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Hvem-hva-hvor side 13 Menighetskalender side 16 

Fant tonen 
Orgelbygger Johannes Buder
fra Tyskland fant tonen med
organisten i Skjold, Guro Ro-
tevatn. Nå koser de seg med
Andrea (4 mnd) – og Johan-
nes har innredet orgelverk-
sted i kjelleren. Side 6-7

Tilgivelse 
Jorunn M. Johnsen utfor-
dres på spørsmål om tilgi-
velse. - Mellom mennesker
tror jeg det finnes ting som
ikke kan tilgis, sier hun. 

Side 10-12

Det blir blues
Fredag 30. april kl 19 spiller
The Holmes Brothers fra
New York, Iver Kleive og
Knut Reiersrud opp til blues
i Storetveit kirke. Side 5

Mye musikk i vente
Solidaritetskonsert, oppstandelsesmesse og
korverk: Du har mye musikk i vente i Slette-
bakken kirke rundt påske. Blant musikerene er
cellisten Emma Haake (bildet). Side 2, 3 og 14 FO
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Med 600 elleville ungdommer fra 16 Ten Sing kor, livevideo på stor-
skjerm, 80-talls puddelrock og danseshow, er det kanskje unødvendig
å si at stemingen var høy på Vinterfestivalen på Voss... Side 8-9
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Elleville dager på
Vinterfestivalen
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Påskeleir i fjellet og ved fjorden
Snø, solskinn, ski, gudstjeneste, fellesskap, samtale. Dette er
noen av ingrediensene i de tradisjonsrike påsketurene for ung-
dom fra Slettebakken menighet. Aktuelle steder for ulike grup-
per fra ungdomsklubben er Torvedalen, Eksingedalen og Hosaas,
mens Ten Sing satser på påskeleir ved fjorden: Skotnes på Askøy.
Ifølge hovedleder i klubben, Sverre Melvær Øgaard, vil mer enn

60 unge delta på dis-
se turene. Menig-
hetsbladet ønsker
god tur, og ber om
fyldige reportasjer i
tekst og bilder! ●

LEIR: Påsketur til 
Jølster 2002

AV SVERRE TRÆTTEBERG (TEKST OG FOTO)

Solidaritetskonserten i
Slettebakken kirke har
lange tradisjoner. Som of-
test er det lokale krefter
som medvirker, men også
andre har villig stilt opp. I
1991 var Leif Ove Andsnes
student ved Griegakade-
miet (den gang Musikkon-
servatoriet), og medvirket
på «vår» konsert. Senere
har flere musikkstudenter
bidratt, og vår «egen» or-
gelvirtous Sigurd Melvær
Øgaard. Dette året er han
dessverre forhindret. Like-
vel - vi har vært heldige:

Fra Nord-Sverige 
Emma Karolina Haake er
fra Ørnskøldsvik, en liten
by ved Bottenviken, om-
trent i rett østlig retning fra
Trondheim. Hun er 23 år
gammel, og har i to år stu-
dert cello ved Griegakade-
miet her i Bergen. Før hun
kom hit, har hun gått fol-
kehøyskole og to år på mu-
sikkhøyskole i Ørebro. 

- Bergen er en «trevlig
stad», men været er litt kje-
delig, sier hun og legger til
at hun synes det er litt liten
forskjell mellom årstidene! 

Solidaritetskonsert
- Det er bra å kunne bruke
musikken i en sammen-
heng som har konkret be-
tydning for mennesker,
sier Emma når vi spør
hvorfor hun stiller opp. 
- Det er dessuten fint å få
anledning til å spille of-
fentlig for en som tar sikte
på å bli utøvende musiker.
Under konserten den 28.
mars skal hun spille fra Be-
ethovens sonate i A-moll.
Sigrid T. Fahlvik medvirker
på klaver.

Favorittkomponist
Emma vil gjerne kunne leve
av sitt cellospill, og vet at
det ligger flere år med stu-
dier foran henne. Hun tri-
ves godt på Griegakademi-
et, og synes hun får god un-
dervisning på sitt instru-
ment. Hun forlenger gjerne
oppholdet i Bergen, selv
om hjemlengselen kan bli
følbar i blant. Da er det godt
å lytte til eller spille musikk
av favorittkomponisten,
Sjostakovitsj. ●

Påsken i 
Slettebakken
I gudstjenestelisten finner du oversikt
over de gudstjenester vi skal ha i Slet-
tebakken kirke denne påske. Mange
reiser på tur i påskehelgen, men mange
blir også i byen. Benytt anledningen til
å oppleve påskens mektige budskap sammen med mange andre i
kirken:

Følge vandringen til Jerusalem, følge Jesus på hans vei til Gol-
gata, kjenne på hans smerter og lidelse og så oppleve festen på
Påskedag: Han lever, ja han er sannelig oppstanden.

Skjærtorsdag er det musikkgudstjeneste kl 19.00 der vi også fei-
rer nattverdmåltid sammen. Sporan Kari Gina Hodneland og alt
Torhild Langhelle synger, Olav Øgaard medvirker på orgel.Vi øn-
sker å la musikken kommentere påskens hendelser og gi rom for å
stanse opp; gi mulighet for meditasjon.

Langfredag kl 11 er det pasjonsgudstjeneste der vi minnes Jesu
lidelseshistorie. Påskenatt er det fellesgudstjeneste i Fana kirke
for hele prostiet, og første påskedag holder vi høytidsgudstjenes-
te i Slettebakken.

Andre påskedag er det «Oppstandelsesmesse» i Slettebakken kl
19.00. Egil Hovlands messe er blitt en nødvendig del av påskefei-
ringen for mange av oss. Har du vært til fjells uten å ha fått deltatt
i gudstjenester, er dette din sjanse til å slippe jubelen over opp-
standelsesunderet løs og delta i lovsangen. Gudstjensten er en
fellesgudstjeneste for Fana prosti, og setter et punktum for på-
sken. Det er en verdig og meningsfull avslutning på påskehøyti-
den. Slettebakken motettkor, og seks messingblåsere deltar, foru-
ten organist Kristen Øgaard og dirigent Olav Øgaard. Kapellan Lars
Petter Eide og sokneprest Bjarte Holme forretter. ●

AV JORUNN M. JOHNSEN

Emma Haake fra Ørnskøldsvik:

- Jag spe

Nytt

Leder

Gjesteskribenten

Ditt valg

Aktuelt

Respons

Kommentar

Replikk

Emma Haake er fra Ørnskøldsvik nord i
Sverige, men studerer for tiden cello ved
Griegakademiet. På Solidaritetskonserten 28.
mars får du høre henne og Beethovens a-moll
sonate. 

slettebakken  2-04.qxp  17.03.04  22:51  Page 2



3               mars 2004

k:

elar gärna!

CELLIST: Emma K. Haake studerer cello ved Griegakademiet og opptrer på solidaritetskonserten 28. mars i Slette-
bakken. FOTO: AV SVERRE TRÆTTEBERG

Kom på 
solidaritets-
konsert
Søndag 28 mars kl. 18.00 blir
det solidaritetskonsert i
Slettebakken kirke til inn-
tekt for Årets fasteaksjon
med vann som tema. Formå-
let for årets fasteaksjon ble
grundig presentert i siste
nummer av menighetsbla-
det, men vi repeterer kort:
1.1 milliarder mennesker er
uten tilgang på rent vann.
Rent vann er en forutsetning
for god helse og derfor
grunnleggende i alt utvik-
lingsarbeid. 

Dette kan og vil Kirkens
Nødhjelp gjøre noe med. So-
lidaritetskonserten denne
søndagen er en måte å skaffe
penger på. Alle som medvir-
ker gjør dette gratis, og de
som jobber «bak kulissene»
garanterer at alle billettinn-
tektene går uavkortet til for-
målet.

Programmet:
■ Gospelsang v/Miriam 

Sakseide 
■ Kveding v/Monika 

Kolsgård
■ Lovsang/gospel v/4 

staute
■ Cello/klaver v/Emma K. 

Haake og Sigrid T. Fahlvik
■ Slettebakken Ten-Sing, 

dir. Marianne Jansen
■ Slettebakken Motettkor, 

dir. Olav Øgaard
■ Dansegruppe fremfører 

«O,Father»
■ Orgel v/Olav Øgaard
■ Appell
■ Diktlesing
■ Fellessang

Billetter: Voksne kr. 80.-
Barn/honnør kr. 50.-
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Norsk Søndagsskoleblad er 150
år, og dette ble i Slettebakken
markert søndag 7.mars med stor
kake, kjeks og saft. 

AV SVERRE TRÆTTEBERG 

Hun ble nok litt overrasket Kristin, da hun
fikk følge av over 20 barn i alderen 2-13 år
ut i foreningssalen til søndagsskolemøte.
Til vanlig er det ikke så mange, men den-
ne gangen valgte flere av dem som var
med i dåpsfølget å få med seg søndags-
skolens samling under gudstjenesten.

Fiskedam og bursdagskake
- Denne søndagen var litt spesiell, sier
Kristin. - Temaet var om mannen som
bygde huset sitt på fjell, og jeg forsøkte å
legge det opp slik at alle fikk noe ut av for-
tellingen til tross for aldersspredningen.

-Vi hadde ordnet med en «fiskedam»,
der alle fikk noe «på kroken,» nemlig en

CD fra Søndagsskoleforbundet. Bursdag-
skaken måtte deles i flere små stykker,
men alle fikk kake eller kjeks og saft, for-
teller hun. 

- Søndagsskole er kjekt!
- Hva vil du ellers si om søndagsskolen i
Slettebakken?

- Det er kjekt å holde på med søndags-
skole. Barna er med i kirken under første
del av gudstjenesten, og går så samlet inn
i foreningssalen hvor vi har en samling.
Før nattverden går barna inn i kirken
igjen. For tiden er vi tre ledere og har søn-
dagsskolen omtrent en gang hver i måne-
den. Vi skulle gjerne hatt flere ledere. Da
hadde vi kunnet dele gruppen i to og unn-
gått et for stort aldersspenn. 

-Jeg vil gjerne utfordre personer til å ta
på seg en slik oppgave. Vi har gode opp-
legg som kan følges, og en får mye igjen
for å være søndagsskoleleder. Ta gjerne
kontakt med en av oss i søndagsskolen!
sier Kristin. ●

Bursdagsbesøk på
søndagsskolen

Nora Linden er ansatt
ved HIB og arbeider
med utdanning av før-
skolelærere. Hun er
også innvalgt i Slette-
bakken menighetsråd.

?Hvorfor går 
du i kirken? 

-Et spørsmål det er enkelt å sva-
re på. For å høre Guds ord.

?Hva liker du best ved 
gudstjenesten?

-Tekstlesingen, preken, bønnen.

?Forslag til 
forandringer?

-Det måtte være litt oftere af-
tengudstjenester eller aften-
sang i løpet av året.

?Beste 
bibelhistorie?

-Kanskje ikke en bibelhistorie,
men noen vers fra Joh. 1-16
som jeg aldri blir ferdig med: «I
begynnelsen var Ordet, og Or-
det var hos Gud, og Ordet var
Gud.» Her er nok stoff til å fylle
søndag etter søndag med tan-
ker, bønn og takknemlighet.

?Vakreste 
salme?

-Blant mange vil jeg velge to
som betyr noe spesielt for meg:
«Du Far og Herre, du som rår»
(415) og «Å leva det er å elska»
(698). Den første er en mektig
salme hvor vi ber Gud glemme
våre feil og mangler, den andre
er en vakker salme om det å
leve, om å vinne til sanning. 

?Førstevalg som 
gjestetaler?

-Slettebakken har to svært dyk-
tige prester, slik at vi i så måte
er «selvforsynt» med gode tale-
re. Om det skulle være en spesi-
ell anledning vil jeg ønske meg
to gjestetalere, en fra Årstad,
Signe Sandberg, og en utenbys
fra, biskop Rosmarie Køhn.

Nytt

Leder

Gjesteskribenten

Ditt valgDitt valg

Aktuelt

Respons

Kommentar

Replikk

SPENTE BARN: Fiskedam er spennende, og alle får fangst. BEGGE FOTO:SVERRE TRÆTTEBERG

Påsken har gjennom årene in-
spirert mange salmediktere.
Dette er blitt kjær poesi. Hvor
godt kjenner du dem? Test deg
selv! Linjene er hentet fra ti
påskesalmer i Norsk Salmebok
(nr. 166-196), men hva heter
salmene? 

a) Sangen toner, vår forsoner, 
vår forsoner til evig pris.

b) Jesus vant, og jeg har 
vunnet.

c) Jeg levende så ham i haven
d) Ti synger lydt og sjeleglade
e) Frykt ikke mer, evig er 

han med

f) Han lever og gir oss å spise 
av livets brød

g) Lov ham og pris ham! 
Halleluja!

h) Ljoset og livet for alle mann
i) Dine øyne er fulle av glede
j) Takk du store seierherre

AV SVERRE TRÆTTEBERG

Test deg selv: Kjenner du påskesalmene?
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AV ANNE MYKLEBUST ODLAND

Det er fredag 30. april kl 19.00 at blu-
esbandet fra New York opptrer sam-
men med gitaristen Knut Reiersrud
og organisten Iver Kleive i Storetveit
kirke.

- Det er et scoop å ha fått dem!
Holmes-brødrene er bluessangere i
verdensklasse; de synger lidenska-
pelig svart gospel-soul-blues med
fantastiske harmonier, sier Ruth
Bakke, komponist og organist i Sto-
retveit kirke begeistret. Hun ønsket å
arrangere en skikkelig bluse-konsert
i kirken og kontaktet ledelsen i Ole
Blues festivalen for et samarbeid. 

- Da de tilbød at The Homes Brot-
hers kunne opptre i Storetveit, ble
jeg kjempeglad. Dette blir en kirke-
konsert utenom det vanlige, sier hun
og legger til: 

- Det blir spesielt å høre dem sam-
men med Knut Reiersrud og Iver
Kleive – instrumenteringen deres
mot Holmes-brødrenes vokale
klang.  

Sørstats-baptister 
Bassist Sherman Holmes, gitarist
Wendell Holmes og trommeslager
Popsy Dixon gjestet Bergen i 1996 og
høstet enormt gode anmeldelser for

konserten de holdt i Johanneskir-
ken. 

- Det spesielle med bandet er at de
like enkelt opptrer med rå blues på
en mørk klubb, som med de
vakreste, flotteste klanger på en kir-
kekonsert, sier Frank Nes i Ole Blues
festivalen og legger til: - De har en
utrolig tett og flott klang, når du ser
dem, skjønner du nesten ikke hvor
lyden kommer fra.  

Ny CD 
De tre er opprinnelig fra Virginia,
hvor de vokste opp i den lokale bap-
tistkirken. Nå holder de til i New
York, hvor de i flere år har vært til-
knyttet nattklubben Dan Lynch’s. På
nyåret kom de ut med cden Simple
Truths, som i flere uker har ligger
høyt oppe på listene. 

- De er blant de fremste artistene
innen sjangeren og inviteres stadig
til talkshows som Letterman’s, for-
teller Frank Nes.  ●

■ Vil du vite mer? Se nettstedet
www.concertedefforts.com/artists_
bros.asp 

The Holmes 
Brothers 
spiller opp 
til blues
- Dette blir årets konsert-
begivenhet. I alle fall i
Fana. Blues-trioen fra New 
York synger fantastiske
harmonier, sier Ruth Bakke,
organist i Storetveit. 

SVART SØRSTATSBLUES: The Holmes Brothers
har spilt sammen siden 1979. 30. april kan du
høre dem i Storetveit kirke. FOTO: CONCERTED EFFORTS

IMPROVISERER: Knut Reiersrud (t.v) og Iver
Kleive opptrer på blueskonserten fredag 30.
april. De er begge enere innen improvisert
musikk - de skaper sine egne grensesprengende
versjoner av salmer og folkemusikk.
FOTO: ROLF M. AAGAARD (IVER KLEIVE)

Nytt

Leder

Gjesteskribenten

Ditt valg

Aktuelt

Respons

Kommentar

Replikk

Opplev Egil Hovlands
Oppstandelsesmesse 
i Slettebakken kirke

2. påskedag kl.
1900 fremføres
Egil Hovlands
«Oppstandel-
sesmesse» un-
der en felles-
gudstjeneste
for Fana prosti
i Slettebakken
kirke.
-Tradisjonen
med oppstan-
delsesmesse er

blitt en nødvendig del av påskefeiring-
en for mange av oss. Har du vært til
fjells uten å få delta i noen gudstje-
nester,  er dette din sjanse til å la ju-
belen over oppstandelses-underet slip-
pe løs, og til å delta i lovsangen, sier
dirigent Olav Øgaard.  ●

Medvirkende: Slettebakken Motett-
kor og seks messingblåsere. Sokne-
prest Bjarte Holme.  Dirigent:  Olav
Øgaard.  Orgel:  Kristen Øgaard. 
Kapellan: Lars Petter Eide.

KOMPONIST: Egil Hov-
land. FOTO: TOM SANDBERG/

MUSIKKINFORMASJONSSENTERET
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AV ANNE MYKLEBUST ODLAND

- Jeg har vært veldig spent på hvordan
det skulle bli å etablere seg alene med
orgelverksted i Bergen, men det ser
ut til å gå bra. Dette første året har jeg
hatt nok oppdrag, sier Johannes Bu-
der.

Nylig var han på et akuttoppdrag i
Laksevåg kirke, da det hadde opp-
stått en hyler i orgelet, forrige uke
innkalte organisten i Mariakirken
ham.

- Organistene ringer, forteller om
feil. Noen ganger kan vi ta det over te-
lefon, men som oftest rykker jeg ut og
yter nødhjelp.  Lørdager, søndager og
fredagskvelder, sier Johannes og ler. 

Søt musikk
Det var da Skjold kirke fikk nytt orgel
for drøye tre år siden, at den unge tys-
ke orgelbyggeren Johannes Buder
kom til Bergen for å være med å mon-
tere orgelet. Det ble levert i 70 kasser
med små deler, og Guro Rotevatn
(28), organisten i Skjold, fulgte spent
med på prosessen, og orgelbyggerne
som jobbet intense dager i kirken fra
åtte om morgenen til åtte om kvelden
i fire, fem uker.

- De hadde harde, lange dager og
det hendte jeg kom med litt kaffe til
dem, sier Guro og smiler.

Da orgelet ble innviet første søn-

dag i advent i 2000,  var de to blitt fo-
relsket. Til deres hell og lykke, ble Jo-
hannes engasjert for å reparere orge-
let i Sandvikskirken, deretter fikk han
en prosjektstilling hos Bergen kirkeli-
ge fellesråd som orgelreparatør. Den
søte musikken mellom de to fikk ut-
vikle seg: Bryllupet stod i 2002, og i
høst kom Andrea til verden. 

Fant død mus
Paret kjøpte seg enebolig på Midtun,
hvor Johannes innredet verksted i
kjelleren. Her er høvelbenk, filer, kni-
ver, skinn og skruer; utstyr han har
samlet gjennom 16 år som orgelbyg-
ger og reparatør. Ute på gårdsplassen
står en kontorcontainer. I den repa-
rerer han for tiden spillepulten fra
Skjee kirke i Stokke. Nytt

Leder

Gjesteskribenten

Ditt valg

Aktuelt

Respons

Kommentar

Replikk

Han driver Berge
eneste orgelverk
- Jeg fant nettopp en død mus i spillepulten, 
sier tyske Johannes Buder (32). Han har inn-
redet orgelverksted i eneboligen på Midtun, og
rykker ut når orglene i byen må ha akutthjelp 
og vedlikehold.

ORGANIST OG ORGELBYGGER: Organist Guro
Rotevatn Buder (28) og orgelbygger Johannes
Buder (32) forelsket seg da det nye orgelet i
Skjold ble montert for drøye tre år siden. I høst
ble de foreldre til Andrea. 
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- Kirkene i Norge blir så mye brukt,
så jeg liker å frakte deler hjem i verk-
stedet for å få jobbet uforstyrret og
uavbrutt, sier Johannes og legger til:

- Da jeg plukket spillepulten fra
hverandre, fant jeg en død mus i en
musefelle, og belgen var også muse-
spist!  

- Fra å være i et orgelbyggerfirma
med ti-tolv ansatte, er det ikke tøft å
skulle drive på for seg selv?

- Jeg kan bli matt! Mange reparasjo-
ner er veldig tidkrevende og det er
bare meg! Som montasjelder kan du
si, vi trenger en mann til. Dessuten,
hvis ti menn jobber fire timer ekstra
for å bli ferdig, merkes ikke det så godt
som om en mann må ta den ekstra ar-
beidsbyrden alene. Men heldigvis har
jeg Guro, som forstår og sier «det går!»

Eksotiske Johannes
- Vennene mine synes det er eksotisk
med Johannes som er orgelbygger. «Er
du den eneste i Norge», spør de. De
som har mer greie på det, sier at Ber-
gen har fått en kjemperessurs i Johan-
nes, sier Guro og smiler til sin mann.

Johannes forteller at det faktisk har
vært en drøm lenge å reise fra Tysk-
land. Da han traff Guro fikk han plut-
selig sjansen. 

- I det gamle DDR er det mange or-
gelbyggere, men få organister. I Frank-
furt an der Oder hvor jeg lærte orgel-
byggeryrket, er det en organist på 70
000 mennesker! Her er det omvendt.
Mange organister og bare orgelbyg-
gerfirmaet Brødrene Torkildsen i
Trondheim med seks ansatte, og Ryde
og Berg i Fredrikstad med 15 ansatte,
foruten småbedrifter som meg, sier
Johannes, som opplever at interessen
for orgelet er stor i Norge, kanskje
større enn i området han er fra. 

- Det kan skyldes kommunist-ti-
den i DDR. Hvert år måtte firmaet jeg
jobbet for, bygge to orgler for Russ-
land, og orgelbyggerfirmaene ble be-
ordret til først å gjøre oppdrag for sta-
ten i konserthusene før de kunne
vedlikeholde kirkeorglene, forteller
han.  

Johannes har tatt vare på et gam-
melt trøorgel, som har fått plass i
stua. Han klunker litt, men overlater
ellers spillingen til Guro.

- Jeg reparerer så mye at når instru-
mentet endelig er spillbart, da går jeg
til neste jobb! sier Johannes og ler.  ●

gens 
rksted

TEKNIKK: - Vi had-
de et gammelt pia-
no hjemme hvor
mekanikken stadig
sviktet. En piano-
stemmer viste meg
hva jeg skulle gjø-
re, så min mor kun-
ne fortsette å spil-
le. Slik ble jeg hek-
tet på orgelbygger-
yrket, sier Johan-
nes. 

Bragder i Bergen:
■ Med firmaet Orgelwerkstatt Chr.
Scheffler har Johannes restaurert Schlag
& Söhne orgelet i Johanneskirken
(1999); han har vært med å bygge og
montere det nye mekansike sløyfelade-
orgelet i Skjold kirke (2000), og tilslutt å
restaurere Olsen & Jørgensen orgelet i
Sandviken kirke (2001).
■ Da Johannes hadde prosjektstilling i
Bergen kirkelige fellesråd, reparerte han
pneumatikken i orgelet i Årstad kirke og
skiftet fra trådmekanikk til abstraktme-
kanikk i Birkeland kirke (2002).
■ Da det nye Glatter-Götz orgelet kom til
Sælen kirke, var Johannes med på mon-
teringen (2003).

■ Johannes har rengjort, reparert og in-
tonert orgelet i St. Paul (2003).

ORGELVERKSTED: Dietrich Johannes Buder star-
tet eget verksted for et år siden. Foruten å restau-
rere orgeldeler hjemme, rykker han stadig vekk ut
for å reparere. ALLE FOTO: ANNE MYKLEBUST ODLAND
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Ten Sing-leder og kirkemusiker
Yngvild Kolbergsrud reiste til
Voss med 21 ungdommer fra
Bønes. Her er hennes blikk på
turen: 

Et av helgens høgdepunkter på Vin-
terfestivalen var  «United colours of
ten-sing»: Alle korene hadde forbe-
redt en låt sammen med et annet
Ten-Sing kor. 

Funky music
Bønes samarbeidet med Fyllingsda-
len Ten-sing og sammen gjorde de en
utrolig bra versjon av «Play that funky

music». Sam-
tidig med at
de ulike Ten-
Sing-gruppe-
ne opptrådte
på scenen
kunne publi-

kum skrive sms som ble vist på stor-
skjermen. Her var det sjekking på
høyt nivå! 

Innsamling
I løpet av hele festivalen samlet del-

takerne inn 12 000 kr til Delta inter-
nasjonal sitt prosjekt i Gaza KFUM,
og ved midnatt lørdag var det klart
for fakkeltog i Voss sentrum med tan-
ke på dette. 

Søndag morgen ble festivalen av-
sluttet med Ung Messe med nattverd
og forbønn i idrettshallen. 

Lite søvn
Om stemningen var litt spent på vei

oppover var den i alle fall ikke det på
returen. 21 hylende ungdommer var
gira etter en utrolig flott tur, en kunne
absolutt ikke se på dem at de bare
hadde sovet 4-5 timer på to døgn…  ●

AV  YNGVILD KOLBERGSRUD

8 mars 2004                

For femte år på rad var det i
februar Vinterfestival på Voss:
600 ungdommer var samlet til
konserter, dans, ski, seminarer
og gudstjeneste. Kolbjørn
Gunnarson fra Søreide tok turen
opp. Her her hans rapport.

Vinterfestivalen er KFUK/KFUM
Bjørgvin krets sin største ungdoms-
samling, og arrangeres hvert år første
helgen i februar. Voss er etter hvert
blitt det faste stedet, og festivalen er
for mange årets høydepunkt. I år var
omlag 600 ungdommer fra 16 Ten Sing
kor og ungdomsklubber i Hordaland
påmeldte. Fra Fana prosti var Søreide,
Extasis fra Skjold, Ytrebygda, Blessing
fra Fana, Bønes, Slettebakken, og Bo-
bla fra Birkeland alle tilstede med god
deltakelse. 

Det er alltid et kanonbra arrange-
ment, men i år var det spesielt bra. Alt
virket veldig godt planlagt, og kvalite-
ten på fellessamlinger, konserter og
bibeltimer var svært høy. 

Tapte mot Laksevåg
Det skjer så mye på en Vinterfestival.
Det er noe for en hver smak. Til og med
fotball. Cupen mellom de ulike enhe-

Lite søvn og hylende ungdommer
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Tente tenåringer på

80-TALLS: Festivalbandet hadde for anledningen
skikkelig 80-talls rockesveis når Final Countdown
runget gjennom lokalet. FOTO: PÅL S. SCHAATHUN

Yngvild
Kolbergsrud.
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Ledig prosjektstilling
Barne- og ungdomsarbeider i Storetveit prestegjeld

Vi søker etter en barne- og ungdomsarbeider, i 35 prosent
prosjektstilling for skoleåret 2004-05, som i samarbeid med
kateket tilrettelegger for konfirmantundervisningen. 
Storetveit prestegjeld har årlig omlag 200 konfirmanter, som
velger mellom ulike aktiviteter. 

Det er ønskelig at vedkommende har kompetanse opp mot
kristendom grunnfag. 

Spørsmål kan rettes til daglig leder Helge Kolstad (Bønes me-
nighet) 55 30 81 00, eller daglig leder Therese Mokkelbost
(Storetveit menighet) 55 30 81 11.

Søknad med referanser sendes til Storetveit 
menighet, Kirkeveien 27, 5072 Bergen

tene er et av mange høydepunkt. Ytre-
bygda har gjort det bra flere år på rad.
Så bra at kravene til dem selv er blitt
store. Etter at Ytrebygda hadde tapt fi-
nalen - noe som jo er et godt resultat -
mot Laxing fra Laksevåg, utbrøt Sarah
Gilmore, styreleder i Ytrebygda:  

- Nei, nå må vi begynne med fotball
i tillegg til dans og drama!

Tentreff i juni
Tema for årets festival var «Precon-
nected». Det er ingen hemmelighet at
dette pekte mot Tenåringstreffet (TT)
som skal arrangeres i slutten av juni.
Hvert fjerde år samles alle landes
KFUM-ere til TT. En kjempeopplevel-
se og obligatorisk for alle som bare har

luktet på Ten Sing eller andre KFUM-
aktiviteter. I år skal det arrangeres i
Haugesund, og temaet blir «Connec-
ted». På Vinterfestivalen fikk vi en for-
smak på hva som venter oss i juni.

Festivallåt er det også alltid på Vin-
terfestival. I år var låten basert på «Fi-
nal Countdown». Låten som runget
over hele verden på 80-tallet, lød like
bra i Idrettshallen på Voss - og sangen
gledet både yngre og eldre hjerter. Og
nedtellingen gjaldt? TT selvfølgelig!

Knekker koder
Lørdag formiddag var det tid for semi-
narer. Det er mange ulike seminarer
deltakerne kan velge mellom. Alt fra
kor til judo. 

- Seminarene skal være til inspira-
sjon for deltakerne. Her kan de hente
med seg ideer de kan ta med seg hjem
til enheten sin, sier Mari Kristoffersen,
foreningssekretær i Fana KFUK/-
KFUM. Hun satt i år i hovedkomiteen
for festivalen og er veldig fornøyd:

- Det har gått over all forventning.
Stemningen er god, sier Mari og frem-
hever betydningen av å være med på
Vinterfestival: 

Det er veldig viktig for korene og
klubbene å være med her. Folk ønsker
å komme tilbake neste år. Her knekker
man en del koder, man forstår mer av
hva Ten Sing er.

Flere av dem som har reist rundt i
verden i et år med Tensing Norway var
med og opptrådte på scenen. Disse er
gode forbilder for konfirmantene og
yngre Ten Singere.

Populære samlinger
Bjørgvin krets har flere arrangemen-
ter som samler hundrevis av ungdom-
mer. Konfirmantcup i fotball og Ten
Sing Galla natt til første mai er bare
noen av disse.

-Kretsarrangementer er strålende.
Her treffer ungdommene andre som
driver med det samme. Det er godt å
merke at man er flere. Mange lever
lenge på disse happeningene. Selv-
sagt er det rundt om i de ulike enhe-
tene det meste skjer, og det er her
man må bygge miljø. Men disse top-
pene, som for eksempel en vinterfes-
tival, er superviktig, sier Mari Kris-
toffersen.  ●

AV KOLBJØRN GUNNARSON
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på festival «Mange lever lenge på 
disse store happeningene”

MARI KRISTOFFERSEN

HEIAGJENG: Det skjer så mye på en vinterfestival. Til og med fotball. Her er tre utkledde supportere
fra fotballcupen lørdag. Mon tro de ikke deltok på et lag selv også... FOTO: PÅL S. SCHAATHUN
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10 mars 2004                

- Mangelen på skriftemålet er
alvorlig. Jeg tror vi ville tenkt
mer over synder i hverdagen,
over tilgivelsen og nåden, hvis
vi hadde beholdt skriftemålet,
mener pensjonert lektor Edvard
Hjørnevik (90) på Bønes.

AV ANNE MYKLEBUST ODLAND

- Dessverre er det noe fremmed ved
skriftemålet, nesten 500 år etter at Lut-
her avskaffet det som pliktig sakra-
ment, sier Edvard Hjørnevik, pensjo-
nert lektor fra lærerskolen, men aktiv i
menighetsrådet på Bønes.

I femti år har han vært med i bevegel-
sen Ordo Cruxis, som har som mål å
fornye skriftemålet i Den norske kirke.
Årlig møtes medlemmene til et stevne
hvor alle skrifter for presten. Ellers i
året møtes de åtte som er med fra Ber-
gen, til gudstjeneste, kaffe og prat om
prekenteksten.

Lettvinn nåde
- I skriftemålet sier du høyt dine synder -
du hvisker dem ikke for deg selv - og det

krever mye å gå til presten med det gale
du har gjort. Følelsen av Guds nåde er
sterk, når presten legger hånden på ho-
det ditt og gir deg tilgivelse, sier Edvard. 

- Er det ikke nok å få syndenes forla-
telse i nattverden?

- Jeg tror det er psykologisk viktig at
folk kan snakke av seg det som tynger. I
min barndom i Johanneskirken måtte
man melde seg på til nattverd, og det
innbefattet en prat med presten. Tenk,
hvor annerledes alt er i dag. Den lut-
herske nådeforkynnelse er blitt vel lett-
vint: Jesus tilgir deg alle dine synder, og
så er du ferdig med det! sier Edvard. 

Synd å le
Ordo Cruxis har i følge Edvard ikke lyk-
tes i å skape en skriftemåls-bevegelse
annet enn for sine medlemmer. Han
ser hvorfor det ikke er så lett. 

- I den evangeliske kirke er det så for-
skjellige oppfatninger av hva synd er.
Flere ganger har jeg tenkt: Hva skal jeg
skrifte? Hva er synd av det jeg har gjort?
sier Edvard og refererer til biskop Chry-
sostemos i Konstantinopel på 300-tal-
let: Han påpekte at det ikke noen steder
i Det nye testamentet står at Jesus ler,
og dermed forkynte han at det er synd å
le! Men Jesus må jo ha ledd, av de rare
disiplene ikke minst, sier Edvard mun-
tert og legger til: 

- Historien om Chrysostemos viser at
mennesket kan finne på synder.

Syndsregister
Da Edvard var midt i livet opplevde han
at mange i hans miljø mente han ikke
var skikkelig omvendt, siden han gikk
både på kino og på dans.

- Jeg sluttet å danse, og det har vært

en av mine hardeste påkjenninger!
Men aldri har det falt meg inn å bekjen-
ne for presten at jeg har vært på dans.
Jeg kan ikke skjønne at det skal være
synd! sier han og minnes  svigerforel-
drene. De kunne aldri tenke på å gå i te-
ater eller på kino. Men da tv’n kom,
slukte de alt.

- I deres miljø stod ikke Tv’n på listen
over syndige ting, sier han og påpeker: 

- I den katolske kirke er alt klarere
med et syndsregister. I første rekke er
det de syv dødssyndene man skal skrif-
te.

Usikre prester
Edvard skulle ha god lyst til å høre pres-
tene uttale seg om skriftemålet. 

- Prester flest er ikke oppdratt med
skriftemålet, og jeg har hatt dårlige er-
faringer; usikre prester som jatter med,

Nytt

Leder

Gjesteskribenten

Ditt valg

Aktuelt

Respons

Kommentar

Replikk

Håper på skriftlig til
GLEMMER SYNDER: - Når du kommer opp i min alder, har du glemt det gale du gjorde om dagen, når kvelden komme
ne igjen vil begynne å forkynne skriftemålet. 
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1) Finnes det noe som 
ikke kan tilgis?

Torill: Jesu død på korset, hans
rop om at «Det er fullbragt», og
«Forlat dem for de vet ikke hva
de gjør», må være
et svar på at alt
kan tilgis. Det lig-
ger en fantastisk
nåde i det å vite at
Gud vil tilgi, slik
Jesus viste oss.

Jorunn: Mellom-
menneskelig sett
tror jeg at det fin-
nes ting som ikke
kan tilgis. Tilgi-
velse har jo som
utgangspunkt at
noen ber oss om
å tilgi og gjør det
med et oppriktig
hjerte og ikke
bare med mun-
nen. Jeg tror ikke
vi kan la oss pres-
se til å tilgi, men
jeg tror vi for vår
egen del må prø-
ve å tilgi, selv om
vi ikke har fått en
unnskyldning el-
ler en bønn om
tilgivelse. Dette
fordi saker kan ta
fullstendig kraf-
ten fra oss; vi må
altså tilgi andre
for vår egen
skyld.

Øystein: Jeg kan
tenke på mange

situsjoner der jeg ville hatt van-
skelig for å tilgi. Hvis for eksem-
pel hvis noen hadde gjort noe al-
vorlig kriminelt mot meg eller
noen av mine nærmeste. Men
jeg liker jo å tenke at jeg kan tilgi

det meste, men det
er vel ganske uto-
pisk. 

Det er ingen gjer-
ninger Gud ikke kan
tilgi, hvis man søker
tilgivelse. Men jeg
tenker at de perso-
nene som utfører de
verste handlingene
- mord, voldtekt -
umulig kan ha Gud i
hjertet sitt. 

2) Hvordan 
klare å tilgi?

Torill: Dersom
man blir utsatt for
påkjenninger som
fratar et menneske
dets selvfølelse og
egenverd, tror jeg
tilgivelsen får pro-
belmatiske «vekst-
vilkår». Et mennes-
ke som er skades-
kutt i egenverdet
vil lett kjenne bit-
terhet, og ikke ha
overskudd til å se at
et oppgjør, en ut-
renskning kanskje
gjør livet lettere.
Når det er behov
for tilgivelse, er

ilgivelse
i stedet for å si, nei, Edvard, det var ikke bra.
Noen er blitt forskrekket over hva jeg har våget
å fortelle - ingen hyggelig opplevelse, sier Ed-
vard, som mener man bør skrifte sine tanker
også, dersom de er fylt av hevn eller misunnel-
se. 

- Tankene avspeiler jo ens hjertelag og ens
innstilling til sitt medmenneske. 

- Er det ikke ubehagelig å legge ut sitt indre
for presten?

- Jo! Derfor må skriftefar ha innsikt! sier han
og tilføyer: - Mange snakker ut med lege og
psykolog, men det er akkurat som om befolk-
ningen har 

større tillit til legens taushet enn til prestens.
Legers taushetsplikt har jo vært en hellig ku si-
den Hippokrates’ tid.

- Kan allment skriftemål rundt alterringen
ha noe for seg? 

- Jeg tror ikke det. Det er for upersonlig, me-
ner Edvard Hjørnevik. ●

kommer, sier 90 åringen   Edvard Hjørnevik muntert. Han håper preste-
FOTO: ANNE MYKLEBUST ODLAND

De syv hovedsyndene
Den klassiske syndsfortegnelse stammer fra Gregor den Stores ned-
tegnelser og inneholder syv synder: Hovmod (superbia), som er ro-
ten til alle andre synder: gjerrighet (avaritia), utukt (luxuria), misun-
nelse (invidia), fråtseri (intemperantia), vrede (ira) og likegyldighet
(acedia). De syv kan føre til mange andre synder:Vantro (infidelitas),
fortvilelse (desperatio), dårskap (stultitia), urettferdighet (injusti-
tia), trass (contumacia), ustadighet (inconstantia), uenighet (discor-
dia). En synd kan bli så inngrodd, at den utvikler seg til en last.

Kilde: www.katolsk.no

Vi utfordrer ... syndere
Torill Kongsbakk, virksomhetsleder i Sesam Stiftelsen,
Jorunn M. Johnsen, sokneprest i Slettebakken og Øystein
Kirkebø, ungdomsarbeider i Storetveit menighet, utfordres
på spørsmål om tilgivelse.

Øystein Kirkebø

Torill Kongsbakk

Jorunn M. Johnsen

Fortsettelse 
neste side ��
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Velkommen til

tlf.55 91 98 00
www.fanasparebank.no

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

   
  

Hvordan har du det …
 EGENTLIG?

Krisetelefon
815 33 300

Eposttjeneste
www.kirkens-sos.no

 

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

som regel følelser såret, og man
kjenner seg sjelden klar til å tilgi. Til-
givelse må, tror jeg, være en viljesak
mer enn en følelsessak. Å unngå å
tilgi, og erstatte tilgivelsen med bit-
terhet og hat, gir sjelden en himmel
over livet. For meg vil det bli en for-
skjell på den ide jeg har om tilgivel-
sensbetydning i den kristne tro, og
min egen evne og vilje til å tilgi der-
som jeg utsettes for ekstremt vonde
påkjenninger.

Jorunn: Anger og bønn om tilgi-
velse må ligge i bunn. Det tror jeg
gjelder både i forhold til Gud og men-
nesker. Jeg tror man vet at man har
tilgitt noen når vi kjenner at det de
gjorde mot oss ikke lenger tar krefte-
ne og oppmerksomheten vår, men at
vi har klart å legge til side det som
skjedde.

Øystein: Man må sette sine egne fø-
lelser til side. Slutte å  tenke på hvor-
dan en har det selv og begynne å ten-
ke på hvordan den andre har det. Jeg
vet at jeg har tilgitt, når jeg ikke lenger
bryr meg om det som har skjedd. Må
bare legge til at det er viktig å tilgi, og
at vi skal prøve å heller være tilgiven-
de enn å henge oss opp i detaljer.

3) Hva innebærer 
en tilgivelse?

Torill: For meg må det
være en sammenheng
mellom tilgivelse og
erkjennelse. Å tilgi en
som ikke vil innse sine
feiltrinn, eller har
selvinnsikt til å vite at

en har såret, synes jeg er vanskelig.
Noen mennesker misliker disharmo-
ni og vil ikke gå inn i det ubehagelige.
I stedet for å våge den sårbarhet som
må til for å gi og få tilgivelse, velger
noen flukten og det overflatiske som
løsning. Det oppleves for meg som en

dårlig måte å tilgi på – når ærlighet og
konfrontasjon er det riktige. 

Jorunn: Jeg tror det
handler om å legge sa-
ker, hendelser eller ord
til side og ikke lenger la
de få vår oppmerk-
somhet, ikke lenger la
det ta kraften fra oss.

Jeg tror det er så langt vi kan komme
som mennesker i mellom. Når det
gjelder Gud, så går han lenger. Jeg
tror på ordene i barnesangen: Han
kaster alle våre synder bak sin rygg og
ser dem aldri mer. Gud tilgir og glem-
mer når vi ber om tilgivelse. 

Øystein: Å tilgi er å si
til noen at selv om de
har gjort noe som ikke
er riktig, så gjør det
ikke noe. Det har å gjø-
re med å sette seg selv
og sine følelser i andre

rekke. Det er det motsatte av hevn, og
dermed en av de mange viktige egen-
skapene som George W. Bush mang-
ler.  ●

Vi utfordrer ... 
fra side 11
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Privattelefoner
Sokneprest Jorunn M. Johnsen
 . . . . . . 55 28 98 00/ 41 44 11 43

Kapellan Lars Petter Eide
 . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 28 33 80 

Dagl. leder Inger-Helene Jæger
 . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 28 97 02

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

Kirketjener Odd Rune Duesund
 . . . . . . . . . . . . . . . 55 93 34 51
 . . . . . . .452 80 263/932 00 716

Men.rådsleder Børge Smith
 . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 28 91 77

Barnehagestyrer Signe Trætteberg
 . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 28 16 82

Menighetens Barnehage
 . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 28 40 96 

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

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

Aspirant- og barnekor 
Olav Øgaard  . . . . . . . 55 28 96 65 

Søndagsskolen
Kristin Trætteberg . . .55 32 76 87 

Småbarnstreff
Nina J. Rønneseth  . . 55 28 57 55

Ungdomsarbeid:
E-post: www.utslett.no

TenSing
Marit Gullaksen  . . . . 99 77 71 09

Ungdomsklubben
Sverre M.Øgaard  . . . . 97 56 38 77

Lederkurset
Espen Rotevatn  . . . . 99 27 79 98

SNIK (Snart i klubben)
Sverre M.Øgaard  . . . . 97 56 38 77

Speiderne
Endre Helland  . . . . . .90 88 36 33 

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

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

Israelsmisjonen
 . . . . . . . . . . . . . . . . .55 23 06 46

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

Hvem-hva-hvor i Slettebakken menighet Menighetskontoret: Vilhelm Bjerknesvei 31, 5081 Bergen • Kontortid:Man-fre 10.00-14.00 
Tlf. 55 28 06 12 • Faks 55 28 27 40 • Epost: slettebakken.menighet@bkf.no

Frivillige medarbeidere i
menigheten går på besøk.
Mange setter pris på den-
ne kontakten i form av en
pratestund, en tur ut og gå,
eller det som man ser pas-
ser i hvert tilfelle.

Vi har en besøksleder
som organiserer tjenesten
og som har samtaler med
alle som skal få besøk. Vi
har også samlinger hvert

halvår for besøkerne slik at
vi kan dele erfaringer.

Vi trenger nå flere som
kan gå inn som besøkere.
Dersom du har ledig litt tid
en formiddag eller etter-
middag og kan tenke deg
en slik oppgave, ta kontakt
med besøksleder Liva Eide
på tlf. 55 28 65 45, eller
med sokneprest Jorunn
Johnsen 55 28 06 12. ●

a) 184 Påskemorgen slikker sorgen
b) 179 Jesus lever, graven brast
c) 189 Å,salige stund uten like
d) 182 Krist stod opp av døde
e) 187 Deg være ære
f) 192 De trodde at Jesus var borte

g) 191 Han er oppstanden, halleluja
h) 188 Ljos over grav
i) 194 Dine hender er fulle av 
blomster
j) 172 Som den gylne sol 
frembryter

Fasit til «Kjenner du påskens salmer?

Pensjonisttur
Diakoniutvalget arrangerer årets pensjonistur onsdag 2 juni. Vi
drar fra kirken kl 9.30 og er tilbake ca kl 18. Årets tur går til So-
tra og Sund med blant annet besøk i Sund kirke og museet i Tel-
avåg, før vi inntar en bedre middag. Pris for alt sammen er kr 300
pr. person. Billetter til turen kan kjøpes på menighetskontoret
fra etter påske og frem til og med 25.mai. Bli med du også og
gjør denne turen til en fin opplevelse for oss alle. ●

Besøkstjenesten
Slettebakken menighet ved Diakoniutvalget har
arbeidet med å få organisert en besøkstjeneste til
hjemmeboende eldre og uføre. 

Påskeverksted 
Er du hjemme med barn i påsken, så ta gjerne turen til Skjold
kirke. Tirsdag 6. april kl. 10 - 14 gjøres storsalen og peisestuen
der om til et kunstrom med formingsstasjoner for barn. Ta med
kr. 50,- og ett eller flere utblåste egg. Verkstedet passer for barn
i alderen 4 - 12 år. Ring menighetskontoret tlf.: 55 11 85 70 for
påmelding. ●
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Se hva som skjer
Søndag 28.mars kl.18.00
Solidaritets konsert 

Mandag 29.mars kl.18.00
Bønnestund

Tirsdag 30.mars kl.11.00
Småbarnstreff i foreningsalen

Onsdag 31.mars kl.11.30
Pensjonisttreff i Menighetsalen. Be-
søk av Sjømannsmisj. v/K.Rønnestad

Tirsdag 13.april kl.11.00
Småbarnstreff i foreningsalen

Onsdag 14.april kl.19.00
Kamerunringen i foreningsalen

Torsdag 15.april 11.00
VI KAN

Fredag 16.april kl.20.00
Fest for konfirmanterm/foreldre/fores.

Mandag 19.april kl.18.00
Bønnestund

Tirsdag 20.april kl.11.00
Småbarnstreff i foreningsalen

Onsdag 21.april kl.19.00
Dialoggruppe i foreningsalen

Fredag 23.april kl.20.00
«Pust i bakken» 

Mandag 26.april kl.18.00
Bønnestund

Tirsdag 27.april kl.11.00
Småbarnstreff i foreningsalen

Onsdag 28.april kl.19.30
Konsert med «Rydd veg for 
Herren» som hovedverk.

Torsdag 29.april kl.11.00
VI KAN 

Mandag 3.mai kl.18.
Bønnestund

Tirsdag 4.mai kl.11.00
Småbarnstreff i foreningsalen

Onsdag 5.mai kl.11.30
Pensjonisttreff i Menighetsalen
Besøk av Kulturkontoret i Årstad

Onsdag 5.mai kl.19.00
Dialoggruppe i foreningsalen

Mandag 10.mai kl.18.00
Bønnestund

Tirsdag 11.mai kl.11.00
Småbarnstreff i foreningsalen

Onsdag 12.mai kl.19.00
Kamerunringen i foreningsalen

Torsdag 13.mai kl.11.00
VI KAN 

Fredag 14.mai kl.20.00
«Pust i bakken»

Tirsdag 18.mai kl.11.00
Småbarnstreff i foreningsalen

Mandag 24.mai kl.18.00 
Bønnestund

Tirsdag 25.mai kl.11.00
Småbarnstreff i foreningsalen
Onsdag 26.mai kl.19.00
Dialoggruppe i foreningsalen
Torsdag 27.mai kl.11.00
VI KAN (siste gang i semesteret)

Konfirmasjon 2. Mai kl. 10.00
Echezonachukwu Obinna U. Anowi
Petter Bråten
Ingelin Økland Bø
Martin Davitian
Pernille Djupesland
Andreas Hafstad
Elise Marie Henriksen
Lasse Hovland
Christoffer Smith Huun 
Knut Havnen Johansen
Silje Therese Larsen
Henrik Bjørkelund Løvold
Andreas Klungsøyr Melve
Anders Johannessen Namtvedt
Sander Andre Getz Nilsen
Emilie Lorna Riis
Joni Risa
André Forshaw Tvedt

Konfirmasjon 2. Mai kl. 12.00
Elisabeth Madsen Henriksen
Benedicte Herfindal
Carina Marie Tonheim Hermansen
Stig Rongve Johannessen
Peter Thorsen Kleve
Torill Thorsen Kleve
Camilla Thunes
Fredrik Hægeland
Katharina Stub Jentoft
Marianne Jørs
Thomas Hamre Madsen 
Rolf Nyhus
Sandra Helland Pedersen
Matias Ruud
Simen Rygh

Miriam Sakseid
Line Charlotte Sverdrup
Eirik Martin Sætre
Kristoffer Stadheim Teigen
Henrik Årvoll

Konfirmasjon 9. Mai kl. 10.00 
Kent Jøran Eide
Katrine Strandheim Ellingsen
Irmelin Færøy
Lita Joy Helene Shaheen Hatlestad
Henriette Listhaug Hordvik
Christina Jakobsen
Eirin Karlsen
Martin Andreas Lexau
Lene Kathrine Lillestøl
Elisabeth Michelsen
Remi Misje
Ida Sophie Solum Nyhammer

Konfirmasjon 9. Mai kl. 12.00 
Charlotte Hersvik Dahl
Miriam Ellingsen
Mari Lindborg Flatebø
Snorre Olderøy Lærum
Maren Monstad
Fredrik Larsen Olafsson
Jeanett Skurtveit
Ørjan Schütz Solaas
Silje Sørbotten
David Malcolm Thompson
Kevin Connor Tobin
Tone Linn Toska Vangsnes
Mie Grimsland Wangsholm
Kristina Urne Wichman

Konfirmanter i Slette-
bakken våren 2004 

■ LOPPEMARKEDET som hus-
styret arrangerte i menig-
hetssalen 21.februar inn-
brakte kr 6600. Arrangørene
sier seg godt fornøyd. Dette
var et lite marked med kort
forberedelsestid og kjapp
gjennomføring. Husstyret
takker alle som bidro! ●

■ MENIGHETSRÅDET invite-
rer 16.april til fest for konfir-
manter og konfirmantforel-
dre.●

■ MENIGHETSRÅDETS REGN-
SKAP for 2003 viser et under-

skudd på kr. 9564.- Utgiftene
er i henhold til budsjettet,
men inntektene er noe lavere
enn budsjettert. Inntekts-
svikten skyldes først og
fremst lavere inntekter på gi-
vertjeneste og på Menighe-
tens Dag. Underskuddet blir
dekket av menighetsrådets
disposisjonsfond. ●

■ UTSMYKNINGSKOMITEEN
har tilrådd innkjøp av to va-
ser i sølv til alteret, utarbei-
det av kunstneren Pål Vige-
land. Menighetsrådet har
vedtatt å be om biskopen sin

vurdering og godkjenning av
vasene, og rådet ber økono-
miutvalget vurdere aktuell fi-
nansiering. ●

■ INGER MARGRETHE LØ-
VOLD har vært innleid time-
hjelp på menighetskontoret i
perioden uten fast tilsatt
kontorfullmektig. Hun takkes
for verdifull hjelp! ●

■ LINDA FREDRIKSEN er til-
satt som kontorfullmektig i
25 prosent stilling, og ønskes
lykke til i ny jobb. ●

Kunngjøringer fra menigheten 
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Mandag 19.april 2004 er det
ett år siden vi gjennomførte
lang-skituren vår fra
Lindesnes til Nordkapp. 

Alle som vil se bilder og høre historier
fra turen er velkomne til menighets-
salen i Slettebakken denne kvelden.

Her er utdrag fra dagboken: 19.april
2003, Norge på langs, dag 72: Strålen-
de sol. På visitt i Nord-Sverige. I dag
har vi gått 32 km. (det meste over
vann). Teltplassen i natt blir derfor
også på et vann, så i kveld har vi inn-
lagt ubegrensede mengder med drik-
kevann i forteltet. Herlig luksus! Vi
hadde en tre timers lunsj i lyngen. Det
begynner å bli varmt. Vi håper at det
fortsatt er is på vannene lengre nord
når vi skal gå på dem - det kan bli langt
å gå rundt… Vi har sett 6 ryper og en
svenske som lignet på Johann Muh-
legg. ● HILSEN KAI, RUNE OG SIGRID

Onsdag 28. april har du
mulighet til å få høre 
Trond Kvernos verk, 
«Rydd veg for Herren», i
Slettebakken kirke.

AV OLAV ØGAARD

Tidligere har dere lest at Motettkoret
og Menighetskoret deltok på Pilgrim-
stur til de Britiske Øyer. Motettkoret
hadde egen opptreden med stor suk-
sess i Iona Klosterkirke og i praktfulle
katedraler i Edinburgh og Durham. I
York Minster og i de nevnte kirker var
vi også del av et felleskor som fram-
førte Trond Kvernos «Rydd veg for
Herren». 

Fem konserter
Etter Pilgrimsturen har begge kore-

ne våre deltatt med samme program
ved ikke mindre enn fem konserter - i
Lindås, Hjelme, Ullensvang, Jondal
og Strusshamn kirker. I Kristi him-
melfarts-helgen drar vi til Nidarosdo-
men med samme program. 

Nå synes vi det er på tide at Slette-
bakken Menighet får oppleve dette
verket! Vi inviterer derfor til konsert

med «Rydd veg for Herren» som ho-
vedverk i Slettebakken kirke 28. april
kl. 19.30. 

I skrivende stund vet vi ikke hvor
mange kor som deltar, men alle kore-
ne i Bjørgvin Kirkesangforbund er in-
vitert. Orkesteret består av tre trom-
boner, tuba, fløyte og orgel. ●

28. april: Rydd veg for Herren

Stor korkonsert 
TEGNING: 

LISBETH RUSTAD
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Mandag 19. april kl 1900: 

Vi opplevde
Norge 
«på langs»

LINDESNES–NORDKAPP: I januar i
fjor la Rune Fahlvik, Sigrid Fahlvik
Trætteberg og Kai-Roger Mørk i vei fra
Lindesnes med Nordkapp som mål.
28.april forteller de om turen.
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Gudstjenester

28.mars - Maria Budskapsdag
Luk 1,46-55 / Jer 33,14-17 / Ef 1,3-6 

11.00 Familiegudstjeneste v/ Jorunn 
M.Johnsen. Dåp. Speiderne deltar. 
Takkoffer til Speiderne. Kirkekaffe.

18.00 Solidaritetskonsert (se egen omt.)

4.april - Palmesøndag
Joh 12,12-24 / 2.Mos 12,21-28 / 
Hebr 2,14-18

11.00 Høymesse v/ Lars P. Eide. Nattverd. 
Takkoffer til Menighetsarb. Samtale-
treff etter gudstj. i foreningsalen

8.april - Skjærtorsdag 
Jes 53,1-5 / 1 Kor 11,23-26(27-
29)/Joh 13,1-15

19.00 Musikkgudstjeneste v/ Jorunn M. 
Johnsen. Kari Gina Hodneland,
sopran, Torhild Langhelle, alt og 
Olav Øgaard, orgel. Nattverd. 
Takkoffer til Menighetsarbeidet.

9.april - Langfredag
Joh 18,1-19,30

11.00 Pasjonsgudstj.v/Jorunn M. Johnsen

10.april - Påskeaften
Luk 24,1-12/2 Mos 14,1-22/
Rom 6,3-8

23.00 Påskenattsgudstjeneste i Fana v/ 
Gunnar Nesse og prester fra 
prostiets menigheter. Nattverd. 
Takkoffer til fellesoppg. i prostiet.

11.april - Påskedag 
Joh 20,1-10 / Jes 25,8-9 / Rom 6,9-11

11.00 Høytidsgudstjeneste v/ Lars Petter 
Eide. Nattverd. Takkoffer til 
Menighetsarbeidet

12.april – 2.påskedag
Joh 20,11-18 / Sal 16,8-11 / 2 Kor 
5,14-21

19.00 «Oppstandelsesmesse› av Egil
Hovland. Motettkoret og messing-
blåsere, Lars P. Eide og Bjarte Hol-
me. Nattverd. Offer til Kirkens SOS

18.april - 1.søndag etter påske
Joh 21,1-14 / Sal 116,1-9 / 1 Kor 
15,12-21

11.00 Familiegudstj. v/ Lars P. Eide. Dåp. 
Takkoffer til menighetsarb. Søndags- 
skole under prekenen. Kirkekaffe.

25.april - 2.søndag etter påske
Joh 21,15-19/Sal 23 / Hebr 13,20-21

11.00 Høymesse v/ Jorunn M.Johnsen
Nattverd. Takkoffer til De fire 
Diakoniinstitusjoner. Søndagsskole
under prekenen. Kirkekaffe

2.mai - 3.søndag etter påske
Joh 14.1-11 / Sal 126 / 2 Kor 4,14-18

10.00 Konfirmasjonsgudst. v/ Lars P. Eide 
og Jorunn M.Johnsen. Motettkoret. 
Takkoffer til Ungdomsarbeidet

12.00 Konfirmasjonsgudstjeneste v/Lars 
Petter Eide og Jorunn M.Johnsen. 
Motettkoret. Takkoffer til Ung-
domsarbeidet

9.mai – 4.søndag etter påske
1 Joh 4,6-10 / Jes 1,18-20 / Joh 
15,10-17 

10.00 Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Lars
Petter Eide og Jorunn M.Johnsen. 
TenSing. Takkoffer til Ungdomsarb.

12.00 Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Lars 
Petter Eide og Jorunn M.Johnsen. 
TenSing. Takkoffer til Ungdomsarb.

16.mai - 5.søndag etter påske
Matt 6,6-13 / Dan 6,4-12 / Rom 
8,24-28

11.00 Gudstjeneste Av de unge for Alle v/ 
Lars Petter Eide. Dåp. Takkoffer til 
KABB

20.mai - Kristi himmelfartsdag
Apg 1,1-11 / Sal 110,1-4 / Ef 1,7-13

11.00 Høymesse v/ Jorunn M.Johnsen
Takkoffer til Menighetsarbeidet

23.mai – 6.søndag etter påske
Joh 17,9-17 / Sak 14,7-9 / Ef 4,1-6 

11.00 Høymesse v/ Jorunn M.Johnsen
Nattverd. Takkoffer til Menighetsar-
beidet. Samtaletreff etter guds-
tjenesten i foreningsalen

30.mai - Pinsedag
Joh 14,15-21 / Joel 3,1-2 / Ef 2,17-22

11.00 Høytidsgudstjeneste v/ Lars P. Eide.
Nattverd. Takkoffer til Sjømanns-
kirken, Norsk kirke i utlandet
Søndagskole under prekenen

31.mai - 2.pinsedag 
Joh 6,44-47 / Esek 11,19-20 / Apg 
2,42-47

11.00 Prostigudstjeneste i Fana kirke.
Korgafest i Kulturparken.

Når kan vi ha dåp ?
18.april, 16.mai, 13.juni 

Andakter Slettebakken 
Menighets Eldresenter

Tors. 25.mars 16.30 Øyvind Øy
Tors. 1.april 16.30 Sigrid T. Fahlvik
Tors. 15.april 16.30 Jorunn M.Johnsen
Tors. 22.april 16.30 Ragnvald Hemstad
Tors. 29.april 16.30 Ole Øystese
Tors. 6.mai 16.30 Olav Øgaard
Tors. 13.mai 16.30 Sverre Trætteberg
Tors. 27.mai 16.30 Jorunn M.Johnsen
Tors. 3.juni 16.30 Lars Petter Eide

Andakter Kolstihagen Sykehjem

Fre. 26.mars 11.30 Lars Petter Eide
Fre. 16.april 11.30 Jorunn M.Johnsen

nattverd
Fre. 7.mai 11.30 Lars Petter Eide
Fre. 28.mai 11.30 Jorunn M.Johnsen

Andakter Slettemarken Sykehjem

Ons. 24.mars 11.30 Lars Petter Eide 
Ons. 14.april 11.30 Jorunn M.Johnsen
Ons. 5.mai 11.30 Lars Petter Eide
Ons. 26.mai 11.30 Jorunn M.Johnsen

Kulturkalender

Samling på Kirkebirkeland
Palmesøndag 4.april ca. kl.12.45 forteller lo-
kalhistoriker Martin A.E. Andersen historien
om det gamle kirkestedet . 

Urfremførelse av «Jona»
Fana kirke: Palmesøndag fremføres Eilert
Tøsses nye orgelverk, som tar utgangspunkt
i den bibelske fortellingen om Jonas og hans
ferd i hvalfiskens buk. Fanakantor Jostein
Aarvik urframfører det nye verket med resi-
tatør Sverre Trætteberg og Carte Blanche-
danser Michal Zahoran. Kl 1930. Bill: kr 75,-

Pasjonskonsert 
Fana kirke: Pasjonskonsert, skjærtorsdag.
Magne Skrede, sang, og Jostein Aarvik, orgel.
Kl 19. Fri entre. Etter nattverdsgudstj kl 19.45
er det kveldsmåltid i menighetssenteret. 

På portativ
Søndag 18.april kl 17.00 synger og spiller den
unge tyske musikeren Franns W. Promnitz
von Promnitzau på portativ – et bærbart or-
gel - i Fana kirke. Hans innspillinger av tidlig
musikk på historiske instrumenter har fang-
et oppmerksomhet. Han spiller også på kir-
kens orgel og synger vokalpartier fra middel-
alder og renessanse. Billetter kr 75,- 
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Oscar Bakke Hodne
Olav Helleve Fylkesnes

Jesper Tveite Hansen
Eirik Andre Libnau Sandtorv
Nicholai Hægland Schjøtt

Therese Eline Sletten
Solveig Steen
Muriel Winifred Brækkan

Ruth Berentsen
Marie Jørgine Søgnen
Inger Elisabeth Espedal
Agnethe Breyholtz
Berit Johansen
Olav Hybertsen
Willy Knudsen
Håkon Johan Bertelsen
Haakon Andersen

dødedøpte

Returadresse:
Slettebakken menighetskontor
Vilhelm Bjerknesvei 31
5081 Bergen
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