreldre som sang og bevegelser legger til rette
for. Bønes menighet har rundt 80 døpte i
året, hvorav rundt 40 døpes i egen kirke. Babysang har en deltakelsesprosent i overkant
av 85 prosent. På dåpssamlingene presenterer vi alt menigheten tilbyr av arrangement
for alle aldre, men Babysang og Småbarnstreff nevnes spesielt.
Småbarnstreffet er et tilbud til de som er
hjemmeværende med barn og er også noe vi
oppfordrer foreldre til å delta på.

Skolesekksamling
En gang i året har vi en sansegudstjeneste
som vi inviterer både to- og treåringer til å
være med på. Dette er et av de nyere tiltakene
i undervisningen menigheten tilbyr, og hadde i fjor en oppslutning på 10 prosent. Når
barna er fire og seks år inviteres de til å motTITT-TEI: Lek og moro på babysang.

ta bok i gudstjenesten, mens femåringene
inviteres til adventverksted. Fireåringene
samler vi en torsdag i forkant av søndagen,
femåringene blir kjent med advent en lørdag
og for seksåringene arrangerer vi Skolesekksamling en av de første søndagene etter de
har begynt på skolen. Begge bokutdelingene
har menigheten holdt på med en del år, men
samlingen i forkant for fireåringene er ny.

TROSOPPLÆRING
i Fana prosti

BØNES

Nasjonale tiltak
Oppmøtet på disse arrangementene har vært
på henholdsvis 38 prosent for fireåringene og
15 prosent for seksåringene. Adventverkstedet har også eksistert en stund, men i fjor inviterte vi for første gang femåringene spesielt.
Oppslutningen her lå på rundt 45 prosent. I
januar i fjor arrangerte vi Tårnagenthelg for
åtteåringene for andre gang. Det var også andre gang vi inviterte ni- og tiåringene til Feriesprell, mens LysVåken for elleveåringene
allerede har blitt arrangert noen år. Menigheten ser klart fordelen med å være med på nasjonale tiltak som Tårnagenthelg og LysVåken, og jobber samtidig med å få på bena lokale varianter som Feriesprell.

Overnatting i kirken
Tårnagenthelgen er en flott mulighet for åtteåringene til å komme og utforske kirken en
lørdag og være med og prege gudstjenesten
på søndagen. Vi lager rebuser, edderkopp-

Dette er femte del i serien der vi
presenterer trosopplæringen i de syv
menighetene i Fana prosti. Tanken er at
dette skal være både til inspirasjon og
informasjon for hverandre. Denne gangen
er det Bønes som står for tur. Stafetten
går deretter videre til Slettebakken
og Storetveit.

muffins og forteller om Den hellige ånd.
Oppslutning er på i underkant av 30 prosent
av menighetens åtteåringer. Feriesprell er et
tilbud til ni- og tiåringene de siste dagene før
skolestart. Vi bruker dagene til å bli kjent
med kirken og nærområdet og til å utforske
mer om skaperverket og miljøvern. Det kan
virke som det er mange tilbud i dette tidsrommet, og i fjor hadde vi en oppslutning på
kun fire prosent. LysVåken er for elleveåringene, som får overnatte i kirkerommet, og
sammen markerer vi kirkeårets nyttårsfeiring med aktiviteter, sang og gudstjeneste på
søndagen. Deltakelsen på dette arrangementet har vært dalende, og lå sist på 7 prosent.

Konfirmant- og ungdomsopplegg
Da årets konfirmantkull skulle skrives inn,
valgte menigheten å prøve noe nytt. Vi inviterte 14-åringene til kirken en lørdag i juni.
De fikk presentert tilbudene de kan velge
blant som konfirmanter. TenSing kom og
sang. Søndagen kom de på gudstjeneste og
var med på menighetens sommerfest samtidig som de leverte innmeldingsskjema. Vi
samarbeider med Storetveit menighet om å
gi konfirmantene våre en minnerik konfirmasjonstid. Til sammen har vi i år 160 konfirmanter, derav 90 som tilhører Bønes, noe
som er litt mer enn vi har hatt tidligere. Dette skyldes variasjon i årskullene, og deltakel-
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FÅR HØRE OM JESUS: Søndagsskolen er en viktig del av trosopplæringen i Bønes menighet.

sesprosenten ligger relativt stabilt rundt 80 prosent. For å gi et adekvat tilbud til så mange ungdommer, har vi laget et omfattende opplegg,
som er avhengig både av deltakelse fra stab og
mange frivillige.

Ledertrening
Hovedstrukturen i konfirmantopplegget er at
alle konfirmanter velger en interessegruppe,
hvor de møter menighetens arbeid og tydelige,
kristne voksne. I tillegg deltar de på undervisningssamlinger, er med på gudstjenester, arrangement i menigheten og jobber med undervisningsleksjoner via internett. Ungdomstiden og
ledertrening er de to viktigste utfordringene Bønes menighet har i undervisningsarbeidet.
Trosopplæringsplanen har forslag til tiltak i alderen etter konfirmasjon, og vi gleder oss til å
prøve dem ut. Ledertreningen fungerer veldig
bra for ungdommene som er en del av Klubben
(Klubben i Storetveit og Bønes), men det er
fremdeles mer å gå på når det gjelder ungdommer som ikke er med i Klubben.

Kontakt med barnehager og skoler
Trosopplæringen og konfirmantarbeidet i Bønes menighet er spennende og krevende. Det
krever at mange involverte samarbeider godt,
som stab, menighetsråd og frivillige. Arrangementene krever stor deltakelse av frivillige og
godt pedagogisk innhold. Dette utfordrer oss

som pedagoger og som kristne rollemodeller.
Skolene og barnehagene i menigheten har vi
også et godt forhold til. Barnehagene inviteres til
jule- og påskevandring og til adventsgudstjeneste. Skolene inviteres til gudstjenester i forbindelse med julehøytiden. Vandringene ser et stadig økende deltakertall, og lå i fjor på 25 prosent.
Alle klassetrinn på de to barneskolene i menigheten deltar på skolegudstjenestene. I tillegg til
dette er det sporadiske møter ved forskjellige anledninger, både på skolene og i kirken.

Kontinuerlig arbeid
Trosopplæringsplanen til Bønes menighet tar
også for seg de kontinuerlige tiltakene i menigheten, og ser på det arbeidet som en viktig del av
den helhetlige trosopplæringen. Vi har søndagsskole, menighetsbarnehage, Minising, Tria,
TenSing og ungdomsklubb. Minising er et kor
for barn fra 3-6 år, mens Tria er et tilbud for 2.-7.
klasse med vekt på sang, musikk og andakter.
Det er også en stor speidergruppe på Bønes,
som er tilknyttet kirken og menighetslivet. Det
er mye aktivitet i Bønes kirke, også for barn og
unge. Vi har et aktivt trosopplæringsutvalg som
i samarbeid med menighetsråd og stab holder
trosopplæringsplanen ajour, forbereder oppstart av flere tiltak og støtter opp om eksisterende arbeid. Slik holder vi fokuset på trosopplæringsreformen, som er en viktig del av arbeidet i Bønes menighet. ●

FÅR FIREÅRSBOK: Når barna er fire
og seks år gamle, inviteres de til å
motta bok i gudstjenesten.

februar 2013
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Ons’
Lieve
Heer op
Solder
Det kan tenkes at det fremdeles forekommer «stormande
nätter i Amsterdams glädjeskvarter» som Svarta Rudolf
minnes.
AV LISE MCKINNON

Men på en solfyllt formiddag i september er
det stille i dette kvarteret når to bestemødre
fra Bergen og et engelsktalende par noen minutter før klokken elleve står og venter på at
dette spesielle museet skal åpne.
Tittelen betyr «Vår kjære Herre på loftet», og
er et eksempel på en hemmelig katolsk kirke
som det oppstod en del av etter at reformasjonen kom. Huset ble bygget i 1630, men dets
historie som kirke begynte først i 1660-årene
da en velstående katolsk kjøpmann overtok
det.

Forbudt med katolsk messe
På gateplan var det butikk, i første etasje boligkvarter, men over dette kom kirken som strekker seg gjennom kanalhuset og to bakenforliggende bygninger. I over to hundre år var dette
menighetskirke for katolikker i indre bydel.
Men: selv om det var offisielt forbudt å feire
katolsk messe, så var toleransen stor for de
mange ulike trosretninger som eksisterte.
Amsterdam var en rik og mektig by, og hva
driftige handelsmenn (som brakte velstand til
byen) foretok seg når dagens forretninger var
overstått, la ikke øvrigheten seg opp i.

Turistmagnet
Vi vandret lenge gjennom museet med autoguide på øret og fikk servert ikke bare historikken, men også en del om restaureringen som
pågår og om hvordan løse problemet med å
skåne et gammelt bygg uten å være for restriktive overfor de mange tusen som besøker stedet hvert år (jevnfør vår egen turistmagnet
Troldhaugen). I 1887 ble en ny, stor katolsk
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KANALHUS BLE KIRKE: I årene 1661-1663 ble de tre øverste etasjene i dette huset tatt i bruk
som kirke.
FOTO: ANDREAS PRAEFCKE)

kirke innviet og fra 1888 har «Ons’ Lieve Heer
op Solder» vært museum. Vi kunne se spiret til
den nye St. Nicolas fra et av vinduene i det
«hemmelige» kirkerommet, og gikk vi over til
den andre siden, så vi spiret til Oude Kerk som
var vårt neste mål.

den ettertraktet som konsertlokale. Hele
det svære gulvet er dekket av gravsteiner,
det nytter altså ikke å vise respekt ved å
prøve å gå utenom «her hviler…». Mange
berømte menn og kvinner er gravlagt her.

Plass til 1000
Rasert og plyndret
Oude Kerk («gamlekirken») er ikke bare Amsterdams eldste bygning, det er også den eldste
menighetskirken, innviet i 1306. I årenes løp
er den blitt påbygget og forandret mange
ganger. Den er også blitt rasert og plyndret i århundredenes løp, og til slutt var bare takmaleriene igjen - de var for høyt oppe til at vandalene kunne nå dem. Kirken er berømt for sitt
hvelv av tre (det største middelalderhvelv i Europa) og har en svært god akustikk som gjør

Alle Rembrandts barn ble døpt her, og når
vi går omkring i kirkerommet så er det i et
bygg uforandret fra den tid da han frekventerte kirken. Om den gamle mester ville
likt den utstillingen vi så av samtidskunst
og kunsthåndverk er ikke så sikkert, men
kanskje var han like tolerant som mange av
byens borgere var og er? Etter reformasjonen i 1578 ble Oude Kerk overtatt av den
kalvinske reformerte kirke, og er fremdeles
en protestantisk menighetskirke med
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KONTRASTENES BY: Foran Oude kerk er det satt
opp en bronsestatue av en prostituert med tittel
«Belle» og innskriften «Respect sex workers all over
the world».
FOTO: ROMEO REIDL

KIRKETORGETS ANSATTE: Fra venstre: Kari Rydland, Inger Helene Jæger, Solveig Knappen, Nina Solheim, Lena Schørn-Koivula og Edvin Stenhjem Bratli.

Omorganiseringen i BKF
Omorganiseringen som ble vedtatt i Bergen kirkelige
fellesråd 13. juni, ble sjøsatt 1. november. Et kjernepunkt er tilsettelse av administrasjonsledere i minimum
60 prosent stilling i hver menighet.
AV KIRKEVERGE KJELL BERTEL NYLAND

AMSTERDAMS ELDSTE: Oude kerk («gamlekirken»)
ble innviet i 1306.
FOTO: DAVE1980

gudstjeneste og aftensang hver søndag. Men vil du
leie de 3300 kvadratmetrene til en familiesammenkomst eller for å møte dine Facebook-venner, så kan
du det, og plass er det til 1000 mennesker.

Kontrastenes by
På vår vei mellom de to kirkene kunne vi hvile blikket på svaner i kanalen og gjester på fortauskafeene,
og unngikk mest mulig de sure blikkene til sexshopinnehaverne som kundeløse stod i døråpninger og
betraktet guidete turistgrupper passere i god fart.
Men vi ble igjen minnet om hvor vi befant oss da vi
kom til Oude Kerk. Der står de prostituerte i vinduene via-a-vis kirken, og foran hovedinngangen ble
det i 2007 satt opp en bronsestatue av en prostituert i
en døråpning med tittel «Belle» og innskriften «Respect sex workers all over the world». Amsterdam er i
sannhet kontrastenes by! ●

Administrasjonsleder skal ivareta
daglig leder-funksjoner for menighetsrådet og være menighetsrådets
administrative ressurs og BKFs representant i soknet. Blant hovedoppgavene til de nye administrasjonslederne er å ivareta personalansvaret for BKF tilsatte i menigheten. Der menighetsrådet ønsker det,
kan administrasjonsleder også ivareta personaloppfølgingen av de
menighetsrådstilsatte.

Sentral ledergruppe
Hovedelementene i den nye ordningen er i tillegg nedleggelse av
prostikontorene og samlokalisering
av prostistabene i Aasegården for å
styrke økonomi- og personaloppfølgingen, opprettelse av et felles
Kirketorg for alle prostiene i Bergen
og opprettelse en ny sentral ledergruppe som skal ha sitt hovedfokus
på menighetsarbeidet. Forvaltningsenhetene
gravplassforvaltning, eiendom, utbygging og barnehager får samlebetegnelsen Akasia
og skilles ut under et eget utvalg.
Samler prostene
I den nye samlokaliseringen i Aasegården tilbys også prostene hvert sitt

kontor. På denne måten vil vi legge
til rette for faste og regelmessige møtepunkter mellom kirkevergens ledergruppe og prostene. Vi tror at en
slik møteplass vil styrke samarbeidet og samhandlingen på tvers av arbeidsgiverlinjene. Andre viktige fellesarenaer og møteplasser vil være
menighetsstabene, menighetsrådene, prostiforum, andre fellestiltak
i prostiene og med bispedømmekontoret.

Elektronisk kirkebok
Kirketorgets oppgaver er å ta imot
alle henvendelser om dåp, vigsel og
gravferd, og bidra til at disse handlingene kan gjennomføres ute i de
enkelte menigheter. Kontoret har
også ansvar for all kirkebokføring,
på fullmakt fra sokneprestene. I dag
skjer dette direkte inn i eKirkebok,
som er Den norske kirkes elektroniske kirkebok.
Kirketorgets fire ansatte treffes på
tlf. 55593210 eller via epost:
kirketorget@bergen.kirken.no
Er det behov for å sende post til Kirketorget; er adressen: Vestre Strømkaien 7, 5008 Bergen. Følg ellers
med på hjemmesiden til Kirken i
Bergen: www.bergen.kirken.no ●
februar 2013
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Besøkstjenesten i Fana prosti inviterer til

Kulturkalender
Bønes kirke, 21. februar
kl 19.30: Erik Bye-hyllest ved
Marthe Haaland Wang og
medstudenter fra jazz-og
musikkpedagogikklinjen ved
Norges Musikkhøgskole.
Ytrebygda kirke, søndag 10.
mars kl. 17.30: Gospelkonsert FunkyBaptized og Redeemed. Kirkemusiker Lars
Erik Birkeland medvirker
Sædalen skole, søndag 10.
mars kl. 20.00: Menighetskveld og kulturkveld:
«Sykkelpilegrim – Et foredrag om glede og smerte».
Bønes kirke, lørdag 16. mars
kl. 10.30-15.00: Bønesdagen:
Presentasjon av organisasjoner og lag på Bønes. Underholdning. Kafe, utlodning.

Ytrebygda kirke, søndag
17. mars kl. 11.00: Samlingsgudstjeneste med Fana Kyrkjekor og Ten-Sing-korene.
Storetveit kirke, søndag 17.
mars kl 19.00: Gospel Night
med Sounds Like Us, Agape
Gospel og Jazztrioen Terz.
Skjold kirke, søndag 17.
mars. Klaver/orgelkonsert
ved Mariko Takei og Knut
Christian Jansson.
Fana kirke, søndag 28. april
kl. 19: Sigmunds Skages minnekonsert. Utdeling av stipend til ung bergensmusiker.
Skjold kirke, april: En rekke
arrangementer i forbindelse
med at Skjold kirke fyller 15
år. Se www.skjold-kirke.no

INSPIRASJONSKVELD
Slettebakken kirke mandag
11. mars kl. 19,00-21.30

eller til diakon Kjerstin-Marie
Vereide, tlf. 55597115, e-post:
kjerstin-marie.vereide@
bergen.kirken.no

Tema: «VERDIEN AV
FRIVILLIG ARBEID»

VELKOMMEN!
• Besøk av ildsjel og inspirator
Stig Hammersland inspektør ved Sandsli
videregående skole.
• Enkel kveldsmat og
samtale.
• Informasjon om besøkstjenesten i prostiet.
• Kvelden er gratis og åpen
for alle som ønsker litt
«påfyll»!
Påmelding/spørsmål/skyss:
Diakon Linda Bårdsen,
tlf. 55362285 / 48302448.
Epost: linda.bardsen@
bergen.kirken.no

Begravelsesbyrået for
byen og distriktet

Tlf 55 13 15 00

www.dbeg.no

D¯GNVAKT á 55 55 16 16

Begravelsesbyråkjeden Jølstad
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AVD. BERGEN
Teatergt. 20
Teatergt.
5010 Ber
gen
Bergen
Tlf: 55 21 44 50

Møllebakken Skole er
en kristen grunnskole med
små under visningsgrupper,
gode faglige resultater, og
et inkluderende miljø som
elevene trives i.
Kontakt oss gjerne
for å få vite mer.

AVD. BERGEN VEST
2.etg på Shellstasjonen
Sartor
53 Straume
Sartor,r, 5353
Tlf: 55 21 44 50

www.mollebakkenskole.no
www.mollebakkenskole.no post@mollebakkenskole.no Tlf: 55 20 71 70
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Kort fortalt:
Jeg er Vestlending, og
lykken er å rusle en lun
sommerkveld langs
Bryggen i Bergen!

Åsane Oasen Sletten Kilden

Vis frem Vestlendingen
i deg og velg mellom
31 motiv på ditt Visa kort.
Du ﬁnner motivene på
www.spv.no

Bestill blomster på www.toppeblomster.no

Tlf: 55 18 03 00

Tlf. 55 27 28 29

Hvem-hva-hvor i Slettebakken Menighetskontoret: Vilhelm Bjerknesvei 31, 5081 Bergen • Prestene treffes etter avtale
Tlf. 55 59 71 50 • Faks 55 59 71 59 • E-post: slettebakken.menighet@bkf.no - www.slettebakken-kirke.no

Sokneprest Jorunn M. Johnsen
55 59 71 51 - 41 44 11 43
jorunn.johnsen@bergen.kirken.no
Kapellan Lars Petter Eide
55 59 71 52/994 83 804
lars.petter.eide@bergen.kirken.no
Administrasjonsleder
Hilde Kayser Rohde
55 59 71 56 - 988 86 428
hilde.rohde@bergen.kirken.no
Organist Olav Øgaard
55 59 71 53 - 55 59 71 57
oegaard@bergen.kirken.no
Privat: 55 28 96 65
Menighetspedagog
Kristin Trætteberg
55 59 71 55 - 977 18 438
kristin.traetteberg@bergen.kirken.no

Kirketjener Sølvi Hansen
55 59 71 22

Speiderne, Jan Thomas Moldung
906 58 242

Ungdomsarbeider Harald Øgaard
416 38 175

Menighetens barnehage
55 28 40 96
smbhg@broadpark.no

Kreating, Frida Marie Aasebø
909 44 106
fm.aa@live.no

Lederkurse, Ruben Dahl Leirvåg
452 64 617
ruben_94@live.no

Barnehagestyrer Signe Trætteberg
906 18 691

Cellegrupper, Birger Huun
55 28 92 04
917 15 464

SNIK, Joakim Soløy Sletten –
951 118 04
joakimss_94@msn.com

KRIK, Jostein Eide
902 87 438

Kamerunringen, Inger Steinkopf
55 13 42 41

Hovedleder Ungdomsklubben,
Ingrid Fluge Hole
970 95 284
ingrid_louise91@hotmail.com

Gave til menigheten?
Bankgiro: 3624.51.12208

Menighetens kor
Olav Øgaard
55 28 96 65
Besøkstjenesten, Anne Ingrid Alme
992 59 099
Eldresenteret
55 36 14 50
Søndagsskolen, Kristin Trætteberg
97 71 84 38

Ungdomskontoret
55 59 71 56
www.utslett.no

Menighetsrådleder
Inger Maren Tveit
tlf: 957 90 603

februar 2013
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I GUDS HÅND
Trosopplæring i
Slettebakken
menighet

HVA
SKJER
FREMOVER?
«VI ER TÅRNAGENTER» - Alle 3.
klassinger må holde av helgen
9.-10. februar. Da er det deres
tur til å bli tårnagenter. Vi møtes i kirken lørdag kl. 11.00 for
å løse agentoppdrag,
leke, spise, utforske kirken- og ha det gøy! Søndagen er hele familien invitert
til kirken for å oppleve litt av det vi har gjort sammen. Hold av helgen!

Vil du være med på fast givertjeneste til menigheten?
Nærmest hver dag i uken er det aktivitet i Slettebakken
kirke. Det er ulike møtepunkter der vi kan møtes med
dem vi har mye til felles med – eller møte noen som gir
oss nye perspektiver og tanker.
AV MENIGHETSRÅDLEDER

«KORSET ER TOMT, GRAVEN ER TOM»
- PÅSKEVANDRING:
Alle 1. og 2. klassinger er invitert til påskevandring
onsdag 20. mars kl.18.00. Gjennom sang, drama
og fortelling skal vi leve oss inn i påskebudskapet.
Dessuten har vi en liten påskepresang til deg…
Når det nærmer seg, kan du lese mer om
samlingene på www.slettebakken-kirke.no
De ulike aldersgruppene vil også få egne
innbydelser i posten. ●

Har du spørsmål om trosopplæringen? Kontakt
menighetspedagog Kristin: • 97718438
• kristin.traetteberg@bergen.kirken.no

INGER MAREN TVEIT

Det aller meste er det gratis, eller veldig billig å være med på. Men det er
dessverre ikke helt gratis å drive
det… Vi har kor og klubber, vi har
søndagsskole, kirkebuss, Åpen Kirke, familiemiddager og mye mer.
Menigheten får noe støtte fra stat og
kommune, men det er langt fra nok
til å drive menigheten. Derfor har
menighetsrådet funnet det nødvendig å la mange av gudstjenestenes
kollekter gå til menighetens arbeid.
Samtidig vet vi at det er mange organisasjoner både lokalt, nasjonalt og
internasjonalt, som også trenger
økonomisk støtte, og vi ønsker i større grad å la dere få anledning til å støtte disse organisasjonene gjennom ofringene på gudstjenestene.

For å kunne realisere det behøver
vi å få inn penger på andre måter. Og
da håper vi at mange kan ha anledning til å være med på fast givertjeneste til menigheten. Giveren bestemmer selv hvor mye og hvor ofte
han/hun vil gi. (For ordens skyld vil
vi nevne at gaver mellom kr 500 – 12
000 per år er fradragsberettiget på
skatten).
Nå henger det giroer i våpenhuset i
kirken med praktisk informasjon
som du kan ta med, eller du kan se
oppdatert informasjon om det på
menighetens hjemmeside.
Vi vil si TUSEN TAKK til alle som
allerede er faste givere, og til alle som
er med og gir i kollekten på gudstjenestene. Og på forhånd tusen takk til
fremtidige givere. Vi ber om visdom
til å forvalte ressursene rett og at de
skal bli til velsignelse. ●

NB! Alle barn – se her!!
Visste du at du er velkommen til SØNDAGSSKOLE
I Slettebakken kirke hver søndag? Her blir vi kjent
med mange bibelfortellinger. Kanskje bruker søndagsskolelæreren dukketeater, film eller bilder,
eller kanskje dere dramatiserer historien sammen? Det blir alltid tid til litt sang, formingsaktivitet eller lek også. Møt opp på gudstjenesten
kl.11.00, så vil søndagsskolelæreren vise vei. Hjertelig velkommen til både nye og « gamle» fjes! ●

14

februar 2013

Sounds Like Us er i gang med øvinger i det nye året!
Øvingsdag er torsdag kl 20-22 i Slettebakken kirke. Vi øver i snitt
tre torsdager pr mnd. Lurer du på om det er øving eller du har andre
spørsmål - ta kontakt med Sara-Lise K. Strand på tlf 91 71 93 09
Unge voksne, gutter/menn spesielt, er hjertelig velkommen! ●
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Livets
gang

Karneval!
Finn frem parykken, løstennene eller den morsomme
hatten! Det er igjen duket for fastelavnsgudstjeneste
med karneval. Dagen er 10. februar kl 11. Barn fra korene og Tårnagentene blir med. Det blir barnedåp, trommer, sang og glede. Kommer du? (Du må ikke å kle deg ut
altså, men det hadde jo vært morsomt…) ●
Karneval: Siste gang deltok en tiger (Jonas 4 år).

UGE
FOTO: TORILL HA

Jul, jul strålende jul ...

18.11. Simon Lenganji
Sichone Mjeldheim
Håvard Hole
Trygve Grimseid
Lilleheil
25.11. Ulrik Alexander
Kristensen
02.12. Ida Mathea Birkeland
Skutlaberg
Alva Marie Nesheim
Jansen
Nayana Jeppesen
Herman Sellevoll
Løkkebø
Petter Stabell
Sigve Popsueva Buanes
16.12. Tobias Kristoffersen
26.12. Kasper Hysing Sikora
30.12. Askil Søndenaa
Sleveland
Ivar Mundal Melle
13.01. Ea Sofie Lægreid
Jonas Torsvik
Henrik Svardal
Henrik Mølstre
Nygaard

Julen er for lengst tilbakelagt, men vi unner oss et tilbakeblikk på alt som
har skjedd i kirken denne høytiden.
TEKST: KRISTIN TRÆTTEBERG
FOTO: TORILL HAUGE

Gjennom hektiske desemberuker har mennesker
fra 1 år (barnehagegudstjeneste) til 87 (julefest for
eldre) fått oppleve juleevangeliet gjennom ord og

toner, dramatisering og gudstjenestefeiring. Vi
skulle gjerne vist bilder både fra skolegudstjenester, julevandringer, juleandakter og festgudstjenester. Men denne gangen blir det familiejulefesten med besøk av de hellige tre konger som blir
årets tilbakeblikk. ●

STYRERSTILLING
Slettebakken Menighets Barnehage søker
styrer i 100 prosent stilling fra 5. august 2013
Barnehagen har medlemskap i Private Barnehagers
Landsforbund ( PBL-A) og har 20 barn fra 2-6 år.
Utfyllende opplysninger finnes på Slettebakken
menighets hjemmeside:

Harald Gundersen
Ida Jenny Helle
Inger Marie Fotland
Gudrun Berntsen
Otto Nordal
Roald Tetler Johannessen
Inger Haugland
Johan Leonard Vikøren
Gerda Myrtvedt Hansen
Carlsen Nancy Helga
Turid Haakonsen
Peik Lambach
Gerd Margrethe Henriksen
Knut Andreas Farestveit
Marcus Antonius Hasund
Olga Judith Sørensen
Eleanor Rebecca Melvær

Søknadsfrist: 1. mars 2013
Søknad med CV sendes
barnehagen via post eller
e-post:

www.slettebakken-kirke.no
50 prosent av stillingen brukes til administrasjon, de
resterende 50 prosent er som pedagogisk leder.
Stillingsinstruks kan fås ved å kontakte barnehagen.
Lønn bestemmes etter tariff. Pensjonsordning og
forsikringer er samlet i Storebrand.

SLETTEBAKKEN
MENIGHETS BARNEHAGE,
Vilhelm Bjerknesvei 31,
5081 Bergen
Tlf.: 55 28 40 96
E-post:
smbhg@broadpark.no

Retting:
Artikkelen «Kva betyr jula for
deg?» i nr 6/12 var skrevet av
Åslaug Mjøs. Redaksjonen
beklager at det sto feil navn på
skribenten i bladet.
februar 2013
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Gudstjenester,
Slettebakken kirke
10. februar, fastelavnsøndag
11.00: Familiegudstjeneste ved
Lars Petter Eide, Kristin Trætteberg,
alle barnekorene og Tårnagenter.
Dåp.
13.februar, askeonsdag
19.30: Skriftemålsgudstjeneste
ved Lars Petter Eide. Nadverd
17.februar, 1.søndag i fastetiden
11.00: Høymesse ved Lars Petter Eide.
Søndagsskole.
24. februar, 2. søndag i fastetiden
11.00: Høymesse ved Jorunn M.
Johnsen. Søndagsskole.
3. mars, 3. søndag i fastetiden
11.00: Høymesse ved Jorunn M.
Johnsen. Dåp. Søndagsskole.
10.mars, 4. søndag i fastetiden
11.00: Familiemesse ved Jorunn M.
Johnsen. Nattverd. Juniorkonfirmantene og barnekoret deltar.
17.mars, Maria budskapsdag
11.00: Ung messe ved menighetens
konfirmanter og prester.

Gudstjenester,
Sædalen skole
Søndag 17.februar kl 11.00,
Søndag 3.mars kl 11.00
Søndag 17.mars kl 11.00

Den rette vei
Ingen som tar sin tilflukt til Ham
skal noen gang dømmes skyldig.
Herlige ord av Herren selv
og de er for alltid gyldig.
Hør disse ord når Han drar forbi
og kaller til oppgjør med seg
at vi kjenner vår besøkelsestid
så vi velger den rette vei.
For Veien er Jesus Kristus selv
og Sannheten og Livet Han er.
Så takk Ham da
og ta Ham imot –
da hjem til Himlen det bær.
Lillian Kvinge

B

FULLDISTRIBUSJON

Returadresse:
Slettebakken menighetskontor
Vilhelm Bjerknesvei 31
5081 Bergen

Menighetskalender
Temakvelder i Slettebakken kirke
Alle kvelder kl 19.30
Salme 449 i salmeboken «Ren og rettferdig himmelen verdig»kan være vanskelig å ta til
seg for noen hver. Hvorfor, eller hvordan,
kan jeg kalle meg «Ren og rettferdig»?
I vårens tre bibeltimer ser vi på forholdet
mellom lov og evangelium og begrepet «rettferdiggjort». Hva betyr det egentlig?
12. februar kl. 19:30 - «Jødene, loven
og de kristne. Er det samme sak?» Høgskolelektor Jan Rantrud ved Norsk Lærerakademi VH tar utgangspunkt i Rom. kap
1 - 3. Har jødene samme frelsesvei som de
kristne?
12. mars kl. 19:30 - «Luther og lovens 3
bruk». Professor Oddvar Johan Jensen
ved Norsk Lærerakademi VH forteller om
Luthers syn på loven og hva den betyr for
oss som kristne. Han tar også opp Luthers
kjente utsagn: «Troen alene».
16. april kl. 19:30 - «Rettferdig eller rettferdiggjort?» Førsteamanuensis Gunnar
Johnstad ved Norsk Lærerakademi VH tar
utgangspunkt i Rom. kap. 4 - 6.

Pust i bakken
Ungdomscafè med lav terskel i Slettebakken kirke fredager kl 19 – 23 f.o.m. 11. januar t.o.m. 21. juni. Stengt i vinterferien
(1.mars), påskeferien (29.mars) og 17. mai
Åpen kirke
Åpen kirke i Slettebakken hver
torsdag mellom kl 11 og 13.
Velkommen til en hyggelig
prat, vafler og kaffe/te.
Middagsbønn i kirkerommet kl 12.

11-kaffen for menn
• Januar: 16. 23. og 30.
• Februar: 13. 20 og 27.
• Mars: 13. og 20.
Pensjonisttreff i Slettebakken kirke
• Onsdag 6.februar kl 11.30. Dagens
gjest er Sverre Trætteberg.
• Onsdag 6.mars kl 11.30. Oddrun
Småbrekke forteller om barnearbeidet i
Hvite Bånd
Kamerunringen
Har møte kl 19.00 i dåpssakrestiet i kirken:
13. februar og 13.mars
Andakter på sykehjemmene
• Slettebakken menighets eldresenter,
aldershjemmet.
Torsdager kl 17.00
• Kolstihagen sykehjem.
Fredagene 22. februar og 15.mars.
Alle dager kl 12.00
• Slettemarken sykehjem.
Onsdagene 20. februar og
13. mars. Alle dager kl 11.30

