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REFLEKSJON: 
Lars Petter Eide,
fungerende 
sogneprest

Vi svinger oss fra det ene
til det andre, som i et

hinderløp der flere utfordr-
inger må håndteres samtidig.
Livet krever mye av oss alle,
men uten pauser går vi til
grunne. Vi trenger å stoppe
opp, hvile og fylle opp vår
mentale og åndelige konto.
Søndagens gudstjeneste i
Slettebakken er et godt altern-
ativ i så måte. Menighetslivet i
Slettebakken kirke er fylt med
aktiviteter uken gjennom. Det
er nok flere mennesker som
samles i kirken på ukedagene
enn det er på søndagens guds-
tjeneste – hvilket i og for seg er 
fantastisk flott. Søndagens
gudstjeneste er likevel menig-
hetens felles sam-lingspunkt i
en travel uke. Her forkynnes
det glade budskap om Guds
nåde ved Jesus Kristus, her ber
vi bønner for hverandre,
salmesangen og kirkemusikken
løfter oss opp, og nattverds-
brød og -vin deles ut til alle
som ønsker å ta imot. Felles-
skapet styrkes både under
gudstjenesten og under kirke-

kaffen etterpå. Dette har
mange mennesker erfart og
således funnet en plass i Slette-
bakken kirke og på Sædalen
skole. Gudstjeneste- deltag-
elsen økte for tredje år på rad i
2016. En økning i dåpstall og
nattverddeltagelse fant også
sted (se statistikk under).

Snart går vi inn i fastetiden.
Det er en tid på året som sær-
lig er ment for ettertanke og
refleksjon. Fastetid er forbe-
redelsestid til påsken, høytiden
da Gud, for menneskehetens
skyld, ofret sin sønn på korset.
Guds nåde ble da gitt til oss
alle – vederlagsfritt. Nåden av-
henger ikke av hva vi har gjort,
men hva Gud har gjort for oss.
Ingen annen motytelse kreves
enn at vi tar imot det som er
gitt oss gratis. Slik får faste-
tiden en dypere mening. Vi
oppfordres til å tenke mer på
vår neste enn på oss selv, og vi
utfordres til å gi vår tid og vår
oppmerksomhet videre til
noen som trenger det. Her i
Slettebakken starter fastetiden
med gudstjeneste på Askeons-
dag 1. mars (se gudstjeneste-
listen). Velkommen til etter-
tanke og refleksjon også denne
dagen, midt i uken, ved faste-
tidens begynnelse. ●
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Om å stoppe opp
2017 er godt i gang og livet suser av gårde. Vi
styres av arbeid, skolegang, avtaler, tidsfrister og
andre frister. 
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Jeg har fått det spennende

oppdraget å være vikarprest

i Slettebakken menighet

denne våren. Det er kjekt å

bli spurt, og det kjennes godt

å kunne gjøre tjeneste i en

menighet igjen. 

TEKST: Vikarprest Thor Brekkeflat

Mine første uker her har også vært en 
god opplevelse. Jeg er imponert over

det fokuset man klarer å ha på alle genera-
sjoner, inklusive de unge.

Mitt presteliv har for det meste funnet 
sted utenfor det ordinere menighetslivet.
Jeg startet riktignok som menighetsprest i
Mariakirken i 1986 og hadde mine ti første
år i tjeneste der. Etter en kort periode som
reporter i TV2, ble Bymisjonen min arena.
Jeg fikk være med i planleggingen og opp-
starten av stiftelsen mot slutten av 1990-
tallet. Det å være gateprest og ha byen som
ramme for prestetjenesten, var rett og slett 
et privilegium. Arbeidet i Bymisjonen har
nok endret meg både som prest og menneske
- forhåpentligvis til det bedre. Jeg har fått
meg en og annen lærepenge når det gjelder
holdninger og synet på medmennesker. 

Gleder med til å bidra
Etter en liten pause har jeg nå havnet på
Slettebakken, og jeg gleder meg oppriktig til
å bidra etter beste evne her. Samtidig går
tankene tilbake i tid. Når jeg står utenfor
kirken i dag, kan jeg se bort dit mine beste-
foreldre hadde hytte. «Hytte» er kanskje å ta
hardt i etter dagens standard, men i Slette-
bakken kolonihager hadde de en andel. Vi
tok trikken opp til Fanahallen og spaserte
videre rundt Tveitevannet med helgens opp-
akning. Jeg husker det som et godt og spenn-
ende sted å være; mange hyggelige naboer,

Det er len 
turene til

2016-tall fra Slettebakken menighet, inkludert Sædalen:

Personer på gudstjeneste: 12 789 - økning på 1,7 % fra 2015.
Nattverdgjester: 4755 - økning på 2,5 %
Dåpsbarn: 63 - økning på 25%
Komedlemmer 93
Frivillige medarbeidere: 120
Offergaver: 243 991 kroner - økning på 15,6 % 
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 ge siden hytte-
Slettebakken ... Når vi treffes til gudstjeneste, 

er det alltid kjekt å ta en prat

over en kaffekopp i menighets-

salen i etterkant. 

For mange er det et viktig sosialt
treffsted i løpet av uken. Barna får 
tid til å leke litt, de voksne får prate.
Nye vennskap oppstår. Gode sam-
taler og artige historier blir utvekslet.
Menighetsrådet ønsker at det arrang-
eres kirkekaffe etter de fleste guds-
tjenestene i kirken vår. For å få dette
til, trenger vi flere frivillige. Kanskje
er det noe for deg? Kan du sette av 
en formiddagsstund en søndag eller
to? Koke kaffe, sette frem kopper og
kjeks- og rydde etterpå? En over-
kommelig oppgave, som vil glede
mange. Hvis du er interessert, tar 
du kontakt med frivillighetskoor-
dinator på epost kt997@kirken.no
eller telefon 977 18 438. ●

To viktige
datoer!
Allmøte
Mandag 13. mars kl.19.30 blir det 
allmøte i menigheten. Innkalling 
med saksliste vil bli publisert på 
menighetens hjemmeside og FB-side.

Årsmøte
Søndag 19. april inviterer menighets-
rådet til menighetens årsmøte, med
solidaritetsfokus etter gudstjenesten.
En hovedsak i årsmøtet er å summere
opp året 2016 og se hvordan vi kan
bruke erfaringene derfra til å utvikle
menigheten videre. Årsmeldingen vil
bli lagt ut 14 dager før årsmøtet.
Men vi skal også bli bedre kjent med
menighetens nye misjonsprosjekt
som vi håper skal skape stort engasje-
ment og bli en arena hvor vi kan opp-
leve at vi som menighet kan gjøre en
forskjell for mennesker. Vel møtt! ●

mye godt å høste og koselige kvelder
med spill og mat i det lille krypinnet.
Kanskje har kolonihagelivet noe å
lære oss menighetslivet også. Det er
også et sted der vi kan finne vår plass
samtmen med andre og stelle med
det som skal vokse og gro og senere
høstes inn. Et sted der man kan dyrke

det man trenger i hverdagen – i fell-
esskap med gode naboer.

Jeg ser frem til tjenesten her på

Slettebakken – til gudstjenester

og kirkelige handlinger og til 

å delta på de møteplassene 

menigheten har å by på. ●

Vikarprest Thor Brekkeflat er på plass i Slettebakken denne våren. Foto: Arbeiderpartiet

Kirke-
kaffe
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BABYSANG: Babysangen startet 
opp igjen i januar. Vi samles tirsdager
kl. 10.30 – det er åpent for flere nye
babyer og foreldre. Aldersgruppen er
fra 0 til ca. 9 mnd. Sammen synger vi
kjente og kjære barnesanger og lærer
mange nye. Dessuten er det stor
sjanse for å få nye venner for store og
små! Vi avslutter med felles lunsj. Ta
med matpakke – vi har kaffe, te og
frukt. Deltakeravgift kr. 300. 
Velkommen!

KNØTTESANG: Dette er sang for 
de litt større barna (ca. 1- 4 år) og 
foreldre. Vi møtes hver tirsdag kl.
17.00 - 18.00. Vi synger mange
kjekke sanger, lærer regler og bruker
rytmeinstrumenter. Det blir alltid tid
til litt frukt og lek også. De voksne
drikker kaffe og prater. 
Velkommen!

TWEENSLEIR: Alle 12- 13 åringer må
holde av helgen 10.- 12. mars. Da er
det tid for årets leir. En hel helg fylt
med gode opplevelser, lek og moro.
Men også tid til undring og samtale
om tro. Hold av helgen – innbydelse
kommer!

Når det nærmer seg, kan du lese mer
om samlingene på www.slette-
bakken-kirke.no
De ulike aldersgruppene vil også få
egne innbydelser i posten.

Har du spørsmål om trosopplær-
ingen i Slettebakken?

Kontakt menighetspedagog, Kristin
på tlf. 977 18 438 eller
kt997@kirken.no ●

I GUDS 
HÅND

Trosopplæring i Slettebakken

HVA SKJER FREMOVER?

Et spørsmål som 
naturlig melder seg

for lederen av menighets-
rådet er dette: Hva kan vi
sammen få til i Slette-

bakken i 2017? Menighetsrådet har
tatt stilling til satsningsområder og or-
ganisasjonsendringer og inviterer alle
interesserte med for å diskutere, på-
virke og gjennomføre. Bispedømmet
har dessuten satt oss i gang med ut-
forming av søknad etter ny sokne-
prest. Dersom alt går etter planen vil
hun/han bli tilsatt før sommeren. At
det allerede nå ser ut til at vi skal få to
faste prester, er veldig oppmuntrende
og mer enn vi hadde turt å håpe på. Vi
har lenge erfart hvor godt det fungerer
med stabilitet og kontinuitet i menig-
hetsarbeidet, og vil gjerne vende til-
bake til den situasjonen. 

Menighetsrådet har hatt sitt første
møte i det nye året, og helt siden kon-
stitueringen høsten 2015 har vi jobbet
med en strategi for rådets arbeid i
denne valgperioden. Vi ønsker en
gjennomgang av måten vi er organ-
isert på og ikke minst hvordan menig-
hetsrådet fungerer i forhold til menig-
heten ellers. Det erkjennes at rådet har

for dårlig kontakt med stab, utvalg og
andre grupper i menigheten. 

Menighetsrådet vil legge fram et for-
slag til samarbeidsformer og innkaller
til allmøte mandag 13. april kl. 19:30
for å presentere forslaget. Forhåpent-
ligvis vil vi få tilbakemelding fra så
mange som mulig – spesielt fra dem
rådet skal samarbeide tettest med;
staben og utvalgene. 

Utvalgene har hittil vært Diakoni,
Trosopplæring og Kultur. I tillegg
kommer ungdomsarbeidet med sine
underutvalg. Ett av satsningsområd-
ene fremover kommer til å være in-
formasjonsarbeidet. Skal vi ha et eget
utvalg for dette, eller skal hvert utvalg
selv ta ansvaret for å informere om
sine aktiviteter? All «voksenopplær-
ing» som drives i menigheten – bør
den samles i et eget utvalg? Dette er
noen av spørsmålene som må disku-
teres. Hvis og når nye utvalg opprettes,
må det uansett finnes tilstrekkelig
grad av frivillighet tilgjengelig. Alt
henger sammen med alt. 

Så derfor: Møt opp den 13. mars! Jeg
minner også om menighetens årsmøte
søndag 19. mars etter gudstjenesten. ●

Godt 
nytt år 
til alle!
Det er alltid spennende å beynne
på et nytt år. Ved et årsskifte er 
vi mange som undrer oss over mye. 

TEKST: Anders Teigen, leder av menighetsrådet

Kurs i skrivekunst
for eldre
Siden 2011 har det i vært arrangert skrivekurs i Slettebakken menighe . Del-
takerne er gjerne «godt voksne» – dvs. ofte 80 +, og også over 90! Nytt kurs
starter tirsdag 28/2, og går over 8 ganger à 2 timer. Inspirerende kursleder
er pensjonert lektor Odd Sætre. Kursavgift er kr. 600, og på dette kurset er
det tre ledige plasser. Tidligere deltakere omtaler kurset som utrolig kjekt,
kjempeinspirerende og dette vil jeg fortsette med! Ta kontakt med Sverre
Trætteberg i Kulturutvalget om dette skulle være noe for deg. Hjertelig vel-
kommen til å delta! ●

Lys
Som lys til verden Jesus kom

så at vi skulle se,
og lyse her i verdens rom.

Ja, virke her og be.

Og så til sist han berger oss
til himmelen å nå.

Så ikke vi skal gå fortapt, 
men evig liv skal få.

Av Lillian Kvinge
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Aldri før har en kvinne

ledet et prosti i Bergen.

Det ble det en forandring

på da Per Barsnes’ 

etterfølger ble innsatt 

5. februar.

TEKST: Terje Bringsvor Nilsen

F ire personer søkte på stillingen. 
Disse var Arild Hellesøy (Voss),

Arne J. Hobbel (Oslo), Anne Mathilde
Gramann Klare (Drøbakk) og Kristin
Sævik Litlere (Bergen). Da bispedøm-
merådet hadde sitt møte 24. oktober,
falt de ned på den yngste av de fire,
fanabuen Kristin Sævik Litlere (45),
som altså nå har overtatt ansvaret for
Bjørgvin bispedømmes største prosti
etter Per Barsnes. 

Gikk foran
Hun avløser dermed Gunnar Nesse,
som har fungert som prost i overgangs-
fasen. Litlere har vært sokneprest i
Fridalen i de siste 16 årene. Jobben
som ny Fana-prost gjør Litlere til den
første kvinnelige prosten i Bergen.

– Jeg tenker at det er på tide at det
kommer flere damer i ledende still-
inger innen Bjørgvin bispedømme, 
sier Litlere.

Hun blir riktignok ikke den første
kvinnelige prosten i Bjørgvin bispe-
dømme, eller forsåvidt innenfor det
som i dag er Fana prosti. Da Os var 
en del av Midthordland prosti, var
Margrethe Holmboe Askeland prost
der. I dag er Os innlemmet i Fana i
kirkelig sammenheng.

– Det var Margrethe som var først 
i bispedømmet, og for meg var det
viktig at hun gikk foran. Vi trenger 
forskjellige typer ledere, og derfor er
det en fordel at begge kjønn er repre-
sentert, sier Litlere.

Fantastiske år i Fridalen
Etternavnet har god Fana-klang. Etter
oppvekst i Fridalen, der hun var med i
både søndagsskole og kor i kirken, be-
gynte hun på Hop ungdomsskole, og 
ble snart aktiv i Birkeland menighet.
Her dirigerte hun Ung Tro, det som i
dag er Bobla Ten Sing, og var i et år 
med i Ten Sing Norway Hun studerte
teologi på Menighetsfakultetet, og ble
prostiprest i Sunnfjord før hun kom til
Fridalen i 2000, først som kapellan og
senere som sokneprest.

– Jeg var klar for nye utfordringer, 
og som prost blir man en leder som
skal samarbeide med prestene. Jeg
kjente at jeg var klar for å gå inn i noe
nytt, men jeg er glad for å kunne si at
det er trist å slutte i Fridalen. Det for-
teller at det har vært en god periode av

livet. Jeg har hatt noen fantastiske år
her, sier hun.

Godt inntrykk av Fana
Litlere har selv fem barn i alderen ni til
20 år, og er særlig opptatt av at kirken
skal ha et godt tilbud til barn og unge.

– Fana er et prosti med stor aktivitet
der det gjøres veldig mye flott arbeid
for barn og unge. Som prest i 17 år har
jeg blitt godt kjent med eller vet om
mange av de kollegene jeg nå skal jobbe
med i Fana, sier hun.

– Hvilken type leder er du?

– Det bør andre få si noe om. Jeg har
nok en veileder-holdning til det å være
leder, jeg liker å snakke med og omgås
folk. Jeg er rett og slett glad i å være
sammen med mennesker, og det tror
jeg er en fordel. Så håper og tror jeg at
jeg kan være inspirerende, sier hun.

Og om noen skulle være i tvil om den
lokale tilhørigheten: Litlere er for tiden
på kurs i egen hjembygd, nærmere be-
stemt hos Solveig Krokeide, der hun
lærer å sy Fana-bunad - dog uten at det
er noe krav som følger med jobben som
Fana-prost. ●

Intervjuet har tidligere stått
på trykk i Fanaposten.

Bergens 
første 
kvinnelige 
prost

FANAS NYE PROST: Kristin Sævik Litlere
ble innsatt som ny Fana-prost i Skjold

kirke 5. februar. Foto: Tor Kristiansen 
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Alle prestene i bispedøm-

met var i høst på studietur

til Lutherstadt Witten-

berg. De utgjorde såpass

mange at de måtte deles i

to grupper og to turer. 

TEKST: Dag Sunnanå 
FOTO: Jens Meyer

H ensikten var å gå i Luthers fotspor 
og lære mer om den historiske

arven i forbindelse med at vi i år mark-
erer reformasjonens 500 års-jubileum. 

Wittenberg er den mest kjente av de
tyske byene hvor Martin Luther i sin
samtid satte tydelige spor. Her var han
universitetsprofessor i Det gamle testa-
mentet, og det var her han virket
sammen med vennen Filip Melanchton.
Sistnevnte var en viktig medspiller for
Luther da det stormet som verst i re-
formasjonens tidlige fase.

Selve oppholdet for Bjørgvin-prestene
i Wittenberg strakte seg over fire dager.
I tillegg benyttet flere seg av muligheten
til å ta en ekstratur til Leipzig for å se
Thomas-kirken, hvor Johann Sebastian
Bach hadde brorparten av sitt virke.

Luther-arv også for DDR
Sentralt i programmet var innføring i
den teologiske arven fra Luther. Det 
var videre en seksjon hvor den lokale
presten Kathrin Oxen fortalte om 
Wittenbergs posisjon som Luther-by i

Prester på stud 

PÅ HISTORISK GRUNN: Prestene fra Bjørgvin fikk mange og verdifulle innspill foran Luther-året 2017 under seminaret i Wittenberg.

I LUTHERS FOTSPOR: Preste-trekløveret med domprost Jan Otto Myrseth, Ingrid Nyhus
fra St. Jakob og Johnny Leikvoll (prest i Eidsvåg/Biskopshavn) i engasjert samtale.

6 • 1/17 
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31. oktober 2017 er det 500 år siden
den tyske munken Martin Luther 
offentliggjorde sine berømte avlats-
teser i Wittenberg, noe som skulle
vise seg å forandre store deler av
verden. 

Bergen er Norges representant i et
nettverk av 68 europeiske byer og
programmet for disse tre dagene er
satt sammen for å synliggjøre spor av
reformasjonen i samfunnet, feire de
gode fruktene av reformasjonen og å
gi impulser til debatt om våre sam-
funnsverdier.

Utdrag fra programmet:

Fredag 3. mars: Luthernatt 
• 18.00: Omvisning i Universitets-

museets kirkekunstsamling. 
• 19.00: Salmefest i Domkirken.
• 19.00: Prekenkappleik på Østre.

Hvem preker best?
• 20.30: TGIF-ungdomstreff (Thank

God it’s Friday) i St. Jakob kirke.
• 21.00: Konsert med improvisasjon

over reformasjonens musikalske
arv på Østre. Medvirkende: Per
Inge Hove, Eva Pfitzenmaier og
Nathalie Sandtorv. Aldersgrense:
18 år. 

Lørdag 4. mars: 
• 11.00: Reformasjonsbussen på

Torget åpner -  fylt av historier fra
sin europeiske reformasjonsløype.

• 11.00: Lutherland åpner i Ny-
kirken/Barnas Katedral. 

• 13.00: Offisiell åpning av Reforma-
sjonsbyen Bergen på Torgalmenn-
ingen m/Salmestafett fra kl. 12.30.

• 14.00: Høytlesning fra Katekismen
på Bergen offentlige bibliotek.

• 14.30: Klokkespillkonsert i Johan-
neskirken ved Griegakademiets
komposisjonsklasse. 

• 15.00: Et samfunn i oppbrudd, hva
gjør det med oss? Samtale om re-
formasjonens verdier i Universi-
tetets Aula.

• 18.00: Klokkespillkonsert i Jo-
hanneskirken ved Dick van Dijk.

• 20.00: Jubileumsforestilling i 
Johanneskirken, med kor, orkester,
band og solister.

• 22.00: «Jesus Loves Electro». Nach-
spiel/konsert for ungdom i St. Jakob
kirke.

Søndag 5. mars:
• 11.00: Barnas festgudstjeneste i Ny-

kirken - Barnas Katedral.
• 11.00: Festgudstjeneste i Dom-

kirken med framføring av Bachs
Reformasjonskantate.

• 11.00: Ung messe i Korskirken.
• 12.15: Klokkespillkonsert i Johan-

neskirken ved Asbjørn Myksvoll.
• 13.00: Lutherfilm på Bergen kino

(kun engelsk tale).
• 13.00/14.00/15.00: KODEs religi-

øse kunstomvisning.
• 13.30: Pilegrim med Luther? Fore-

drag på Domkirkens skrudhus ved
dr. theol Roger Jensen, daglig leder
ved Pilegrimsenter Oslo. 

• 16.00: Har vi mistet vår bevissthet
om kulturarven? Debatt på Litter-
aturhuset.

• 18.00: Tysk gudstjeneste (rekon-
struert fra 1897) i Mariakirken.

•  19.00: Lutherjazz i St. Jakob kirke -
med Pastor Wangs Quintet.

Med forbehold om endringer. 
Det blir enda flere arrangementer 
utover våren. Se hele programmet
på www.kirken.no/bjorgvin 
Prosjektleder: Ragna Sofie 
Grung Moe.  

Lutherfest i reformasjonsbyen
I 2017 skal Luther og reformasjonen markeres over hele

verden. Bergen har status som Norges reformasjonsby,

og inviterer til Lutherfestdager.

ET NÅDENS ÅR: Logoen for Re-
formasjonsbyen Bergen er tegnet av
Marvin Halleraker. 

 ietur

DDR-perioden. Til tross for ut-
strakt diskriminering av kristne,
var myndighetene seg tross alt be-
visst på at byen hadde en historisk
arv å forvalte. Som prest fortalte
Oxen om den særlige utfordringen
som lå i å være forkynner i en 
luthersk kirke i en sterk sekulær
kontekst.

Storstilt markering
Den tredje biten i programmet for
prestene handlet om selve Luther-
jubileet. I Tyskland legges det opp
til en storstilt markering, og en
rekke byer er utpekt til å være
Lutherstädte. De tyske arrangørene
er spesielt opptatt av hvordan vi
som kirke i vår samtidige kontekst
kan gjøre noe av det Luther gjorde,
det vil si å knytte reformasjonsjubi-
leet opp mot vår tids utfordringer. 

Bergen er reformasjonsby
Luther-byer blir etablert også i
flere europeiske land. I Norge er
Bergen den eneste byen som denne
gang får vertsstatus som Luther-by,
eller offisiell reformasjonsby. 

Feiringen i Bergen vil bli kon-
sentrert om den første uken i mars,
med debatter og arrangementer for
ulike aldersgrupper. Programmet
er under utarbeiding ved bispe-
dømmekontoret i Bergen, og her 
vil man knytte til seg ressurser fra
et bredt spekter i kulturlivet. ●

Se utdrag av programmet t.h.

BISKOPEN GUIDET: Det var en enga-
sjert biskop Halvor Nordhaug som
hadde ikledd seg guide-rollen. 

1/17 • 7
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Fakta: Martin Luther
• Martin Luther (f. Luder) blei født 10.

november 1483 i Eisleben i Det
tysk-romerske riket, og døde 18.
februar 1546, også i Eisleben.

• Han var opphavleg katolsk prest i
augustinar-eremittanes orden, som
gav han ei grundig utdanning.
Seinare blei han professor ved uni-
versitetet i Wittenberg. 

• Etter kvart utvikla han teologiske
synspunkt både om styresmakta til
kyrkja, sakramenta, menneskets til-
høve til Gud, og måten avlatshand-
elen blei praktisert på. 

• I 1517 endra han etternamnet til
Luther, med henblikk på det greske
ordet eleutheros («den befridde»).

• Sentralt for tenkinga hans er det
som vert omtala som «tårnopp-
levinga» på klosteret i Wittenburg.
Medan han mediterte over Rom.
1,16-17, gjekk med eitt tydinga av
«Guds rettferd» opp for Luther.

• Luthers reformasjon sprengde den
kyrkjelege eininga på det kontin-
entale Vest-Europa og i Nord-Eu-
ropa, og fekk òg store og varige
politiske og kulturforandrende
konsekvensar.

• Startpunktet for reformasjonen vert
tradisjonelt sett til 31. oktober
1517, som var dagen då han
sendte ut sine 95 diskusjonsteser i
brev til erkebiskop Albrecht II av
Brandenburg, biskop Hieronymus
Schultz, og venene Johann Lang
og Christoph Scheurl.

• Han reagerte her sterkt på den ma-
terialistiske innstillinga som låg bak
avlatshandelen. Som motstykke til
dette stilte han opp sin nyvunne
lære om trua aleine.

• Erkebiskop Albrecht innklaga
Luther for Roma, uten sjølv å gje
han noko svar.

• Den 15. juni 1520 kom pavebullen
Exurge Domine frå pave Leo X, der
han fordømte 41 læresetningar frå
Martin Luthers skrifter. 

• 10. desember 1520 brende Luther
demonstrativt bullen framom
Elsterporten i Wittenberg.

• 3. januar 1521 blei Luther bannlyst i
Roma med bullen Decet Ro-
manum Pontificem.

• Etter riksdagen i Worms i 1521 blei
han lyst fredløs, og tok då tilflukt
på hertug Fredriks den Vise av
Sachsens borg Wartburg. Her be-
gynte han omsetjinga av Bibelen til
tysk, direkte frå originalspråka.

TEKST: Øyvind Vevle

Handlinga var ein offentleg protest
mot ein del avvik frå Bibelen og

klassisk kyrkjelære - først og fremst av-
latshandelen - som hadde festa seg i Ro-
makyrkja. Dette vart utgangspunktet for
det som me kort kallar reformasjonen og
for Den evangelisk-lutherske kyrkja.

Den kjenslevare ungguten Martin
Luther hadde streva mykje med å verta
rettferdig for Gud, den strenge og rett-
ferdige domaren. Avgjerande for han 
vart studiet av Romarbrevet. Det førte 
til at han gjenoppdaga evangeliet. Det
hadde vore meir og mindre gøymt og
gløymt for skuld menneskelege for-
ordningar. 

Munken som

trassa
pavemakta
Den 31. oktober 1517 slo ein tysk munk og universitets-

lærar opp eit ark med 95 teser (diskusjonssetningar) 

på slottskyrkja i Wittenberg. 
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Luther-
QUIZ
Martin Luther eller 
Martin Luther 
King jr?

Du vet selvfølgelig at
Martin Luther og Martin
Luther King, jr. tilhører
to svært ulike historiske
epoker. Men klarer du
gjette hvem av dem som
sa hva?

1. Alt som vi ser er skygger,
kastet av det vi ikke kan se.

2. Det kommer aldri noe godt ut
av vold.

3. Vi kan akseptere en endelig
skuffelse, men aldri miste
troen på et uendelig håp.

4. Dersom en mann ikke har
funnet noe som er verdt å dø
for, er han ikke skikket til å
leve.

5. Fred er mulig, sannhet for en-
hver pris.

6. Alt som gjøres i verden er
gjort av håp.

7. Slutten på våre liv begynner
den dagen vi blir tause om
ting som betyr noe.

8. Kjærlighets-prinsippet står i
sentrum for ikkevold.

9. Du er ikke bare ansvarlig for
det du sier, men også for det
du ikke sier.

10. Når skoler blomstrer,
blomstrer alt.

Kilde: Playbuzz 

Ut ifrå blant
anna Romar-
brevet kap. 1,
vers 17 («for i
det blir Guds
rettferd open-
berra, av tru frå

først til sist, som det står skrive: Den rett-
ferdige skal leva ved tru») såg han at me
vert frelste aleine ved trua på Kristus, og
ikkje ved gjerningar. Seinare fortalde han
om denne oppdaginga at «det var som om
eg såg døra til Paradiset stå vid open».

500 år sidan 
I det Herrens år 2017 er det altså 500 år
sidan Luther markerte sin protest mot
Den katolske kyrkja. Han gjekk varsamt
fram i byrjinga, og kritiserte berre dei
mest openberre feila han såg. Etter kvart
som han vart driven vidare av mot-
standarane sine, gjekk kritikken over på
hierarkiet i Romakyrkja. 

Han såg på pavedømet som ei reint
verdsleg ordning, og hevda at kyrkjemøta
kunne ta feil. Det einaste feilfrie kyrkja
har å halda seg til, er Skrifta sjølv. Frå re-
formasjonen har me fått dei tre prin-
sippa: Trua aleine, Kristus aleine og
Skrifta aleine. Me har éin Frelsar,
Kristus; aleine i trua på han vert me

frelste, og Skrifta aleine er rettesnor for
læra og livet.

Skrifta aleine
Reformasjonen må sjølvsagt markerast
også i Den norske kyrkja. Sidan 1537 
har me hatt ei evangelisk-luthersk kyrkje
i landet vårt. Ei nemnd med Vidar Krist-
ensen som leiar har førebudd  jubileet. 
Det er å vona at me kan få ei tydeleg og
sterk markering av dei reformatoriske
prinsippa, og særleg med tanke på Skrifta
aleine som norm for lære og liv. Me treng
ei Bibel-vekkjing i Den norske kyrkja.

Sist haust kom det ut ein biografi på
Portal forlag om ein av dei fremste
Luther-kjennarane i Noreg i førre
hundreåret, professor dr. teol. Carl 
Fredrik Wisløff. Som prestelærar på
Menighetsfakultetet i 28 år påverka han
ein heil generasjon av prestar. 

I tillegg var Wisløff mykje brukt som
talar og foredragshaldar både i Noreg 
og utlandet, særleg i Danmark og Fin-
land. Denne biografien gjev eit godt 
innsyn i sentrale sider ved evangelisk-
luthersk teologi. Wisløff skreiv doktor-
avhandlinga si over eit emne frå refor-
masjonstida. Boka må vera ei gåve til
Den norske kyrkja i forkant av reforma-
sjonsjubileet. ●

LUTHERS FORSVARSTALE:
Under riksdagen i Worms
i 1521 blei Martin Luther
lyst fredlaus. Han avslutta
forsvarstala si slik: «Der-
som eg ikkje vert over-
vunne ved vitnesbyrdet til
Skrifta eller ved open-
berre fornuftargument -
for eg trur verken på
paven eller på konsila
aleine, sidan det står fast
at dei fleire gonger har
teke feil eller har motsagt
kvarandre - så vert eg ov-
ervunne ved dei skrift-
stadane eg har anført, og
samvitet mitt vert ver-
ande fanga i Guds Ord.
Eg verken kan eller vil til-
bakekalla noko, for det er
verken sikkert eller frelse-
bringande å gjera noko
mot eins samvit. Gud
hjelpe meg, Amen».
Måleri av Anton von
Werner, 1877

BIOGRAFI OM WISLØFF: Ein av dei fremste Luther-kjennarane
i Noreg i førre hundreåret, professor dr. teol. Carl Fredrik
Wisløff, har påverka ein heil generasjon av prestar. I haust kom
det ein biografi om han, ført i pennen av Egil Sjaastad.

Martin Luther: 
2, 5, 6, 9, 10

Martin Luther King, jr.: 
1, 3, 4, 7, 8

felles 1-17_felles.qxp  06.02.17  20:21  Side 9



10 • 1/17 

Mozarts
kronings-
messe

Medvirkende er ellers
90 korsangere i alder
fra 10 og oppover fra
korene Fanatalentene
(barn og ungdom),
Fanasolistene (med
gjestesolister), Kyrkje-
koret og Prima Vista
fra Korskolen i Åsane.
Dirigent: Jan Røshol.
Orgel: Gerd Inger
Yddal Eide. På pro-
grammet står Mozarts
kroningsmesse, Marcellos konsert i d-
moll for obo og strykere og Pergolesis
gripende Stabat Mater.  

Fana kirke, lørdag 1. april
kl.18/Åsane kirke, søndag 
2. april kl. 18. Billetter: For-
håndssalg fra menighetskon-
torene i Fana og Åsane eller
fra deltagende kr. 150,- (kan
benyttes ved en av konsert-
ene). Ved inngang kr. 200,-
Barn/ungdom under 16 år
gratis. Arrangør: Fana 

Kyrkjekor og øvrige medvirkende med
støtte fra Kulturkontorene, Norsk
Kulturråd og Kirkesangforbundet.  

Det er sunt å se hva

Luther hadde gjenopp-

daget, for det kreves på 

ny og på ny at vi gjen-

oppdager evangeliet om

nåden i Jesus Kristus.

TEKST: Prest Børge Ryland

K ristentro kan fort bli komplisert. 
Kanskje var det et poeng å ta med

seg det som ble sagt av en som skulle
undervise over et tema: «Dere synes
gjerne at dette er enkelt, men bare
vent til jeg får forklart det». Etterpå 
sa kanskje elevene: «Først nå skjønner
jeg ingenting!»

Det er 500-årsjubileum for Luther i
2017, og det skal markeres på mange
ulike måter, lokalt, regionalt, nasjonalt,
og internasjonalt. Hvorfor alt dette
styret? Hva var det med Luther?
Luther ønsket å reformere den katolske
kirken. Han så at evangeliet om nåden i
Jesus Kristus var blitt utydelig, ja truet
av en rekke tradisjoner, og av mektige
personer.

Sterke opplevelser hadde hjulpet
Luther til å se evangeliet, se Jesus
Kristus som sentrum for hele sin for-
kynnelse. Det er sunt å se hva Luther
hadde gjenoppdaget, for det kreves på
ny og på ny at vi gjenoppdager evangel-
iet om nåden i Jesus Kristus.

På en konfirmantleir skulle vi øve til
samtalegudstjenesten, siste gudstjen-
esten før konfirmasjonen. Under forbe-
redelsene til denne gudstjenesten var
det nesten som om jeg hadde en slik
gjenoppdagelse av evangeliet. En set-
ning kom som en åpenbaring til meg:

«Først når vi ser Jesus Kristus, ser vi
Gud, ser vi oss selv, ser vi hverandre».

Konfirmantene hadde hele kon-
firmasjonstiden brukt et perlearm-
bånd som heter «Kristus-kransen».
Ordene jeg fikk ble som en hjelp til å
oppdage at om vi hadde hatt mange
tema, og mangt et fokus i konfirmant-
tiden, så hadde alt med Jesus Kristus 
å gjøre. Eller sagt på en annen måte:
Alt springer ut fra Jesus-fokuset.

Kristentro er jo en relasjon til en 
person. Et personlig møte med Jesus
som blir livsforvandlende. Kvinnen 
fra Samaria som møtte Jesus ved
Jakobs-brønnen (Joh. 4, 1-42) fikk et
slikt møte med Jesus. «Hvem er du?»
spurte hun, og snart visste hun at Jesus
så henne på en slik måte, at hun så en

nådig Gud, at hun så seg selv som
elsket av Gud, at hun så sine med-
mennesker som elsket av Gud.

Da hun fortalte om sitt møte med
Jesus, sa hun: «Kom og se en mann
som har fortalt meg alt det jeg har
gjort!» Og folket sa snart: «Nå tror 
vi ikke lenger på grunn av det du sa.
Vi har selv hørt ham, og vi vet at han
virkelig er verdens frelser». ●

Wolfgang Amadeus Mozart 
Portrett av Joseph Lange, 1782. 

Fana kammerorkester og inn-

leide musikere, dirigert av

Olav Stordal, blir med under

en storslått fremførelse av

Mozarts kroningsmesse. 

–Først når du ser Jesus Kristus

LEVENDE VANN: «Den som drikker av
det vannet jeg vil gi, skal aldri mer
tørste», sa Jesus til den samaritanske
kvinnen han møtte ved brønnen. 
Illustrasjon: Oljemaleri av Giovanni Francesco 

«Guercino» Barbieri, ca. 1640
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TEKST: Nils Magnus Ulvik

S elgerne lider av rusavhengighet, 
men det er lett å merke at de er

håndplukket til jobben som gate-
selgere: De er alle stillfarne, vennlige 
og høflige, trenger seg
ikke på, vil ikke være til
sjenanse for noen, og
ønsker deg gjerne «en
fin dag». 

Første skritt mot et bedre liv
Å selge Megafon er for dem en verdig
måte å tjene penger på. Bladet koster
100 kroner, og halve beløpet går til
selgeren. For mange har kriminalitet,
tigging og prostitusjon vært eneste
alternativ. De håper og satser på at
Megafon-salg skal være et tidlig og av-
gjørende skritt mot et bedre liv.

Men da må de få solgt nok blader!
Flere av dem jeg har snakket med for-
teller at salget som oftest går tregt. Folk
går som regel forbi uten å verdige de
tapre selgerne så mye som et blikk.
Jobben er hard når du står der i kulde

og vind i timevis uten å få
solgt et eneste blad. 

Å bli fullstendig ignorert av
andre kan være en svær på-
kjenning for hvem som helst,
men mange av Megafon-selg-

erne synes å tåle denne påkjenningen, i
alle fall for en tid. 

Innhold av høy kvalitet
Det krever motivasjon og styrke å stå
der like høflige og vennlige på slutten
av en lang økt med dårlig salg. Til slutt
gir noen av dem opp. De orker ikke i
lengden å bli avvist av vanlige menn-
esker, og slik bli holdt utenfor et felles-
skap som de forsøker å bli en del av. 

At folk er så lite villige til å kjøpe
bladet, men bare går rett forbi, kan
neppe skyldes bladets kvalitet. I hver
utgave finner du mange gode og inter-
essante artikler. I siste utgave er det

blant annet en reportasje med mange
fine bilder fra Aurlandsdalen, en ar-
tikkel der Egil Eldøen forteller om sin
barndom i Nøstegaten, og en artikkel
om overvekt og fedmeoperasjon. 

Gå ikke forbi! Om du ikke har kon-
tanter i øyeblikket, så gi selgeren likevel
et lite smil eller til og med et vennlig og
anerkjennende ord. Har du kjøpt
bladet allerede, kan du anbefale det for
dine venner og bekjente.

På baksiden av Megafon nr. 1/2017
står det: «Når du kjøper Megafon, gir
du et menneske en verdig jobb. Du
kjøper ikke bare bladet: Du bidrar til at
et menneske kan velge noe annet enn
kriminalitet, tigging og prostitusjon».
Ingen av oss har råd til å gå forbi. ●

• Megafon er et gatemagasin som selges av vanskeligstilte mennesker. 
• Selgerne kjøper bladet for kr. 50,- og selger det videre for kr. 100,-. 

Mellomlegget beholder selgeren som lønn.
• Megafon ønsker på denne måten å gi medmennesker en mulighet til å skaffe

seg en inntekt på en verdig måte. En måte som bidrar til å øke selvbildet, og
som gjør at de kan føle seg som en del av noe større. 

• Ved å kjøpe dette magasinet støtter du dette arbeidet.
• Alle sosialt vanskeligstilte mennesker kan bli selgere av Megafon. Dersom du

ønsker å bli selger, kan du ta en tur innom Megafons lokaler i Sverresgate 3.
• Megafon har også lokaler i Ålesund (Keiser Wilhelmsgarte 48), Stord (Nattrute-

kaien 12) og Odda (Røldalsvegen 60).
• Mer informasjon: www.megafon.no

Ingen av oss har
råd til å gå forbi.

Nils Magnus Ulvik

Gå ikke 

forbi!
De fleste har vel lagt merke til de som selger gate-

magasinet Megafon. De står etter avtale på flere faste

steder sentralt i bykjernen, ved kjøpesentrene i alle 

bydeler og ved inngangen til Haukeland Sjukehus. 

VELFORTJENT AVBREKK: Sukkerspinn er
en bra belønning når salget av Megafons
Julebok 2016 går bra.

Foto: Thomas Anthun Nielsen

SMAKFULL NY UTGAVE: Årets første
Megafon frister med hele fire nye spalter
og artikkelserier.

Fakta: Megafon
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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

Menighetsbladene søker

Annonseselger
Dette bladet er et samarbeidsprosjekt
mellom sju menigheter i Fana prosti:
Birkeland, Bønes, Fana, Skjold,
Slettebakken, Storetveit og Søreide.

Bladet er todelt. Åtte sider er lokal-
stoff for hver enkelt menighet, de
resterende sidene utgjør fellesdelen,
og er like for alle. Bladene kommer ut
fem ganger årlig. Totalopplaget for
hvert nummer er vel 35 000 eks.

Det er store utgifter forbundet med å
gi ut bladene, og annonseinntekter er
viktig for å sikre driften.

Vi søker derfor en dyktig annonse-
selger som vil arbeide med salg av
annonser til fellesdelen. Honorar er
provisjonsbasert

Kontakt Tove Elin Nygaard, 
to-eli-n@online.no
hvis dette er noe for deg!

Har du lyst å bli lest for? Nå har du mulighet for å sette deg ned
i kirken og lytte mens det blir lest høyt
for deg fra Lukasevangeliet. Første
halvdel leses onsdag 15. februar,
siste halvdel leses torsdag 16. februar.
Vi starter kl. 19.30 begge kveldene, og
bruker den nye bibeloversettelsen.
Ta gjerne med din egen bibel!

Velkommen til Skjold kirke onsdag 
15. februar og torsdag 16. februar fra 
kl. 19.30 og til ca. kl. 21.00. ●

Kommunikasjon
med demente

Vi leser i bibelen

Besøkstjenesten i Fana prosti
inviterer til foredrag om 
kommunikasjon med demente
v/dr.med. Harald Armand
Nygaard.

Tid: Tirsdag 7.mars kl. 18.30 - 21.00
Sted: Birkeland menighetshus, 
Øvsttunveien 29

Enkel kveldsmat, samtale og informa-
sjon om besøkstjenesten i prostiet. 
Arrangementet er gratis og åpent for
alle interesserte.

Velkommen også om du ikke har

fått meldt deg på 

Arr.: Besøkstjenesten i Fana prosti 

Påmelding/spørsmål/skyss:

Diakon Linda Bårdsen, 
tlf. 55 36 22 85/483 02 448. 
E-post: lb878@kirken.no 

Diakon Kjerstin-Marie Vereide, 
tlf. 55 59 71 15.  
E-post: kv587@kirken.no ●

VI TRENGER FRIVILLIGE. 
Les mer og meld din interesse på  

kirkens-sos.no 
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TEKST: Kirkeaktuelt 

TILRETTELEGGING: Magne Fonn Hafskor

Hvert år blir 10-20.000 kvinner og
barn i Nepal solgt til prostitusjon i

eget land, til India eller andre land.
Drivkraften er hovedsakelig fattigdom,
men nedarvede holdninger til kvinner
og barn og deres lave sosiale og øko-
nomiske status er medvirkende år-
saker. Å selge en datter blir «løs-
ningen» i en desperat situasjon. 

I tillegg til salg av døtre, er barneekte-
skap og tvangsgifte utbredt. Det samme
er gjeldsslaveri og barnearbeid innen
landbruk, steinindustri og husarbeid.
Og Nepal er ikke alene. FN anslår at 30
millioner mennesker lever som slaver i
dag, andre mener tallet er langt høyere.
De tvinges til å selge kroppen, tigge
eller begå kriminelle handlinger. Andre
arbeider under umenneskelige arbeids-
vilkår, fødes inn i gjeldsslaveri eller
tvinges til krigstjeneste.

Også i Norge
Moderne slaveri foregår også i Norge.
Hvert år identifiserer politiet rundt
300 ofre for menneskehandel, og inn-
rømmer at mørketallene er enorme.
Grov utnytting er avdekket i norsk ren-
holds-, restaurant- og byggebransje.
Kvinner i sex-handelen lever på siden
av samfunnet under trusler, vold og
overvåking fra bakmenn, og med
mangelfullt rettsvern. 

Årlig forsvinner mindreårige flykt-
ninger fra norske asylmottak. I en ny
rapport dokumenterer Redd Barna at
flere av disse utnyttes i sex- og narko-

tikahandel i norske byer. Og flere av
oss forbrukere kjenner ubehag ved å
tenke på at kanskje varen vi kjøper er
produsert under slavelignende forhold.

Nikish Thaba Neupane arbeider for å
forebygge menneskehandel blant
jenter og unge kvinner i Nepal, og med
rehabilitering av de som har vært ut-
satt for det. Hun er tilknyttet organisa-
sjonen Higher Ground, som har sam-
arbeidet i en årrekke med norske
HimalPartner. 

– Hvis par lever i forhold der kvinners
og barns likeverd som Guds skapning
anerkjennes, gir dette en trygg atmo-
sfære og virker forebyggende mot både
vold og menneskehandel, sier hun.

Tror på bønn
Mange jenter og kvinner velger selv å
selge seksuelle tjenester fordi de ikke
ser noen annen mulighet til livets opp-

hold. Gjeldsslaveri og barnearbeid er
utbredt i Nepal, og en høy andel per-
soner utsettes for vold i arbeids- eller
nære relasjoner.

– Vi tar utgangspunkt i at forebygg-
ing er bedre enn behandling. Derfor
arbeider vi aktivt for å bevisstgjøre
skolebarn, ungdom og voksne om mo-
derne slaveri, særlig sex-trafficking. Vi
besøker skoler, menigheter, foreldre-
og kvinnegrupper, forteller Nikish.

– Og så tror vi på bønn! Vi er med 
i et fellesskap av kirkelige organisa-
sjoner som er engasjert mot moderne
slaveri i Nepal. Vi kommer sammen 
for å dele erfaringer og be for ofre 
for slaveri og ikke minst ofre for sex-
trafficking. Og vi har sett Gud svare 
på bønnene våre. ●

Mer informasjon: 
higherground.com.np/hg

En åpen dør for
traffickingofre
Nikish Thaba Neupane

arbeider for å forebygge

menneskehandel blant

jenter og unge kvinner 

i Nepal, og med re-

habilitering av de som

har vært utsatt for det.

NORSK STØTTE: Gjennom samarbeid med SMM-organisasjonen HimalPartner er Nikish
Thaba Neupane en av dem som jobber for å forebygge menneskehandel blant jenter
og unge kvinner i Nepal.
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Advokatfirmaet
Vegard Austgulen AS
• Arv/gaver • Familierett
• Samboeravtaler/testamenter
• Ektepakter • Samlivsbrudd
• Kontrakter • Kjøp/salg

15 prosent rabatt til nye klienter
fra søndre bydel, der jeg vokste
opp! Jeg kan også besøke klienter
hjemme om ønskelig.

Kontoradresse: Sandviksbodene 1H-
Slaktehuset, 5035 Bergen

Telefon: 55 70 63 64 - 924 59 483
E-post: vegard.austgulen@advokathus1.no

www.byadvokaten.net 
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• Idrettsheltene – moralske for-

bilder? Gunnar Breivik, professor
emeritus og tidligere rektor ved Norges
idrettshøgskole, tar utgangspunkt i 
idrettens verdigrunnlag, og drøfter 
etiske utfordringer knyttet til profe-
sjonalisering og kommersialisering.
Flere aktuelle saker reiser spørsmål
om hva vi bør forvente av våre idretts-
helter. Onsdag 1. februar kl. 19 i Litt-
eraturhuset, Østre Skostredet 5-7.

• Erfaringer med eutanasi og

legeassistert selvmord – hvor går

veien videre? Lars Johan Maters-
tvedt, professor i filosofi og medisinsk
etikk ved NTNU i Trondheim, har 
studert lovgivingen og den faktiske 
utviklingen i Europa, USA og Canada.
Han vil på grunnlag av disse erfaring-
ene være med i en etisk drøfting sam-
men med overlege på Haraldsplass, Se-
bastian von Hofacker, som har ansvar

for mennesker med livstruende syk-
dom. Materstvedt har tidligere vært
forsker i Kreftforeningen, og har som
etiker vært opptatt av retten til selvbe-
stemmelse. Onsdag 22. februar kl. 19 i
Litteraturhuset, Østre Skostredet 5-7.

• Hva er et barn i vår tid? Eivor
Andersen Oftestad, forsker i kirke-
historie ved Menighetsfakultetet, inn-
leder til debatt om synet på det «å lage
barn». Slekters gang er selve kontinui-
teten i enhver kultur, men mens barn
før var skjebne, er barn i dag et valg. Vi
har et globalt marked for arveanlegg og
embryoer, fosterdiagnostikk, sortering
og designbabyer. Hvilke konsekvenser
får denne endringen? Oftestad har nylig
utgitt boken Vi lager barn: Reproduk-
sjon gjennom 500 år, og er aktiv skrib-
ent i Vårt Land og i Klassekampen.
Onsdag 22. mars kl. 19 i Litteratur-
huset, Østre Skostredet 5-7. ●

I «Kirker i glemselens slør – søke-
lys på det norske kirkelandskapet i
middelalderen» slår Bertelsen fast
at kirkelandskapet og de kirkelige
forholdene i Norge i middelald-
eren på ingen måte er ferdig ut-
forsket. I henhold til ekspertene 
er det dokumentert 1300 middel-
alderkirker i Norge. Boken gir en
oversikt over de dokumenterte
kirkene, men presenterer også 
et vell av indikasjoner på udoku-
menterte kirker i form av tradi-
sjoner, sagn og stedsnavn. 
Bertelsen ønsker tips om enda
flere indikasjoner på udokument-
erte kirker i alle deler av landet.
Slike opplysninger kan sendes på
epost til dag.bertelsen@ntebb.no
eller på telefon 98245165. 

Den nye
boken selges
ikke gjen-
nom vanlige
kanaler,
men den kan 
bestilles på
epost, sms
eller telefon
som angitt
over. ●

Kirkeakademiets
vårprogram

De glemte
kirkene
I sin nye bok ser for-

fatter Dag Bertelsen 

med nye øyne på det

norske kirkelandskapet 

i middelalderen. 

Bjørgvin kirkeakademi tar denne våren opp viktige etiske

spørsmål knyttet til livets begynnelse og slutt, og til det

som mange i alle aldre er opptatt av, nemlig idretten. 

• Bjørgvin kirkeakademi er en selvstendig bevegelse som 
ble stiftet i samarbeid med Bergen domkirkes menighet, 
Studentmenigheten og Bymisjonen i Bergen. 

• På alle møtene er det anledning til dialog og drøfting 
med foredragsholderne. 

• Mer informasjon: www.kirkeakademiene.no
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TEKST: Frank Tangen

K ABBs lydbibliotek har  gjennom
40 år spesialisert seg på å produs-

ere lydutgaver av aktuell kristen litter-
atur. Biblioteket er offentlig godkjent
på linje med det statlige Norsk lyd- og
blindeskriftbibliotek.

– Vi leser inn rundt 100 bøker i året,
forteller biblioteksjef i KABB, Heidi
Vestbye. 

De fleste av disse er utgivelser fra de
kristne forlagene, men KABB produs-
erer også bøker fra andre forlag, der-
som tematikken ligger innenfor for-
målet. Biblioteket tilbyr litteratur i alle
sjangre, fra lettleste romaner til tyngre
teologiske verker. Vestbye medgir like-
vel at mange av boklånerne foretrekker
bøker av den lettere typen.

– De smalere titlene lånes ofte av
folk som trenger dem i forbindelse
med jobb eller studier. Derfor er det
viktig at også slike bøker er tilgjenge-
lige, selv om de ikke leses av så mange,
sier hun.

Lett tilgjengelig
I løpet av et drøyt år har utlånet av
bøker fra KABBs bibliotek økt med
mer enn 100 prosent, og det fortsetter
å stige. Noe av årsaken er at KABB og
Norsk- lyd og blindeskriftbibliotek nå
har felles utlånssystem, slik at boklån-
erne har tilgang til alle bøker fra begge
bibliotekene, og at lydbibliotekene har
tatt i bruk ny teknologi. Siden det nye
systemet for utlån ble tatt i bruk i fjor,
har KABB registrert 230 nye boklån-
ere.

– Lånerne kan fortsatt få tilsendt
bøkene våre som CD i posten, men
stadig flere velger å streame eller laste
ned lydbøkene i en app eller på in-
ternett. Slik får de umiddelbart tilgang

til de bøkene de ønsker seg, forteller
biblioteksjefen. 

Tilbudet er gratis, i likhet med andre
offentlige biblioteker.

Også for lesehemmede
KABBs lydbibliotek ble startet som et
tilbud til blinde og svaksynte, men alle
som strever med å lese trykt tekst kan
bruke biblioteket. Det gjelder for ek-
sempel dyslektikere, funksjonshemm-
ede som ikke kan holde eller bla i en
bok, mennesker med konsentrasjons-
vansker, og mange andre. 

Tre prosent av alle nordmenn er
synshemmede, og 5-7 prosent har al-
vorlig dysleksi. Dermed er minst hver
tiende nordmann helt avskåret fra å
lese trykte bøker. Langt flere har gen-

erelle lese- og skrivevansker, og kan ha
nytte av et tilbud om lydbøker. 

Ny og bedre hverdag
– Vi opplever at svært mange som
kunne ha nytte av oss ikke kjenner
muligheten av å bruke lydbiblioteket.
En av utfordringene med å informere
disse gruppene er jo nettopp at de ikke
leser trykt informasjon, derfor er vi
avhengige av at pårørende eller fagfolk
gjør dem oppmerksomme på biblio-
tektilbudet. Vi får veldig mange til-
bakemeldinger om at lydbøkene gir
brukerne en ny og bedre hverdag, for-
teller Heidi Vestbye. ●

Mer informasjon:
www.kabb.no 

Kristen litteratur 
når nye lyttere
Interessen for kristen litteratur er større enn noensinne blant norske syns- og

lesehemmede. Lydbiblioteket til Kristent Arbeid Blant Blinde (KABB) har mer enn

doblet utlånet av lydbøker.

INTERESSE: Stadig flere lesehemmede låner lydbøker via internett, men biblioteksjef
Heidi Vestbye i KABB har likevel hendene fulle med å gi lånere personlig veiledning. 

Foto: Kari Undeland
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AVD. BERGEN
Teatergt. 20
5010 Bergen
Tlf: 55 21 44 50

- vi utfører alt det praktiske eller tilrettelegger 
for pårørende som ønsker å gjøre noe selv
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Tlf: 55 21 44 50
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Begravelsesbyråkjeden Jølstad

Fyllingsdalen Døgnvakt 55 15 40 90
Åsane Døgnvakt 55 25 31 00

TILLITEN TIL OSS VIL BLI GODT IVARETATTwww.abbedissen.no

TEKST: Anne Karin Corneliussen

C orrie ten Booms far var 
urmaker, og hun ble

selv den første kvinnelige
urmakeren i Nederland.
Boken handler imidlertid
om livet under annen verd-
enskrig. Faren og døtrene
Corrie og Betsie lever et ro-
lig liv i Harlem, men krigen
kommer, og Nederland blir
okkupert. 

Familien blir etter hvert
dradd inn i undergrunnsbe-
vegelsen i landet. De er opp-
tatt av å hjelpe andre, og
når tyskerne begynner å for-
følge jødene, får de laget et
hemmelig rom i huset, der
de kan skjule mange som er
i fare. De sørger også for
smugling av rasjonerings-
kort som jødene ikke har til-
gang til. Lenge går det bra,
men til slutt blir de angitt av
en som har nydt godt av
gjestfriheten deres.

Familien blir først
fengslet i Nederand, og
søstrene blir senere sendt
til Ravensbruck konsentra-
sjonsleir i Tyskland. Opp-
holdet der er det som gjør
mest inntrykk på meg i
boken. Her får vi se kristen
nestekjærlighet i praksis.
Begge er opptatt av å hjelpe
der de kan, men spesielt
Betsie viser en omsorg og
nestekjærlighet som kan
være et eksempel for oss
alle. 

Begge har lært at de skal
takke for alt, og i fengselet
får de se at også lopper går
det an å takke Gud for.
Rommet der fangene sover
er befengt med lopper i

hopetall, og vokterne vil
ikke gå inn dit. På den
måten får fangene et fri-
sted til å lese Bibelen (som
de har greid å smugle inn),
og holde på med ting som
vokterne ikke skal vite noe
om. Ravensbruck er et like
fælt sted som vi har lest 
om i andre bøker, og det er
bare så vidt at Corrie ten
Boom kommer levende
derfra.

Etter krigen får hun vite
at faren deres er død i 
fangenskap, og hun tar 
opp igjen urmakervirksom-
heten. Etterhvert blir hun
en kjent foredragsholder 
og predikant, og i 1971 for-
teller hun familiens krigs-
historie i boken «Skjule-
stedet» (The Hiding Place),
skrevet sammen med for-
fatterparet John og Elisa-
beth Sherrill. ●

Takk Gud
for loppene
For en tid siden leste jeg om

igjen «Skjulestedet», en bok

om nederlandske Corrie ten

Boom (1892-1983) og hennes

familie. 

BESTSELGER FRA KRIGENS
DAGER: «Skjulestedet» ble
filmatisert i1975, med 
Jeannette Clift som Corrie
og Julie Harris som Betsie.
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Konstituert sokneprest 
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 

Kantor Kåre Rivenes
kare.rivenes@
bergen.kirken.no 

Frivillighetskoordinator, 
menighetspedagog og 
søndagsskole,
Kristin Trætteberg
55 59 71 55 - 977 18 438
kristin.traetteberg@
bergen.kirken.no

Diakon Bergfinn Sørlie
55 59 71 24 - 928 11 178
bs944@kirken.no

Menighetens barnehage
486 03 106 - 450 53 106
smbhg@broadpark.no
Styrer: Beate Rommetveit
Remme 480 77 505

Eldresenteret
55 36 14 50

Kirketjener Sølvi Hansen 
55 59 71 22

MR-leder Anders Teigen 
977 80 993

Besøkstjenesten 
Gunvor Bergsvik
55 28 82 03

Ungdomsarbeider 
Sandra Sivertsen
480 26 862
sandra.sivertsen@hotmail.com

Speiderne, 
Jan Thomas Moldung
906 58 242

Ungdomskontoret
55 59 71 56 -
www.utslett.no

Cellegrupper,
Birger Huun
55 28 92 04 - 917 15 464

Hovedleder, Kreating
Margrethe Bjelland Hoff
478 56 454
margrethebh97@
hotmail.com

Hovedleder lederkurs:
Mathilde Mæhle Andersen
950 06 150
mathildem.andersen@gmail.com

Hovedleder KRIK:
Aleksander Fjeldstad Revne
986 43 554 - alek.1998@live.no

Hovedledere 
ungdomsklubben:
Elisabeth Svalland, 930 29 128
elisabeth-svalland@hotmail.com
Thomas De Jonge, 414 80 258
thomas.jonge94@gmail.com 

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 • Prestene treffes etter avtale
Tlf. 55 59 71 50 • Faks 55 59 71 59 • E-post: slettebakken.menighet@bergen.kirken.no - www.slettebakken-kirke.no

Bestill blomster på www.toppeblomster.no           Tlf:     55 18 03 00

Åsane  Oasen  Sletten  Kilden
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:

Vi kan hjelpe til med 
rådgivning og tilrettelegging ved 
begravelser og bisettelser.

Døgnvakt 55 27 28 29
www.gravferdshjelpen.no 
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Fra og med dette nummer

vil jeg ha en spalte med

diakonalt innhold på lok-

alsidene i menighets-

bladet. I dette nummeret

vil jeg skrive noen ord om

grunntanken om diakoni i

Den norske kirke. 

TEKST: Diakon Bergfinn Sørlie

Plan for diakoni ble vedtatt på Kirke-
møtet i 2007. Ved etableringen av

lokale planer i den enkelte menighet, er
det ønskelig at visjon og tiltak samles i
følgende hovedkategorier:

• Nestekjærlighet
• Inkluderende fellesskap
• Kamp for rettferdighet
• Vern om skaperverket.

Et dypdykk i de ulike kategoriene vil
jeg komme tilbake til i senere utgaver av
bladet. Jeg ønsker imidlertid å utfordre
deg til å tenke i gjennom om du kan lage
en personlig diakoniplan – om du skulle
ha overskudd til det. I forhold til naboer
og andre i ditt nærmiljø, kan nettopp du
gjøre en forskjell. I dagens Norge er det
liten mangel på selvrealisering og fokus
på egne behov. I Slettebakken sokn er
det imidlertid mennesker som sliter
med den mest basale behovsdekningen.
Lav inntekt, ensomhet, selvforakt, angst
og depresjon er fremtredende trekk i
mange menneskers liv – og det selv om
fasaden kan virke flott. Flere sliter også
med usikkerhet om hvor lenge de får bli
værende i Norge.

Mer enn du ser
Kirkens Bymisjon sier det slik: «Alle er
mer enn du ser». Slik er det faktisk! Å
være oss selv nok, er ikke godt for oss

Bry 
deg!

TEKST: Halvor Nordhaug,
biskop i Bjørgvin

B ortsett frå kristninga av 
Noreg rundt år 1000 er det

inga anna hending som har hatt
så mykje å seie for kva vi nord-
menn trur og korleis vi lever sa-
man som akkurat reformasjonen.
Det er derfor all mogeleg grunn til
å markere 500-årsjubileet for
denne hendinga i 2017.

Den store oppdaginga
I dette jubileumsåret skal vi takke
for og fornye det aller viktigaste i
arven frå Martin Luther, nemleg
gjenoppdaginga hans av evangel-
iet om Guds nåde. Etter lang tids
kamp fann han fram til at vi ikkje
blir rettferdige for Gud ved våre
gode gjerningar eller ved å vera
særleg fromme, men berre på
grunnlag av Jesu liv, død og opp-
stode. Og vi får ta imot dette som
ei gåve gjennom dåpen og trua.
Luther skildrar seinare i livet det
sentrale i sitt reformatoriske
gjennombrot slik: «….at vi ikkje
ved gjerningar, men gjennom
trua på Kristus blir rettferdige og
sæle».

Senk skuldrene
Dette evangeliet om nåden er ein
god bodskap også for menneske i
vår tid. Mange, og ikkje minst
ungdom, opplever å bli møtt med
både eigne og andre sine forvent-
ningar om å lukkast med skule,
karriere, utsjånad og sosial status.
Her blir kvar «sin egen lykkes
smed». Summen av alt dette kan
lett opplevast som nådelause
krav, og mange kjenner at dei
kjem til kort og strevar med å
finne ei meining og eit grunnlag
for livet som held anten dei
lukkast eller ikkje. Til dei som
kjenner det slik, trur eg Luther
ville ha sagt: Senk skuldrene, rekk

fram dine tomme hender, og ta
imot det Gud vil gje deg: Nåde,
tilgjeving for syndene, og eit liv i
fellesskap med Gud som varer
også etter døden.

Gud er miskunnsam mot oss, 
og vi er alle kalla til å gje Guds
miskunn vidare i ord og handling.
Våre gode gjerningar er i høgaste
grad nødvendige, men dei skal
ikkje gjerast for å vinne forteneste
og frelse hos Gud, men fordi 
medmenneska våre treng dei. 

Viktige impulsar for det 
norske samfunnet 
Arven etter Luther og reforma-
sjonen inneheld også mykje meir,
for eksempel hans lære om at alle
kristne har ansvar for livet i kyr-
kjelyden, og at det kristne livet
skal levast på den staden vi er sett
i verda og ikkje i klosteret. Her
ligg sterke impulsar som har vore
viktige for at det norske sam-
funnet i dag er prega både av 
demokrati og ein stor grad av 
likskap. På den andre sida er 
ikkje alt Luther sa og gjorde like
verdifullt. Det gjeld særleg det
hatske utfallet hans mot jødane
på slutten av livet sitt. Dette må v
i i dag ta eintydig avstand frå og
beklage. 

Men mest av alt skal vi i 2017
lyfte fram og forkynne det
evangelium som frigjorde Luther
og som også kan fri-
gjere oss: Frelsa
kan berre Gud
gje oss, ufortent
og av nåde. 
Det viktigaste 
i livet er ikkje
kva vi får til,
men kva vi 
får. ●

Sjå også 
side 6-9 
og 20.

Den gode arven 
frå Martin Luther
31. oktober 1517 slo Martin Luther opp sine 95 te-
sar mot avlatshandelen. Dermed starta den rekkja
av hendingar vi i dag kallar «reformasjonen», og
som kom til å endre ikkje berre kyrkjelivet men
også samfunnslivet i Europa på fleire måtar. 
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Døpte
Henry Dyrdal 
Olava Kringeland Berge 
Noomi Aurora Zimmermann
Espeseth 
Saga Tveit Myrdal 
Nora Heldal Sandvik 
Emily Eugenie Jakobsen Subashi 
Oscar Seim Flatberg 
Lykke Mikkonen Henriksen 
Linus Tysland Huseby 
Alf Magnus Trætteberg Rotevatn 
Harald Serigstad 
Filip Bøtun Selland 
Isak Maubach Alvær 
Even Moland Bratshaug 
Johannes Kornberg Hoel 
Arne Repstad Vike 
Arne Repstad Vike 
Albert Theo Skjold 
Vegard Johannessen 
Cecilie Iversen Gudvangen 
Mikaela Hallem Stenhjem 
Amalie Marie Kristensen 
Viljar Vik Valland 
Johannes Walter Bøe 
Einar Andrei Popsuev Buanes 
Magnus Hellebust 
Emilie Korneliussen Litlere 
Lucas Mæland Svendsen 
Hanne Berge Marthinussen 
Helene Berge Marthinussen 
Helene Isabell Pedersen 
Solveig Alvær Slaatten 
Nora Skjelbred Solvang 

Vielser
May Lillian Ofte og 
Jonathan Jean Cornille Soul

Begravelser
Ingvald Andersen
Rigmor Kristiansen
Dag Brekke 
Karl Johan Johannessen
John Hope 
Torunn Markhus 
Randi Lygren 
Inga Kristine Toft
Kåre Arnesen 
John Anker Knutsen
Lillian Fedje 
Malvin Johan Neset
Agnar Asbjørn Rong
Jens Petter Sørensen 
Oddrun Dalland 
Olaf Solberg 
Frode Rasmussen 
Anne Johanne Ljustvedt
Märit Hugdahl
Marion Wiik 
Anne-Lise Espegren
Rigmor Ester S. Worren 
Vilje Nordal Morken 
Jørund Johanne Jacobsen
Helen Johanne Eliassen 

Livets gang
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mennesker. Mange har erfart at livet
ble mer helt da de kunne være noe for
andre. Siden Gud har elsket oss først,
kan vi være en kanal for Guds kjærlig-
het til vår neste. Jeg tror på fortelling-
ene i Bibelen der Jesus identifiserte seg
med de fattige, de utstøtte av sam-
funnet og de syke. I Matteus 25 sier
Mesteren det slik: «For jeg var sulten
og dere gav meg mat. Jeg var
fremmed og dere tok imot meg. Jeg
var uten klær og dere kledde meg. Jeg
var syk og dere så til meg. Jeg var i
fengsel og dere besøkte meg».

Dersom leserne av tenker at jeg som
diakon eller vi som kirke kan bidra til å
gjøre situasjonen for deg eller noen
rundt deg bedre, så ta kontakt! Kon-
taktinfo finnes annet sted i bladet.

Fasteaksjonen 
Til slutt vil jeg gjøre oppmerksom på en
flott måte å bidra til alle de fire ele-
mentene i diakonien som ble listet opp
over: Gi et bidrag til fasteaksjonen «Ja,
vi elsker dette vannet»! Dette er vårens
store happening for å bidra til FN sitt
mål om rent vann til alle. Vann gir liv til
planter, dyr og mennesker – overalt! Gå
inn på www.fasteaksjonen.no og les
mer. Søndag 2. april vil konfirmantene i
Slettebakken, Sædalen og Nattland –
blant andre – delta i en innsamlingsak-
sjon til Kirkens Nødhjelps vannpro-
sjekt. 

Ta godt imot dem, og husk: Bry

deg! Du kan gjøre en forskjell for

din neste – fjern eller nær! ●
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Slettebakken kirke
19. februar, Kr. forklarelsesdag kl 11.00
Familiemesse ved Thor Brekkeflat og
Kristin Trætteberg. Juniorkonfirmant-
er. Dåp og nattverd. Kirkekaffe.

26. februar, Fastelavnssøndag kl 11.00
Gudstjeneste ved Thor Brekkeflat.
Dåp og nattverd. Samtaletreff etter
gudstjenesten.

1. mars, Askeonsdag kl 19.30
Skriftemålsgudstjeneste ved Thor
Brekkeflat. Nattverd.

5. mars, 1. søn. i fastetiden kl 11.00
Gudstjeneste ved Thor Brekkeflat.
Nattverd. Kirkekaffe.

12. mars, 2. søn. i fastetiden kl 11.00 
Gudstjeneste ved Lars Petter Eide.
Dåp og nattverd. Kirkekaffe.

19. mars, 3. søn. i fastetiden kl 11.00
Gudstjeneste ved Lars Petter Eide.
Preken ved Birger Huun. Dåp og natt-
verd. Menighetens årsmøte etter
gudstjenesten.

26. mars, Maria budskapsdag kl 11.00
Familiegudstjeneste ved Thor Brekke-
flat og Kristin Trætteberg. Superlør-
dag deltar. Dåp. Kirkekaffe.

2. april, 4. søn. i fastetiden kl 11.00
Ung Messe ved Lars Petter Eide og
Kristin Trætteberg. Konfirmantene,
Kreating og ungdomslederne deltar.
Nattverd. Kirkekaffe. Fasteaksjonen
for Kirkens Nødhjelp gjennomføres
etter gudstjenesten.

Sædalen skole
19. februar, Kr. forklarelsesdag kl 11.00 
Familiegudstjeneste ved Leidulf Øy.
Karneval og juniorkonfirmanter. 
Nattverd. Åpent for dåp.

5. mars, 1. søn. i fastetiden kl 11.00
Gudstjeneste ved Leidulf Øy. Søn-
dagsskole og nattverd. Åpent for dåp.

10. – 12. mars: Tweens-leir 
For Sædalen/Birkeland/Slettebakken 
i Sætervika.

19. mars, 3. søndag i fastetiden 
Gudstjeneste ved Leidulf Øy. Tweens-
klubben deltar. Søndagsskole og natt-
verd. Åpent for dåp.

2. april, 4. søndag i fastetiden
Gudstjeneste ved Leidulf Øy. Søn-
dagsskole og nattverd. Åpent for dåp.

Se hva som skjer

Amigos
Klubb for deg som går i 4.-6.
klasse. Morsomme leker, mat,
prat, ulike aktiviteter og bibelfor-
telling. Fredagene: 17. februar,
24. mars, 26. april og 19. mai kl
17.30 - 19.00 i menighetssalen
Slettebakken kirke.

Pust i bakken
Ungdomskafè med lav terskel.
Fredager fra 19.00 - 23.00. 

Superlørdag
25. mars kl 12.00. Vi deltar på
gudstjenesten 26. mars kl 11.00.

Åpen Kirke 
Torsdager fra 11.00 -13.00.
Kaffe, vafler og sosialt samvær.
Middagsbønn i kirken kl 12.00.
Ikke 2. mars pga. vinterferie.

Temakvelder
Luther-jubileet. Samlinger tirs-
dag 14. februar, 21. mars og 2.

mai, kl 19.30-21.30 i menighets-
salen, Slettebakken kirke. Inn-
ledere: Jorunn M Johnsen og
Gunnar Johnstad. Enkel bevert-
ning, samtale og refleksjon.

Kamerunringen
Møter i dåpssakristiet i kirken 
8. mars, 12. april og 10. mai 
kl 19.00.

Luther-festdager i Bergen
3. - 7. mars i Bergen sentrum. 
Se nettsiden til Bjørgvin bispe-
dømme, på www.kirken.no.

Andakter på syke-
hjemmene

Slettebakken menighets 
eldresenter, storstuen på 
aldershjemmet:
•Hver torsdag kl 17.00 

Kolstihagen sykehjem
24. mars kl 12.00 

Slettemarken sykehjem
21. mars kl 11.30

Under tittelen «Luther» vil vi
belyse den store reformators på-
virkning på kirke og samfunn.
Programmet ser slik ut:

14. februar kl. 19:30: «Gud
gir, vi tar imot»: Dagens tros-
opplæring med tilbakeblikk på
Martin Luther. Innleder: Jor-
unn M Johnsen, sogneprest
emerita Slettebakken menighet

21. mars kl. 19:30: «Lov og
evangelium i luthersk tro og
lære»: En nøkkel til Bibelen og
det kristne livet. Innleder:
Gunnar Johnstad, førstea-
manuensis NLA Høgskolen

2. mai kl. 19:30: «Martin
Luther som bibeloversetter»:
Innflytelsen på (dansk-)norske
bibeloversettelser. Innleder:
Gunnar Johnstad, førsteamanu-
ensis NLA Høgskolen

Alle temakveldene holdes i
Slettebakken kirke kl. 19:30.
Enkel bevertning. Samtale og
refleksjon over kveldens tema.
Programmet avsluttes senest 
kl 21:30. Velkommen!

Menighetskalender
Temakvelder om Martin Luther
Denne våren markerer vi 

jubileumsåret for reforma-

sjonen gjennom tre tema-

kvelder i Slettebakken kirke. 
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