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Slettebakken
menighetsblad
NR. 2/03 – ÅRGANG 44

med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti
FOTO: ATLE ROTEVATN

Ordinert
Hun er allerede rukket å
bli varm i trøyen som sokneprest i Slettebakken,
Jorunn M. Johnsen. Den
30.mars ble hun ordinert
som prest av biskop Ole
D. Hagesæther. Side 14

Godspell
Slettebakken Ten Sing inviterer til fremføringen
av musicalen Godspell
13. og 15. juni i Ungdomshuset 1880. Oppsetningen er basert på Matteusevangeliet. Side 3

I påsken var ungdommene fra Lederkurset i Slettebakken på Torvedalshyttta mellom Eksingedalen og Voss. Under korsvandringen
dramatiserte de påskens budskap på denne måten (bildet).
Side 15

Nærkirke i
Ytrebygda
I Ytrebygda arbeider nå
Arne Grostøl og de andre
medlemmene i kirkekomitéen med planene om
nærkirke.
Side 8 og 9

Orgelsprellemannen
Amund Dahlen, organist i Birkeland kirke,
skremmer barna med orgelmusikk og får
vinnere av Nordisk råds litteraturpris til å
lese prosa i kirken.
Side 6-7

Hvem-hva-hvor side 13

Menighetskalender side 16
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FOTO: ØYSTEIN M.ØGAARD

Takk til Slettebakken menighet for en så varm og god
velkomst som jeg har fått som ny sokneprest.

En varm og åpen
velkomst i menigheten
Jeg er veldig takknemlig for den
varme og åpenhet som dere har
møtt meg med fra den dag ansettelsen var et faktum.
Nå har jeg fått vært i tjeneste i
over en måned! Og gleder meg
stort over å få være her hos dere. Tiden fra ordinasjonssøndagen
30.mars gjennom påskens mange
gudstjenester til første konfirmasjonssøndag 4.mai, møte med
mange via dåpssamtaler, gravferder, sykehjemsbesøk og møte med
ulike grupper har vært travel, men
svært meningsfull og rik for meg.
Jeg ser frem til videre møter med
alle dere andre som jeg ennå ikke
har møtt.

Velsignelse
skaperverk som Gud har gitt oss
og kanskje også få litt ferie og tid
til å koble om. ●

Med ønske om et flott vår og
sommer der vi kan få nyte det

Jorunn M. Johnsen

Slettebakken
menighetsblad 4-03
Bladet utgis av menighetsrådet i samarbeid med
BKF og de andre menighetene
i Fana, og sendes til alle hjem i menigheten. Vi tar med glede i mot artikler av
ulike slag og reportasjetips
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gang bladet kommer
sørger for at det tross
alt når fram til en stor
leserskare. Og - bladet vil som regel finnes i en bladhylle på
oppslagstavlen
på
Vega, dessuten i våpenhuset i kirken. ●
ST

Lokalredaksjon:
Sverre Trætteberg og John H. Paulsen
(ann. ansvarlig)
Levering av stoff:
Til menighetskontoret eller på epost:
slettebakken.menighet@bkf.no
Bilder bør skannes med høy oppløsning.
Digitalkamera: Velg høyeste oppløsning.

Herren være ved side av deg
For å lukke deg inn i sine
armer og beskytte deg.
Herren være bak deg
for å bevare deg for
menneskers ondskap.

Takk til distributører
Et blad som ikke når
fram til leserne, har
ingen verdi. Vi sliter
litt med å få bladet ut.
Noen strøk har ikke
dekning, andre mottar bare sporadisk
Slettebakken menighetsblad.
Likevel – en stor
takk til de som hver

Herren være foran deg
For å vise deg den rette vei!

Slettebakken

menighetsblad
NR. 4/03 – ÅRGANG

44

med artikler og reportasjer
fra hele Fana prosti

Herren være i deg for å
trøste deg når du har det vondt.

Ordinert
Hun er allerede rukket å
bli varm i trøyen som sokneprest i Slettebakken,
Jorunn M. Johnsen. Den
30.mars ble hun ordinert
som prest av biskop Ole
D. Hagesæther. Side 14

Herren være over deg
for å velsigne deg.

Godspell
Slettebakken Ten Sing inviterer til fremføringen
av musicalen Godspell
13. og 15. juni i Ungdomshuset 1880. Oppsetningen er basert på Matteusevangeliet. Side 3

I påsken var ungdommen
e fra
dalshyttta mellom EksingedaleLederkurset i Slettebakken på Torven og Voss. Under korsvandrin
dramatiserte de påskens
gen
budskap på denne måten
(bildet).
Side 15

Nærkirke i
Ytrebygda
I Ytrebygda arbeider nå
Arne Grostøl og de andre
medlemmene i kirkekomitéen med planene om
nærkirke.
Side 8 og 9

Herren være under deg
for å fange deg opp når du faller
og redde deg ut av snaren.

Orgelsprellemannen
Amund Dahlen, organist
i Birkeland
skremmer barna med orgelmusikk kirke,
og får
vinnere av Nordisk råds
litteraturpris til å
lese prosa i kirken.
Side 6-7

Hvem-hva-hvor side 13

Må den gode Gud slik
velsigne deg!

Menighetskalender side
16

Fra det 4. århundre

Sentralredaksjon:
Redaktør: Dag A. Kvarstein.
Redaksjonsråd: Hans J. Morvik, Bjørn
Moe, Even Flotve, Frode Høyte, Svein
Berg, Karl J. Kirkebø, Sverre Trætteberg.
Telefon: 55 59 32 11
Epost:
dag.kvarstein@bkf.no
Internett: www.bkf.no

Grafisk produksjon:
Dragefjellet Produksjon
Tlf: 55 23 25 47
www.dragefjellet.cjb.net
Trykk:
Grafisk Trykk, Straume
Neste utgave: 25. august
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Godspell!
Slettebakken Ten Sing inviterer til fremføringen av
musicalen «GODSPELL» 13. og 15. juni.

De 30 aktørene har øvd intenst,
og tar sikte på en publikumsvennlig forestilling. Marianne
Jansen i Ten Sing opplyser at
ungdomshuset 1880 vil bli stedet folk må oppsøke for å få med
seg denne oppsetningen av
Stephen Schwarts, basert på
Matteusevangeliet.

Humoristisk og seriøs
Den gir en humoristisk, men likevel seriøs presentasjon av
hvem Jesus er og hva han står
for. Tilettertanke for mange,
tror vi.

Våren 2000 hadde også Slettebakken Ten Sing denne musicalen på programmet, og fikk stor
anerkjennelse.
Se ellers oppslag med flere
opplysninger om tid, sted og
pris, eller besøk ungdomsarbeidet sin internettside:
www.utslett.no ●
Forestillinger:
Fredag 13. juni kl. 18.00
i Ungdomshuset 1880
Søndag 15. juni kl. 14.00
i Ungdomshuset 1880

GODSPELL: Fra fremføringen av «Godspell» i Gimle våren 2000.
FOTO: SVERRE TRÆTTEBERG

Trosdialog – en utfordring
Har jeg som kristen isolert
meg? Jeg er et barn av Gud,
i min tid og mitt miljø.
Jeg observerer en verden i
konflikt og et samfunn i
forandring. Har jeg som
kristen isolert meg, eller
velger jeg å delta?
Min kulturelle og religiøse bakgrunn
forteller meg at deltakelse dreier seg
om misjonsbefalingen. Jeg beveger
meg i verden vitende om at jeg har
funnet sannheten, veien og livet. Så
møter jeg annerledes troende medmennesker med samme overbevisning. Enten blir det intet møte, eller
det kan oppstå en situasjon der vi
prøver å vinne en diskusjon med
etisk, moralsk eller intellektuell styrke – ikke så ulikt prinsippet bak krig.
Det finnes en vei. Den kalles dialog.
- Ingen fremmed tanke for en kristen

hvis treenige Gud er i evig dialog
med seg selv. Bibelen forteller historien om den kontinuerlige
dialogen
mellom Gud og menneske – den som kulminerer i at Han, for
virkelig å kunne gå
inn med en stemme
lik vår egen, lar sin
Sønn inkarneres som
menneske.

Åpenhet og tillit
Når jeg er forankret i min egen tro, kan
jeg med åpenhet og tillit ta imot stemmen til et medmenneske. Et annet
menneskes tro kan også føre til at jeg
føler behov for å trenge dypere inn i
min egen. I dialogen er vi ikke ute etter
å finne likheter mellom tro, men å
søke forståelse og å vise kjærlighet og
aksept. Slik og bare slik kan varig fred
mellom menneskene skapes. Hva
Gud, hvis ansikt kan leses i alle men-

nesker, velger å gjøre i dypet av mitt
medmenneskes hjerte hvis vi klarer å formidle ubetinget kjærlighet, er utenfor min forstand og rekkevidde.

Seminar
Den 10. juni fra kl. 12-18
blir det seminar om trosdialog på Diakonissehjemmets Høgskole. Medvirkende er pater Bernhard Durel,
dominikanerbror bosatt i Lund i
Sverige, og emmaus-prest Anne Hege
Grung fra Oslo. Mer informasjon og
påmelding på telefon 55 97 96 30 eller:
www.bergensh.no
e-post sdv@bergensh.no ●

Arrangør: Senter for diakoni og
veiledning, Diakonissehjemmets
høgskole, og Emmaus Bergen i
samarbeid med Kirkens Bymisjon,
Bergen.

juni 2003
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Fasteaksjon til tusen!
«Danmark i
dine drømmer 2003»
AV SVERRE TRÆTTEBERG

Slik er turen for ungdom fra
Slettebakken
menighet
sommeren 2003 lansert.
Påmeldingsfristen er gått
ut, og 80 ungdommer har
meldt seg på til det som synes å bli en stor begivenhet. Øystein M. Øgaard i
turkomiteen forteller til
menighetsbladet at turen
går i slutten av juli med
buss via Oslo.
I Danmark blir det opphold i sommerhus ved
stranden, innlagt sykkeltur
og en rekke andre aktiviteter. Oppholdet inkluderer
også overnatting på et middelalderslott med gallamiddag (!)
Turkomiteen består ellers
av Øystein Rotevatn, Anders Lassesen, Knut Bendik
Humlevik og Marie Hjertholm Granberg.
En slik tur har mye å bety
for ungdomsarbeidet slik
det drives i Slettebakken
menighet, og gir økt samhold og inspirasjon basert
på felles opplevelser i en
meningsfull sammenheng.
Vi ønsker deltakerne god
tur. ●

Kirkens Nødhjelp sin
fasteaksjon i Slettebakken omfattet flere
arrangement. Både
barn, unge og voksne
var med, og gjorde sitt
til at det i april kom
inn hele 49911 kr. til
Kirkens Nødhjelp sitt
viktige arbeid for nødstedte mennesker rundt
om i verden.
LODD: Utlodning på Vega med gevinst til alle loddkjøpere.
FOTO: SVERRE TRÆTTEBERG

AV SVERRE TRÆTTEBERG

Solidaritetskonsert, barnehagens utlodning på Vega,
bøsseinnsamling, fastebøsser i hjemmene og kirkeoffer – allsidig innsats der
mange bidro. En fin tradisjon!
Sandra Botnmark er konfirmant. Sammen med Eria

Hvem husker ikke
loppemarkedet på
Slettebakken skole for
2 år siden.
AV SVERRE TRÆTTEBERG

Nips, klær, møbler, ski, sykler etc. Nå braker det løs
igjen. Det er tradisjon annethvert år å arrangere en
utenlandstur av og for ungdom i vår menighet. Etter
turer til Sverige, Skottland

Hele døgnet
Tlf. 55 28 05 22

juni 2003

Ikke hjemme ...
Dessuten var det mange
som ikke var hjemme en

tidlig tirsdagskveld! Gøril
Daltveit og Sveinung Hordvik som er KN-kontakter i
Slettebakken var glade for
alle som deltok i innsamlingen eller på andre måter,
selv om det nok var roder og
strøk som ikke fikk besøk
denne gangen.
-Neste år er det ny aksjon,
forsikrer de. ●

Loppemarked 21. og 22. juni

Vi kan hjelpe til med rådgivning/
tilrettelegging ved begravelser/bisettelser

4

Thompson gikk hun med
bøsser. Til menighetsbladet
forteller de om ulike reaksjoner blant folk som ble
spurt om bidrag. Noen var
blide og gav mye, mens
noen få var skeptiske.

og Frankrike, settes kursen i
sommer mot Danmark En
turkomite har lenge vært i
arbeid. For å gjøre turen
mindre kostbar og tilgjengelig for flere, blir det arrangert
loppemarked på Slettebakken skole lørdag 21.juni kl.
10-16 og søndag 22 juni kl.
12-17. (Lopper kan også leveres på skoleplassen fredag
20.juni etter kl. 17.00)

Dette trengs det hjelp til:
• Transport av lopper

• Lagring av lopper fram til
selve loppemarkedet
• Praktisk hjelp før, under
og etter loppemarkedet
• Vi er selvsagt også glad for
lopper
Vi håper også at mange vil
komme og støtte oss ved å
kjøpe lopper eller besøke
vår kafeteria. ●
Ta gjerne kontakt med loppemarkedansvarlig Åseline
Hudson,tlf 55 12 51 10

Diakoniutvalgets sommertur
Turen i år går til Jondal og datoen er 11.juni. Det blir besøk i Jondal kirke og sightseeing i en vakker bygd i Hardanger! Middag og kaffe.
Turen koster kr. 250.- som vanlig.
Billetter kjøpes på Menighetskontoret innen 2.juni.
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Flott og nyttig jubileumsbok

«Sylvkrossen»
fremføres i pinsen

Fana kirke har fått sin jubileumsbok, og vi kan
med en gang slå fast at den er langt mer enn en
gjennomgang av kirkens 850-årige historie.

Det historiske spillet
«Sylvkrossen» av Johannes Gjeråker fremføres i
det nye utendørsamfiet
ved Fana kirke 7. juni –15.
juni. Spillet handler om det sagnomsuste sølvkorset som stod i Fana kirke
i middelalderen og er et samarbeid
mellom Hordaland Teater, Fana menighet og frivillige krefter.

AV DAG A. KVARSTEIN

Ikke minst vil boka være et funn for skoleelever som vil lære litt om sin egen kirke
og om de spennende mytene og hendelsene fra middelalderen.
Bokas kjerne er likevel de gode og grundige artiklene skrevet av Norges ledende
eksperter innen kirkearkitektur og kirkehistorie. Hans-Emil Lidén har skrevet om
både historien, bygningen og interiøret.
Tidligere biskop og fanabu Per Lønning
har bidratt med en artikkel der har gjør
greie for Fana kirkes særstilling gjennom
flere hundre år, og tidligere sokneprest i
Fana kirke, Steinar Ihle, skriver om sammenhengen mellom fortid og fremtid i
en artikkel han forfattet dagen før han
døde i 1991. Dagens sokneprest og prost,
Per Barsnes, utvider perspektivet enda
mer og skriver om mennesket som Guds
kunstverk og kulturaktør.

saget om det
hellige sølvkorset i Fana
kirke. Danielle Koren
står for tegningene,
mens Torbjørn Holt har laget teksten. Og ikke nok
med det, plansje-sidene inneholder også
en pedagogisk tilrettelagt gjennomgang
av de fantastiske glassmaleriene i Fana
kirke. I bildene er hele bibelhistorien
samlet.
I det hele tatt er dette en bok som vil ha
appell til nær sagt alle uansett alder og
kirkelig ståsted. Det skyldes selvsagt at
historien om Fana kirke er et evangelium
og under i seg selv, men også at det er
gjort kloke og geniale pedagogiske grep,
ikke minst på det visuelle plan. Boka blir
dermed både en god lesebok, en spennende lærebok og en flott bildebok. ●

Visuelt
Det er i boka gjort stas på elevene fra
Hjellestad skole som har fått publisert
sine flotte og fargesprakende tegninger
fra Fana i boka.
Det mest geniale trekket som er gjort
med boka, står bokas redaktør, Torbjørn
Holt, for. I begynnelsen og slutten av
boka er det laget flotte utbrettbare plansjer som gir en rask innføring i den historiske rammen Fana kirke står i. I tillegg er
det laget en fin tegneserie som forteller

DET HELLIGE KORSETS KIRKE PÅ FANA

Jubileumsbok i anledning Fana kirkes 850 år.
Redaktør: Torbjørn Holt.
Bidragsytere: Hans-Emil Lidén, Jostein Aarvik, Danielle Koren, Johannes Q. Jellestad, Theodor Hovda,
Sigmund Skage, Ole D. Hagesæther, Henrik von Aachen, Gunnar Nesse, Steinar Ihle, Åse Enerstvedt,
Per Lønning, Kjell Skartseterhagen, Geirmund Barsnes, Olga Maria Breivik og Per Barsnes.
Utgitt av Fana sokneråd 2003.
Pris: 290,- (inkluderer CD med musikk).
Se kupong side 12.

Båt til Kinnaspelet fra Bergen
Lørdag 21. og søndag 22. juni
settes Kinnaspelet opp ved Kinn
kirke vest for Florø for 19. gang.
Bergensere får i år en spesiell innbydelse ved at det settes opp båt fra Strandkaien 21. juni. Prosten i Fana, Per Barsnes, blir med som reiseleder.
Friluftsteaterstykket handler om innføringen av reformasjonen i Norge i
1537. Som et spill i spillet får vi også et
innblikk i den irske prinsessen, senere
kjent som St. Sunniva, som også er Bergens skytshelgen.
Det er Sogn og Fjordane Teater og 150
amatørskuespillere som står bak styk-

ket. Tidligere hovedrolleinnehaver, Agnete Haaland, holder prolog.
- Jeg kan varmt anbefale et besøk på
Kinnaspelet. Det er en flott forestilling i
fantastiske omgivelser. Dessuten er båtturen opp også en opplevelse, sier prost
Per Barsnes.

PÅMELDING TIL BÅTTUREN INNEN 6. JUNI TIL:

Kinnaspelet, boks 111, 6901 Florø
Telefon: 57 75 25 30
Epost: kinnaspelet@online.no
Internett: www.kinnaspelet.no
Pris: Kr. 600 inkludert billett og båttur.
Avgang: Strandkaien i Bergen lørdag 21. juni
kl. 8.30 (retur fra Kinn kl. 16.00).

Det blir følgende forestillinger:
■ Lørdag 7. juni kl. 18: Premiere
■ Søndag 8. juni kl. 18: Forestilling
■ Fredag 13. juni kl. 10 og 12:
Skoleforestillinger
■ Søndag 15. juni kl. 18: Forestilling
Billetter: 100,- 60,- 30,Kont. Fana menighet, tlf. 55 59 32 50
eller Hordaland Teater, tlf. 55 22 20 20.
Etter spillet fortsetter forestillingen
inne i Fana kirke. Solister: Marianne
Juvik Sæbø, Johannes Lyngset, Frode
Vassel, Ingunn Skage, Sveinung Hølmebakk og Bodil Eldhuset. Musikken i
kirken besørges ellers av Fana kyrkjekor, Kirkevoll skolekor, organistene
Jostein Årvik og Gjermund Mildestveit, fløytist Hildegunn Ytre-Arne og
en strykekvartett. ●

Andre jubileumsarrangementer
■ 29. mai, kl. 1930: «Himmelfarten».
Organist Jostein Årvik fremfører
Messiaens orgelverk. Sølvi Heggem
Lundin leser Eivind Skeies diktsyklus «Mitt hjerte blør for dem».
■ 13. juni kl. 1800: Konsert med
koret fra Roseville Lutheran Church,
Minnesota, i Fana kirke. Koret deltar
også på høymessen dagen etter.
■ 29. juli, kl. 18: Olsok-gudstjeneste i
Fana kirke og påfølgende olsokfest.
■ 28. september: Festgudstjenste
med kongeparet til stede. ●

Trosdialog –
en utfordring
Den 10 juni fra kl. 12-18, blir det seminar om trosdialog på Diakonissehjemmets Høgskole. Medvirkende er
Pater Berhard Durel, dominikanerbror
bosatt i Lund i Sverige, og Emmausprest Anne Hege Grung fra Oslo.
Mer informasjon og påmelding på tlf.
55 97 96 30 eller www.bergendsh.no,
e-post sdv@bergendsh.no ●
juni 2003
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«Det finnes ikke dårlig musikk,
bare dårlige musikere»
AMUND DALEN, KANTOR I BIRKELAND KIRKE

Orgelsprellemann
Amund Dahlen sitter
ikke pent på orgelkrakken sin og spiller
stringente Bachkomposisjoner. I alle
fall ikke så ofte.
AV DAG A. KVARSTEIN (TEKST OG FOTO)

Han svømmer ikke rundt i et orgelmusikalsk akvarium og prøver
å finne tonen med sin Neptungaffel, mens han betrakter de underlige skapningene på utsiden.
Nei, han spreller, synger og danser sammen med de andre. Og
grunnen til at han spreller, er ikke
at han opplever åndenød når han
beveger seg utenfor akvariet.
Nei, kantoren i Birkeland kirke
trives tilsynelatende som fisken i
vannet enten han sitter hevet
over menigheten ved orgelet i
kirken, «bader» i bøker sammen
med forfatteren Jan Kjærstad eller tryller «skrekkfilmmusikk» ut av orgelet for skolebarna, gjerne iført
klovnenese.
Han
er
opptatt av

6

juni 2003

å gjøre orgelet levende, ikke
minst for barn. Derfor har han
satt i gang en serie arrangementer under navnet «orgelsprell».

Vil gi folk opplevelser
- Jeg ønsker å gi ungene opplevelser de ikke forventer. Jeg vil at de
skal oppdage orgelet som det fantastiske instrumentet det er.
Faktisk er orgelet og organisten de viktigste formidlerne
av levende musikk i samfunnet. Det er det ikke så
mange som er klar over,
og vi får jo nesten ing-

en oppmerksomhet, sier Dahlen
og setter et verbalt utropstegn
bak utsagnet sitt. Men Dahlen vil
ikke bare være orgelmisjonær.
Han har et videre perspektiv på
det han driver med.
- Det er ikke lenger slik at alle

KLOVN OG MUSIKER:
Amund Dalen elsker
Bach-kantater, men
opptrer like gjerne med
klovnenese og ballong
når han har timer med
skolebarn.
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BARNEKONSERT: I april ble det arrangert barnekonsert med
orgel i Johanneskirken i Bergen. 10-åringene Johannes og
Randi hadde sentrale roller og spilte fiolin og kornett.
FOTO: FRODE HØYTE

med klovnenese

barn kjenner de gamle sangene eller har noe felles kulturelt ståsted. Dagens samfunn er svært
sammensatt, og det nytter ikke for meg som
organist og barnearbeider å pukke på «at far min
kunne gjera» eller Mendelsohns bryllupsmarsj.
Jeg har i stedet valgt å ta inn over meg at dagens
barn lever i en medievirkelighet som er svært
sammensatt. De forbinder for eksempel ikke
orgelet med kirken, men med skrekkfilmer. De
kjenner ikke de gamle sangene vi innbiller oss at
alle kan. Derfor tror jeg det er viktigere å gi dem
gode musikalske opplevelser, enn å prøve å stadfeste et «pensum».
Det er her klovnenesen og ballongen kommer
inn. Gjennom skolebesøk dette året har Dahlen
lekt sammen med elevene og fått dem til å bruke
sin kreativitet for å lage lyder med luft. Det skal
munne ut i et arrangement til høsten der han
også trekker inn en norsk forfatter. Sammen skal
organisten, barna og forfatteren lage en forestilling der blant annet orgel- og ballongmusikk går
opp i en høyere enhet.

Familiemann
Dahlen har også reflektert over mannsrollen i sitt
møte med skolebarna. Han tror det er verdifullt at
barna får møte en mann i skolesituasjonen:
- Dagens samfunn er preget av at mannen er på
vikende front, og mange barn har mangel på
mannlige relasjoner. Jeg opplever det som verdifullt å være mann på en kvinnedominert arena.
Selv er Amund Dahlen familiemann med kone
og tre barn. Som sivilarbeider jobbet han i en
barnehage, og da han var organist i Haugesund,
var han med på å arrangere barnefestival. Hans
hjerte banker for barnearbeidet i kirken og for
barnekulturen i samfunnet.

– Jeg ser fram til den dagen når en menighet
ansetter en organist som barne- og ungdomsarbeider, sier han.
- Kan vi lokke deg til å gi oss ditt kirkemusikalske manifest? Hvor står du i kirkemusikklandskapet?
-Muligens midt i. Jeg elsker å spille Bach, men
det er også fryktelig morsomt å bare leke med
orgelet og gi folk en opplevelse. Det vesentlige er
ikke at musikken er riktig eller spilles etter læreboka, men at den når fram til folk. Etter min mening er begrepet «høyverdig musikk» meningsløst. Det finnes ikke dårlig musikk, bare dårlige
musikere. Og det som eventuelt gjør musikk
høyverdig, er at den kommuniserer. ●

Fakta om «orgelsprell»
Organist i Birkeland kirke,
Amund Dahlen, startet i
fjor høst en konsert- og
arrangementsserie han
kalte orgelsprell.
Formålet er å samle inn penger
til nytt orgel i Øvsttun kapell og
å skape blest om orgelet og
organistrollen. Her er noen av
arrangementene:
■ «Bokbad» med forfatter Jan
Kjærstad i Birkeland kirke
februar 2003.

■ Barnekonsert med orgel
og ulike instrumenter i
Johanneskirken i april 2003.
■ Orgelkonsert der orgelet
som «livsløpsinstrument»
blir presentert gjennom
tema som dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse.
■ Skolebesøk med temaet «å
lage lyder med luft». Disse
skolene står på timeplanen:
Riple skole, Kaland skole,
Midttun skole og Christi
Krybbe skole.

■ Dette munner høsten 2003
ut i en spennende konsert
som Dahlen og skoleelever
lager sammen. Det hele
rammes inn av en nyskrevet
fortelling, laget av en norsk
forfatter.
Gavekonto til «orgelsprell»:
3411 25 25000
Foreløpig er det kommet
inn kr 50.000. ●
Følg med på internett:
home.no/hoeyte/bm/orgel
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Virkelighet om 2-3 år?

Kirkedrømmen i Y
Himmelvendt på en naturlig
topp i landskapet, omkranset
av gammelt kulturland, ligger
kirketomten i Ytrebygda i
Bergen. I over 30 år har
ildsjeler arbeidet for at det
fredelige stedet i Blomsterdalen skal bli et møtested
mennesker imellom, og et sted
der Gud møter mennesker. Nå
ser det ut som om drømmen om
egen kirke kan bli virkelighet.

AV DAG A. KVARSTEIN (TEKST OG FOTO)

Kirketomten ligger sentralt i
bydelen Ytrebygda, midt i et
område hvor det skal bygges flere tusen nye boliger
det neste tiåret.
Ser man bort fra et og annet fly som går inn for landing på Flesland noen kilometer unna, er det et rolig
og skjermet sted kirkepionérene valgte seg da de
skulle finne en tomt på slutten av 60-tallet.

Fuglekvitter og
bjørkekors
Fuglene kvitrer ivrig blant
løvtrærne når vi vandrer de
hundre metrene fra veien
og inn i skogen.

8

juni 2003

KIRKETOMT: Komitéleder Arne Grostøl foran kirkehaugen i Ytrebygda, der nærkirken etter planen skal ligge. Her håper Gro

Det bærer slakt oppover gjennom
den lysegrønn vårskogen, og etter hundre meter kommer vi fram til haugen
hvor kirken etter planen skal strekke
seg mot himmelen.

Østover ligger beitemarker og åkrer.
Det er ikke lett å merke at vi faktisk
befinner oss i sentrum av en av Bergens raskest voksende forsteder med
en forventet vekst i befolkningen på
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Ytrebyda
VAKKERT:
Kirkevegen går i
dag gjennom en
trolsk løvskog der
fuglene dominerer
lydbildet.

Om et par-tre år håper de å kunne gjøre det under tak.

Grønt lys
Lenge arbeidet kirkeentusiastene for en
kirke i full skala uten å få videre positive
signaler om realismen i prosjektet fra
dem som sitter på pengeskrinet. Nå har
de lagt lista litt lavere ved å satse på en
nærkirke til halve prisen av en fullverdig
menighetskirke.
Det er heller ikke planer om at Ytrebygda skal bli en egen menighet. Denne
delen av Fana vil fortsatt hovedsakelig
høre inn under den gamle middelalderkirken i Fanabyda.
Kirkevergen har foreløpig gitt grønt
lys, og en kirkekomité er etablert for å
drive planarbeidet fram.
-Vi er spesielt opptatt av å få en kirke
som kan være et møtepunkt for barn
og unge her i området, sier småbarnspappa og kirkekomitéleder Arne Grostøl.
På armen holder han ettåringen Anders,
en av de mange barna som skal sikre
rekrutteringen til Ytrebygda kirke.
Grostøl er oppvokst i bydelen og født
året etter at Ytrebygda kyrkjelag ble stiftet. At kirkepionerene ikke gav opp,
bærer med andre ord nå frukter i både
andre og tredje generasjon.

Midtpunkt

per Grostøl at sønnen Anders skal få et positivt miljø å vokse opp i.

nesten 30 prosent fram mot 2020. Rett
nedenfor haugen er det plantet et kors
laget av to bjørkegreiner. Her holder
Fana menighet utendørsgudstjenester
hvert år.

- Vi ønsker at kirken skal bli et sosialt og
kulturelt midtpunkt i bydelen, et sted for
både uformelle samvær, for konserter
og klubbvirksomhet for barn og unge.
Samtidig som kirken skal være funksjonell og en naturlig del av lokalsamfunnet, ønsker vi at kirkebygningen skal
være tydelig som kirke.
- Folk skal ikke være i tvil om at dette er
et hellig rom, men terskelen inn skal være
samtidig være lav, sier Arne Grostøl. ●

Nærkirke
i Ytrebygda
■ Ytrebygda kyrkjelag ble
etablert i 1966.
■ Tomten ligger på en haug like
nord for Blomsterdalen bedehus
■ Tomtens størrelse: Ca. 7 mål
■ Antall sitteplasser: Ca. 200
■ Rom: Kirkerom, menighetssal/
torg/foajé, ungdomslokale,
sakristier, grupperom,
kjøkken, toaletter.
■ Antatt byggekostnad:
Ca. 25 millioner kroner.
■ Ytrebygda kyrkjelag har tre
millioner kroner på konto.
■ Tegninger og detaljerte
økonomiske kalkyler foreløpig
ikke utarbeidet.
■ Kirkens navn er ikke
endelig bestemt. ●

Hva er en
nærkirke?
En nærkirke er en enkel kirke med et relativt lite kirkerom. Kirkerommet er om
lag halvparten så stort som en fullverdig menighetskirke skal være etter normene. Kirken får ingen kontorfløy, og
de ansatte må bruke kontorene ved
Fana kirke til administrativt arbeid.
Nærkirken skal fungere som et åndelig,
kulturelt og sosial treffpunkt i nærmiljøet, og være et supplement til hovedkirken. Nærkirken vil gjøre det mulig
med et mer mangeartet gudstjenestetilbud i Fana og ikke minst være et løft
for barne- og ungdomsarbeidet. ●
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Pinsen –
en utfordring til oms

- Omsorgen de første kristne viste hverandre var viktigere for kirkens vekst
enn de spektakulære undrene og tungetalen. Derfor mener jeg diakonien
bør være sentralt i vår pinseforkynnelse. Det sier sokneprest Hans Jørgen
Morvik i Søreide, som også mener vi med fordel kan avskaffe 2. pinsedag.

AV DAG A. KVARSTEIN (TEKST OG FOTO)

Om vel en uke er det pinse. For de fleste
en kjærkommen oval helg med en ekstra
fridag. Selv om pinsen er en av kirkens tre
viktigste høytider, kommer det ikke flere
folk i kirken enn vanlig, kanskje tvert
imot. Det beklager selvsagt soknepresten
i Søreide, men han vil ikke bebreide folk
av den grunn.

Mindre «håndgripelig»

Velkommen til

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no

Hvordan har du det…

EGENTLIG?
Krisetelefon 815 33 300
Epost-tjeneste: www.kirkens-sos.no

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

10
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- Pinsen er mindre håndgripelig enn jul
og påske. I jul og påske skjedde det dramatiske ting, basert på konkrete hendelser. I pinsen handler det om at Jesu disipler ble fylt av Den Hellige Ånd og ble utrustet for tjeneste. Det er svært viktig for
kirkens vekst, men likevel en vanskeligere pedagogisk oppgave å bringe videre til
folk, innrømmer Hans Jørgen Morvik.
Han mener også at pinsens status som
frihelg og utfartshelg fører til at det blir
mer glissent i kirkebenkene. Blant annet
derfor mener han at utfra et kirkelig perspektiv kunne 2. pinsedag godt vært kuttet ut som rød dag på kalenderen. Det ville etter hans mening paradoksalt nok ført
til høyere kirkebesøk.
- Men det er jo også andre hensyn enn
de kirkelige som spiller inn her, sier han
med et smil.
- Men, tilbake til Jerusalem og pinsedagen for om lag 1970 år siden. Det vi husker fra vår barnelærdom, er at Den Hellige Ånd viste seg som ildtunger fra himmelen, og at disiplene begynte å tale i
andre tungemål slik at folk fra hele ver-

den forsto det de sa. Dette må vel bety at
tungetalen og åndsaspektet er sentralt i
pinsen?
- Ja, det er klart at manifestasjonen av
Den Hellige Ånd er helt sentralt. Likevel
tror jeg ikke at de spektakulære åndsyt-
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Pinse utgjør sammen med jul og
påske de tre store kristne høytider, og som påske og jul også sin
bakgrunn i jødisk festkalender.
(3. Mos 23: 15-21).
Den jødiske påskefesten markerte begynnelsen på bygghøsten, mens pinse ble feiret ved enden av hvetehøsten. Senere ble den historiske bakgrunnen viktigere, en fest til minne
om pakten – de 10 bud – på Sinai.
Ordet «pinse» kommer fra «pentekoste», gresk for femtiende. Den fei-

res på den femtiende dag etter påske. Kirken feirer pinse til minne om
Den Hellige Ånds komme. (Ap. gj.
2.1-4)
Noen sier at pinsen er kirkens fødselsdag, men det er ikke helt riktig,
for Gud hadde sin menighet også før
pinse. Det er Guds kirke for de siste
dager som innleder sin virksomhet i
pinsen. Der kirken er et fornyet Israel, Messias’ folk, og består av både
jøder og hedninger.
Hendelsene ved Sinai og i Jerusalem
ved «åndsutgytelsen» har mange lik-

heter. Begge steder er det snakk om
en eller annen form for uvær og om en
kraftig klang eller lyd. Når dette forklares av rabbinere, tolkes flammene
som ord som går ut av Guds munn og
blir til forståelig menneskespråk.
Kirken har feiret pinse siden 200tallet. Følgende symboler blir brukt:
Ild, due, vann og vind. Den liturgiske fargen er rød.
Pinsen har et klart misjonspreg på
grunn av taleunderet på pinsedagen
der folk kunne høre evangeliet forkynt på sine egne tungemål. ●

«Kanskje vi kan få en pinsebevegelse hos oss i form av en diakonal vekkelse?»
HANS JØRGEN MORVIK, SOKNEPREST I SØREIDE MENIGHET

ringene som tungetale og helbredelse var grunnen til at kirken vokste og
at en ny religion ble dannet. Leser vi
videre i teksten i Apostelgjerningene
2, ser vi at opplevelsene på pinsedagen førte til et nytt samhold blant de
kristne. De delte alt mellom seg og
hadde omsorg for hverandre. Dette
gjorde stort inntrykk på folk, og folk
ble frelst og lagt til menigheten hver
dag (Ap.gj. 2, 47). Kjærligheten de
viste, er etter min mening årsaken til
kirkens vekst, sier Hans Jørgen Morvik.
- Hvor viktig er pinsens hendelser
for kristendommen?
- Trolig kan vi si at kristendommen
bare hadde forblitt i en liten jødisk
sekt om ikke disiplene hadde opplevd å bli fylt av Den Hellige Ånd på
pinsedagen. Gjennom disse opplevelsene fikk de selvtillit og frimodighet. De opplevde at Jesus ikke hadde
forlatt dem likevel. Mens de gikk og
gjemte seg etter korsfestelsen, gikk
de nå freidige ut på tempelplassen
og forkynte. De ble fylt med kraft og
overbevisning og omsorg for medmennesker. Og det var først fra pinsedagen at disiplene skjønte hva deres oppdrag egentlig gikk ut på.

Diakonivekkelse
TANKER OM PINSE:
Hans Jørgen Morvik
foran alterbildet laget av Bjørg Hausle
Bondevik i Søreide
kirke.

- I dag er det størst vekst blant menigheter og bevegelser som legger
stor vekt nettopp på fenomener
som tungetale, profetisk tale og helbredelse. Vi kaller dem gjerne for
trosbevegelsen. Tyder ikke det på at
dette er viktig for kirkeveksten?
- Nei, ikke nødvendigvis. Jeg vil for

eksempel ikke kalle det kirkevekst
dersom en trosmenighet vokser på
bekostning av en annen etablert
menighet. Etter min mening er det
solid bibelsk belegg for å legge mer
vekt på fellesskap og omsorg, altså
diakonien. Det viktigste pinsebudskapet for meg er at Guds ånd utruster og styrker sin menighet gjennom
kjærligheten. Ser vi på hva som fører
til vekst for misjonen, er det veldig
ofte tuftet på den diakonale innsatsen som gjøres gjennom sykepleie,
skolevirksomhet og nødhjelp. Kanskje vi kan få en pinsebevegelse hos
oss i form av en diakonal vekkelse?

Fest for menigheten
Hans Jørgen Morvik mener at vi godt
kan si pinsen markerer kirkens dannelse og fødselsdag, og feire pinsen i
samsvar med det. Parallellen til den
jødiske feiringen av pakten med
Gud på Sinai-fjellet, og Moseloven
som grunnlag for pakten, er klar.
- For oss nordmenn finnes det
enda en parallell: 17. mai feiringen,
som ofte faller sammen med pinsen.
Der feirer vi jo egentlig Grunnloven
fra 1814 og nasjonens dannelse.
Grunnloven ble jo skrevet med det
for øye at «Gud skulle vera bygningsmann». Så en slags pakt kan vi også
si at den var, sier han.
– Pinsen rommer derfor mange
elementer som til sammen skulle gi
oss god grunn til å feire. Og etter min
menig feirer vi på en meningsfull
måte om vi bruker pinsen til å vise
ekstra omsorg for våre medmennesker, sier Hans Jørgen Morvik. ●

- Hva forbinder
du med pinse?
Alice Wergeland,
Valle:
- Det hadde med at
Jesus tok
farvel å gjøre…. Nei, forresten, det var noe med
den hellige ånd og tungetale. Jeg burde huske det
for jeg leste gjennom
hele Bibelen for et par år
siden da jeg hadde brukket ankelen.
Eva Myklegaard,
Drammen:
- Jo, det var
det
som
skjedde da
apostlene kunne snakke
på mange språk slik at folk
fra mange land forstod
dem. Det var vel en slags
start på misjonen.
Ingrid
Bjørgo,
Øvsttun:
Pinse?
Ekstra fri
og speidertur i telt. Pinse kommer
40, nei 50 dager etter påske, men jeg husker ikke
akkurat hvorfor vi feirer
pinse. ●
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Gave til
menighetsbladet
Det er selvsagt ikke helt gratis å lage
menighetsblad. I denne utgaven av
menighetsbladet har vi lagt ved en giro
der vi ber om et bidrag til driften. Beløpet bestemmer du selv. ●

Rakk Nordkapp
til 17. mai
15. mai, vel fire måneder etter start tråkket tre ungdommer over Nordkapp-platået. Dermed har Sigrid Trætteberg (24),
Rune Fahlvik (32) og Kai-Roger Mørk (21)
nådd målet: å gå Norge på langs på ski, fra
Lindesnes til Nordkapp. De nådde fram før
17. mai, men kom dessverre ikke tidsnok
til å feire nasjonaldagen i Bergen. I stedet
ble det feiring i Honningsvåg før de tok
Hurtigruta sørover. Den friske trioen fra
Slettebakken er dermed med i en nokså
eksklusiv klubb. Bare 50-60 personer har
tidligere gjort det samme som dem. ●
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-M8 du rule jorda!
SMS-versjonen av
Fadervår og Markus
Hermon Forlag har nylig gitt ut Markus-evangeliet i SMS-språk. Her
finner vi blant annet Fadervår skrevet i tekstmeldingsversjon, i tillegg til flere kjente bibelvers som de ti bud og
Johannes 3,16.
Markus-evangeliet er
satt opp slik at man kan
se den vanlige teksten
ved siden av SMS-oversettelsen. Oversettelsen
er ved Anders T. Bjorvand og Johannes Holmedahl i nettselskapet
Gospel Search.

Fadervår kom for øvrig på andreplass i en
avstemning om beste
SMS-melding.

Fadervår på SMS-språk:
«Far i himln.Du r helli.
Kom!
M8 du rule jorda som
himln.
Gi oss mat.
Tilgi oss d gale.
Hold oss unna fristelse
og d onde.
Alt r ditt.
Du rulr.
Ærn r din.
Amn»

PS: Er det nå mange
som lurer på hva dette er
for noe rart? SMS-språk
er en slangpreget, «stenografi» mange unge
bruker når de skal sende
tekst via mobiltelefoner.
Meldingene må være
korte, og helst også meget lette å skrive på en
telefon, som jo mangler
et vanlig tastatur.
Er dette en god idé for
å spre budskapet? Si
din mening til redaksjonen! ●

Fra Fana
kirkes historie

FANA KIRKE 850-ÅRSJUBILEUM

Det er laget en halvtimes film om Fana kirkes
historie og kulturelle betydning. Filmen, som
er laget av Knut Terum, foreligger både som
video og DVD-plate, og kan bestilles på
kupongen til høyre.

Doble kort m/konv. à 10 kr pr. stk.
Motiv 1: Vinterbilde
antall: _______________
Motiv 2: Fødselsbilde (glassmaleri) antall: _______________

Her kan du også bestille våre prospektkort
med bilder fra kirken, samt vårt påkostede
jubileumsskrift med Torbjørn Holt som
redaktør.

Bestillingsseddel
VHS à 150 kr, antall: ______ DVD à 250 kr,. antall: ________
PROSPEKTKORT:
Pakker m/ 8 enkle kort

à 50 kr pr. pk. antall: ________

JUBILEUMSSKRIFT m/CD à 290 kr antall: ______________
Eventuell porto kommer i tillegg.
Bestillingen sendes: Fana menighetskontor,
Fanaveien 320, 5244 Fana. Tlf. 55 59 32 50 / fax 55 59 32 59
Bestilt av: __________________________________________
Adresse: ____________________________________________
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Olsokfest i Fana 29. juli
Olsokfesten 2003 vil stå i
jubileumsfesten sitt teikn.
AV PER BARSNES, PROST

Kyrkja runder som kjend 850 år i år. Med
tanke på at Fana kyrkje vart bygt i katolsk tid, vil vi dette året arrangere olsokfesten i samarbeid med St. Paul katolske menighet i Bergen. Sokneprest
Michel Beckers m.fl. vil delta derifrå.
Frå Fana prosti deltek prosten og dei
prestar som ikkje er på ferie.
Ellers vert det korgafest på Hordamuséet etter gudstenesta i Fana kyrkje. Un-

der festen på Hordamuséet vil direktør
Nils Georg Brekke kåsere. Han har i
mange år vore ei leiande kraft ved Kulturlandskapssenteret i Hordaland Fylkeskommune, og var redaktør for praktverket Kulturhistorisk vegbok i Hordaland.
Også Fana kulturpark har hatt stor
nytte av hans faglege kompetanse. Ved
utgjevinga av presentasjonsheftet Fana
kulturpark – kyrkjestad i 1000 år hadde
han redaktøransvaret.
Saman med Hordamuséet og gode
krefter i m.a. Fana ungdomslag, Fanaduren og Fana spelemannslag, ser vi fram til
ein ny olsokfest med glad forventning. ●
OLSOK: Også i år blir det olsokgudstjeneste i Fana kirke klokken 18. Etterpå er det olsokfest
ved Hordamuséet med kåseri,
bål og dans.

Kunngjøringer
Mandag 26.mai kl.18.00
Bønnestund i kirken
Mandag 2.juni kl.18.00
Bønnestund i kirken
Tirsdag 3.juni kl.19.00
Kamerunringen hos Inger Steinkopf, Skjoldstølen 44
Torsdag 5.juni kl.11.00
VI KAN
Onsdag 11.juni
Tur til Jondal.
Torsdag 12.juni kl.19.00 - 20.00
Innskriving av konfirmanter
Mandag 16.juni kl.18.00
Bønnestund
Mandag 23.juni kl.18.00
Bønnestund (siste gang i sem.)
Når kan vi ha dåp ?
15. juni, 6. juli, 3. august, 14. september
Andakter Slettebakken
Menighets Eldresenter
Torsdag 5.juni
kl.16.30
Torsdag 12.juni
kl.16.30
Torsdag 19.juni
kl.16.30
Jorunn M.Johnsen
Andakter Kolstihagen Sykehjem
Torsdag 5.juni
kl.11.00
Torsdag 19.juni
kl.11.00
Lars Petter Eide
Andakter Slettemarken Sykehjem
Onsdag 28.mai
kl.11.30
Lars Petter Eide. Nattverd
Onsdag 25.juni
kl.11.30
Jorunn M.Johnsen

Hvem-hva-hvor i Slettebakken menighet Menighetskontoret: Vilhelm Bjerknesvei 31, 5081 Bergen • Kontortid:Man-fre 10.00-12.00
Tlf. 55 28 06 12 • Faks 55 28 27 40 • Epost: slettebakken.menighet@bkf.no

Jorunn M. Johnsen
sokneprest
telefon privat . . . . 55 28 98 00
mobil: . . . . . . . . . 41 44 11 43
Lars Petter Eide,
kapellan
telefon privat . . . . 55 28 33 80
Inger-Helene Jæger,
daglig leder
telefon privat . . . . 55 28 97 02
Signe Trætteberg
barnehagestyrer
telefon . . . . . . . . .55 28 16 82

Olav Øgaard, organist
telefon . . . . . . . . .55 28 96 65
Odd Rune Duesund,
kirketjener
telefon . . . . . . . . .55 93 34 51
Mobil: 452 80 263/932 00 716
Kontaktpersoner
Menighetens kor
Olav Øgaard
telefon . . . . . . . . .55 28 96 65
Søndagsskolen
Åslaug Mjøs
telefon . . . . . . . . .55 28 82 18

Slettebakken Ten sing
Endre Røneid Fehn
telefon . . . . . . . . .55 27 14 61

Misjonsforening NMS
Oddny Johnsen
Telefon . . . . . . . .55 29 79 07

SNIK (Snart i klubben)
Sverre Øgaard
mobil . . . . . . . . . . .975 63 877

Israelsmisjonforeningen
telefon . . . . . . . . . 55 23 06 46

Lederkurset
Øystein Rotevatn
mobil . . . . . . . . . .415 54 498
Ungdomsklubben
Sverre Øgaard
mobil . . . . . . . . . . .975 63 877

Kamerunringen
Martha Knapskog
telefon . . . . . . . . 55 28 06 86
VI KAN
Marit D. Johannessen
telefon . . . . . . . . 55 28 40 79
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KOLLEGIUM: Sokneprest Jorunn M. Johnsen omkranset av prestekollegene (f.v.) kapellan Lars
Petter Eide, prost Per Barsnes, Geir Hellemo, biskop Ole D. Hagesæther og Finn Kr. Martinsen.
FOTO: SVERRE TRÆTTEBERG

Planlegger dere en
utenlandstur i år?
Dersom dere skal det, vil vi i Den Norske Sjømannsmisjon – norsk kirke i utlandet – bar få minne dere på at dere
er velkomne innom sjømannskirkene.
Ikke bare er vi i de store havnebyene
som navnet indikerer, men og på
mange av feriestedene i Syden finner
du kirkesentre som ønsker landsmenn
velkommen innom. Praktiske råd og
lokal informasjon hjelper vi gjerne
med. Servert sammen med kaffe og
vafler, sjømannskirkens helsekost, eller hjemlengsel, som mange av sjøfolkene kalte det. Skulle dere trenge mer
informasjon før dere dra ut, så kontakt
oss på telefon 55 55 22 55. På nettsiden www.sjomannskirken.no finner du
nyheter og oppdatert informasjon om
stasjonene våre. Vi har en hendig brosjyre med adressene til alle sjømannskirkene så vel som kirkesentrene som
vi gjerne sender dere. Bare ta kontakt
og vær velkommen innom.
Som vi så ofte sier: «Drar dere forbi en sjømannskirke, så ikke gjør
det – dra innom!»
God sommer!

PRESSEMELDING FRA SJØMANNSMISJONEN

Hun er allerede rukket å bli
varm i trøyen som sokneprest i Slettebakken, Jorunn
M. Johnsen. 30. mars ble hun
ordinert som prest av biskop
Ole D. Hagesæther, som
samtidig innsatte henne som
Bergens for tiden eneste
kvinnelige sokneprest.

Ordinert og innsatt
på samme dag
AV SVERRE TRÆTTEBERG

I sin ordinasjonstale fremholdt biskopen det uvanlige i at en teologisk kandidat både blir ordinert og innsatt i sin
tjeneste under samme gudstjeneste.
-Når menigheten fikk tenkt seg om,
så den at du passet som hånd i hanske
til tjenesten her, sa biskopen, som ellers hilste med Rom. 5.5: «Og håpet
skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved Den hellige Ånd,
som han har gitt oss.» Han påla den
nye soknepresten «å levendegjøre for
vår tid det ord som ligger der, og å tale
lov og evangelium til hjertene.» Han
avsluttet med å be henne oppfordre
mennesker til friskt og raskt å gå ut i
verden med Guds kjærlighet.

Mange medvirkende
Underskriftlesing og forbønnshandling deltok ellers prost Per Barsnes, kapellan Lars Petter Eide, rektor Geir Hellemo, stortingsrepresentant Finn Kristian Marthinsen og menighetsrådsleder Børge Smith. Klokker var Inger-Helene Jæger, og organist og korleder var
Olav Øgaard. Slettebakken Motettkor
og Slettebakken Ten-Sing bidro med
fulltonende sang. En stor og engasjert
menighet var aktivt med under denne
særegne gudstjenesten.

Jubel og glede
Menighetssalen ble i minste laget da

14
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mange etterpå gjerne ville delta på kirkekaffen.
-Jubel og glede er det vi føler i dag, sa
leder i menighetsrådet, Børge Smith,
som ønsket alt godt i samarbeidet med
faste og frivillige i menigheten. Men
først hadde biskopen lest bekreftelsesbrevet som gjorde vitterlig at Jorunn
M. Johnsen var «rettelig kalt og innsatt.»
Siden var det mange hilsener og gaveoverrekkelser. Flere fremholdt den
nye sokneprestens spesielle bakgrunn
fra helsevesen, undervisning og administrasjon, verdifulle erfaringer i arbeid som prest. Stortingsrepresentant
og tidligere generalsekretær i Blå Kors,
Finn Kristian Marthinsen, hadde arbeidet sammen med henne, og sa det
slik:
-Dere får en sokneprest som har vett
og bruker det, som ser utfordringer og
går inn i dem, som ser enkeltmennesker og er nær, som bryr seg om folk og
som kan gråte og le!

Takk
Etter mange taler og gode ord, kunne
Jorunn M. Johnsen takke for det hun
følte var en varm og hjertelig mottakelse.
-Dagen i dag er starten på noe mer.
Jeg ser fram til tjenesten. Mine planer
er å slå rot i Slettebakken. Nå trenger
jeg noe tid til å bli kjent med dere, avsluttet hun. ●

slettebakken ok 2-03.qxp

26.05.03

14:08

Page 15

Torvedalen 2003
påsketur med legemsbeskadigelse
I alle dager! Guriland! Himmel og hav! Skuddsikre vester og
vaniljesaus! ... ord blir fattige om man prøver å beskrive den
vanvittige påsketuren lederkurset hadde på Torvedalshytten i år!

Lederkurset i
Slettebakken
På lederkurset i Slettebakken kirke går
det 17-18 ungdommer fra 16-årsalderen og oppover. Det legges vekt på friluftsliv, teamarbeid, ledertrening og
åndelig vekst. For å være med på kurset
må man være konfirmert og ha gått i
Tensing eller Klubben i to år. Det er
samlinger en gang i uken.

AV ATLE ROTEVATN

De få skituristene som våget seg innom
Torvedalen i påsken fikk møte en ganske annerledes gjeng enn turgrupper
flest. I kjent Slettebakken-stil var påsken en fantastisk affære med et utrolig
bra åndelig og sosialt fellesskap. Sol,
snø, telemarksvinger, flotte turer, solkrem, knall og fall, gudstjeneste, nattverd, Jesu død og oppstandelse, korsvandring, lysløype, påskemiddag, underholdning og mye, mye mer.

Superengasjerte
Det var kanskje ingen overraskelse for
noen at turen ble så vellykket, tatt i betraktning de superengasjerte medlemmene som var med. Ungdomsarbeidet kan sikle over fremtiden og
håpe alle disse fortsetter til de blir 103!
Suksessen begynte allerede på veien
opp fra Gullbrå da vi på lett og elegant
vis forserte den tidligere akk så strabasiøse ruten opp. Vel fremme fylte vi dagene med følgende: stå opp og frokost
08.00, morgenandakt 09.00, tur 10.00,
middag 17.00, stille time 19.00, kveldsopplegg 20.30, sang og snop 22.00 og
sove 23.30. Stille time er for de uinnvidde en time med stillhet, noe som er
kjærkomment i en hverdag full av mye
lyd. Kveldsopplegget varierte fra kveld
til kveld: BBB (Bibel, Bønn og Brorskap), lysløype, korsvandring og nattverdsgudtstjeneste for å nevne noe.

Perfekt vær og dramatikk
Turene gikk til mange forskjellige steder og vi nevner i fleng: Sødalseggi,
Rjupeskardet, Mykjedalshovden, Kabelnut og (for mange) høydepunktet
Kvitanosi! Været var perfekt hele tiden,
og alle var glade og smilte lurt til hver-

HØYT OPPE: Vegard Birkeland og Atle Rotevatn sammen med menighetsbladets utsendte 1000
FOTO: SIGNE TRÆTTEBERG
moh Skjærtorsdag.

andre mens de satt på en stein og sang
kjente sanger fra klubbsangboken.
Tilløp til dramatikk ble det også da
Håkon Olav fant det for godt å kjøre
stålkanten inn i kneet slik at han måtte
sys! Da ble det en ekstratur til Voss på
noen av oss, og pasienten returnerte
etter et par dagers rekonvalesens
hjemme i Bergen!
Påsken ble imidlertid alt vi hadde
håpet på og mye mere til. Da vi kom
hjem dro vi alle sammen på oppstandelsesmesse i Slettebakken, mange
opplevelser og erfaringer rikere! ●

KORSVANDRING: Under korsvandringen er påskeFOTO: ATLE ROTEVATN
budskapet sterkt og tett.

juni 2003
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Returadresse:
Slettebakken menighetskontor
Vilhelm Bjerknesvei 31
5081 Bergen

døpte
Anders Jæger Rønneseth
Håvard Flo
Dan Andrè Øvsthus
Balder Lia Hasler
Oda Jæger Amundsen

11.00

11.00

11.00

døde
11.00
Ellen Margrethe Ingvaldsen Wold
Kjellaug Tveiten
Sara Cold F. Svensson
Aasa Marta Lund
Sofie Elisabeth Kvellestad
Marie Trellevik
Roald Magdalon Reigstad
Johan Magne Ronesen
Ola Dag Vatne
Harry Nilsen
Arthur Høisæter

11.00

11.00

11.00
Offer:
16/3 Menighetsarbeidet
kr. 3.977.50
23/3 Speiderne
kr. 4.164.50
6/4
Menighetsarbeidet
kr. 1.502.50
30/3 SME ”Lys og varme
kr. 9.206.50
13/4 Kirkens Nødhjelp
kr. 9.445.50
17/4 De 4 diakoniinstitusjoner
kr. 1.733.50
20/4 Menighetsarbeidet
kr. 2.686.50
21/4 Menighetsarbeidet
kr. 3.751.00
27/4 IKO
kr. 3.098.50

11.00

11.00

B
29.mai – Kristi himmelfartsdag
Høymesse v/ Lars Petter Eide. Nattverd.
Takkoffer til Menighetsarbeidet.
Luk 24,46-53 / Dan 7,13-14 / Apg 2,32-36
1.juni – 6.søndag etter påske
Høymesse v/ Jorunn M.Johnsen. Nattverd. Takkoffer til Kirkens Nødhjelp, Irak.
Kirkekaffe. Søndagssk. under prekenen.
Joh 15,26-16,4a / Hag 2,3-9 / 1 Pet 4,7-11
8.juni - Pinsedag
Høytidsgudstjeneste v/Jorunn M.Johnsen. Nattverd. Takkoffer til menighetsarb.
Joh 14,23-29 / 1 Mos 11,1-9 / Apg 2,1-11
9.juni - 2.pinsedag
Prostigudstjeneste i Fana kirke. Kurvfest i Kulturparken etter gudstjenesten.

11.00

11.00

18.00
11.00

15.juni – Treenighetssøndag
Familiegudstj. v/ Lars Petter Eide og
Jorunn M.Johnsen. Dåp. Takkoffer til
barnehagen. Barnehagen deltar.
Sommerfest. Joh 3,1-15 / 5 Mos 6,4-7 /
Rom 11,33-36

11.00

22.juni – 2.søndag etter pinse
Høymesse v/ Lars Petter Eide. Nattverd.
Takkoffer til menighetsarb. Luk 16,19-31/
5 Mos 15,7-8.10-11 / 1 Joh 3,13-18

11.00

29.juni – 3.søndag etter pinse
Høymesse v/ Jorunn M.Johnsen. Nattverd. Takkoffer til Menighetsarbeidet.
Luk 14,16-24 / Jes 25,6-7 / Åp 19,5-9

11.00

6.juli – 4.søndag etter pinse
Høymesse v/ Jorunn M.Johnsen. Dåp.
Nattverd. Takkoffer til Norsk Luthersk
Misjonssamband. Luk 15,1-10 / Mi 7,1819 / Ef 2,1-10
13.juli – 5.søndag etter pinse
Høymesse v/ Jorunn M.Johnsen. Nattverd. Takkoffer til Menighetsarbeidet.
Rom 14,7-13 / 1 Mos 4,8-15 / Matt 7,1-5

11.00

20.juli – 6.søn.etter pinse.Aposteldagen
Høymesse v/ Jorunn M.Johnsen. Nattverd. Takkoffer til Menighetsarbeidet.
Luk 5,1-11 / 1 Mos 12,1-4a / 1 Tim 1,12-17
27.juli – 7.søndag etter pinse
Høymesse v/Jorunn M. Johnsen. Nattverd.
Takkoffer til KABB (Kristent arbeid blant
blinde). Matt 5,20-24(25-26) / 5 Mos
30,11-16 / Fil 3,3b-11
29.juli
Olsokgudstjeneste i Fana kirke
3.august – 8.søndag etter pinse
Høymesse v Lars Petter Eide. Dåp. Nattverd. Takkoffer til Menighetsarbeidet.
Mark 8,1-9 / Sal 147,1-11 / 2 Kor 9,8-12
10.august – 9.søndag etter pinse
Høymesse v/ Lars Petter Eide. Nattverd. Takkoffer til Menighetsarbeidet.
Apg 20,24-32 / Mi 3,5-7 / Matt 7,15-20
17.august – 10.søndag etter pinse
Høymesse v/ Lars Petter Eide. Nattverd.
Takkoffer til Norsk Gideon. Matt 25,1430 / Ordsp 2,1-6 / 1 Kor 3,10-17
24.august – 11.søndag etter pinse
Høymesse v/ Lars Petter Eide. Nattverd.
Takkoffer til Menighetsarb. Luk 19,41-48/
Jer 18,1-10 / Rom 9,1-5 og 10,1-4
31.august – 12.søndag etter pinse
Gudstjeneste av de unge for alle v/Lars
Petter Eide. Pres. av konfirmantene.
Takkoffer til Ungdomsarbeidet. Luk 18,914 / Jes 2,12-17 / Rom 3,21-26

Kunngjøringer - se side 13

Konfirmantinnskriving 12. juni
Det er konfirmantinnskriving i Slettebakken menighet torsdag 12. juni kl. 19-20. Alle
som vil konfirmere seg i Slettebakken kirke neste år, må møte i kirken. Dersom du ikke
har anledning til å møte, kontakt menighetens kontor på tlf. 55 28 06 12.

