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Spenstig kor-vår

Følger «Kjærlighetens vei»
Barn og ansatte i Slettebakken menighets
barnehage gjør noe spesielt ut av tiden fra
fastelavn til påske. De følger «Kjærlighetens
vei» med Jesus på veien til oppstandelsen
1. påskedag.                               Side 2-3

Mosjon og misjon
En jentegjeng i Skjold me-
nighet kombinerer ønsket
om å holde seg i form med
misjonsengasjementet for
Mali. Side 6

Rettferdig handel
Global Week of Action er et
økumenisk initiativ for å
gjøre internasjonale han-
delsregler mer rettferdige
enn i dag. Side 9

Å leve videre
Jan-Erik Lien opplevde det
verste en forelder kan gå
gjennom. Hvordan lever
man videre etterpå? Det fin-
nes nettverk og hjelp for den
som søker det. Side  10-11

Hvem-hva-hvor side 13 Menighetskalender side 16 
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Medlemmene i Slettebakken Motettkor kan ikke tillate seg 
mye vårslapphet. På programmet i ukene fremover står Egil
Hov-lands «Oppstandelsesmesse» andre påskedag, (28. mars),
en Bach-kantatekonsert 3. april og til sist, 24. april: Charles
Widor og Louis Viernes «Messe solennelle». Alle konsertene
finner sted i Slettebakken kirke. Side 4 og 14

 

slettebakken  2-05.qxp  11.03.05  15:22  Page 1



2  mars 2005                  

Slettebakken 
menighetsblad 
2-05

Uutgis av menighetsrå-
det i samarbeid med BKF

og de andre menighetene i
Fana, og sendes til alle hjem i menighe-
ten. Vi tar med glede i mot artikler av
ulike slag og reportasjetips

Lokalredaksjon: 
Lokal kontaktinformasjon: 
Se side 13

Levering av stoff:
Til menighetskontoret eller på epost:
slettebakken.menighet@bkf.no
Bilder skannes med høy oppløsning.
Bruk høy oppløsning på digitalt kamera.

Sentralredaksjon:
Red. (konst.): Jan Hanchen Michelsen
Red.råd: Hans J. Morvik, Jan-Erik
Lien, Lisen Skarstein og Gulborg Aarli,
Frode Høyte, Dag Vaula og Sigmund
Austrheim
Telefon: 55 23 25 47
Mobil: 90 68 73 17
Epost: jan.hm@frisurf.no

Grafisk produksjon: 
Dragefjellet Produksjon
Tlf: 55 23 25 47 
Epost: post@www.dragefjellet.no
www.dragefjellet.no

Trykk: Grafisk Trykk, Straume

Neste nummer: 11. juni
Stoffdeadline: 1. juni

AV SIGNE TRÆTTEBERG

«Kjærlighetens vei» er stoppe-
sted sammen med Jesus på
veien til oppstandelsen 1. på-
skedag. Hver samling er et nytt
stoppested med et spesielt
tema. Samtidig er det en rød
tråd mellom stoppestedene:

■ Hver samling begynner og
avsluttes med samme utdrag
fra Matteuspasjonen av J.C.
Bach – en koral.

■ Vi tenner et lys

■ Filtstykke i liturgiske farger
som limes på hvert stoppested
av et barn

■ Fastebøsse som sendes rundt
mens barna legger på en mynt
og synger «Vandre i Guds lys».

■ Et barn får tegne fra fortel-
lingen på hvert stoppested

Kjærligheten

Vi er på vandring 
på veien fra
Betlehem og
krybben i 
stallen der, til
Jerusalem og
Jesu kors. 

AV JORUNN M. JOHNSEN 

Det er en vandring vi prøver å gjøre hvert år i faste-
tid, prøver og prøver, men hva skjer med oss?

Fastetiden utfordrer oss til å vandre med Jesus,
gjennomleve fortellingene om hans prøving og fris-
telser, minnes hva som skjedde. Er det slik med flere
enn meg at fastetiden starter med alle god intensjo-
ner og ender opp med at også i år ble de fleste gode
forsett brutt? Jeg leste ikke så mye i Bibelen som jeg
hadde tenkt å gjøre , jeg klarte ikke å holde meg bor-
te fra søtsaker som jeg hadde planlagt å gjøre, jeg
klarte ikke --, klarte ikke ---.

Vi kan og skal prøve å etterfølge Jesus på hans vei,
vandre med ham. Men vi klarer det ikke, vi faller av
veien selv om den er brolagt med alle gode intensjo-
ner.

Derfor blir gaven som ligger ved denne veis ende
større og mer betydningsfull for meg for hvert år som
går. Jeg ser hvordan jeg trenger å få legge av mine ne-
derlag ved Jesu kors, ser hvor jeg trenger å få ta del i
nådens måltid når brødet bytes og vinen drikkes
skjærtorsdag kveld. Jeg ser hvordan jeg trenger lang-
fredags alvor og stillhet. Og så trenger jeg påskemor-
gens under, alt er fullbrakt, også for meg.

Påsken er en tid for det store spenn mellom død,
sorg, tårer som det ene ytterpunkt og oppstandelse
og evig liv og glede som det andre.  Det er sannelig en
kjærlighetens vei Jesus gikk for oss. Det er en gave
ved denne veiens slutt for deg og meg, den tomme
grav viser at det umulige kan skje. Det er kjærlighe-
tens kraft som virker, Jesus vandret  kjærlighetens vei
for deg og meg. Forstå det? Neppe. Ta bare imot, det
er Guds påskegave til oss. ●
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Kjærlighetens 
vei – fra krybben 
til korset
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Tiden fra fastelavn til påske prøver vi å gjøre litt
spesiell i Slettebakken menighets barnehage. På samme
måte som adventstiden før jul er spesiell. Vi forbereder
oss til noe viktig, og ønsker å gi barna opplevelser som
setter spor  og som kan bety noe positivt for dem.
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Faste ritualer
Alle samlingene er på et be-
stemt sted i barnehagen, og
samlingene foregår etter det
samme rituale. Alle barna
får en fastebøsse med hjem.
De oppfordres til å hjelpe til
med noe hjemme eller hos
familie og kjente, og å legge
litt eller noe av en eventuell
lønn på bøssen i stedet for å
bruke det til snop. 

Det blir mange flotte
samtaler om dette i tiden
før påske. Barna har virkelig
evne til å tenke på andre og
har mange forslag til hvor-

dan vi kan hjelpe de som
ikke har så mye.

Fest og karneval
Fredag før fastelavnssøndag
har vi festen før faste;   KAR-
NEVAL.  Da kler vi oss ut og
spiser fastelavnsboller. En
eller flere klovner kommer
på besøk og vi slår hull på en
hjemmelaget figur som
henger i taket.  Når mange
har slått «drysser» det snop
ut av figuren! I løpet av stop-
pestedene på Kjærlighetens
Vei får barna erfare hva natt-
verd er ved å få se vin og
oblat og høre hvordan natt-
verden foregår i kirken.  Når
vi snakker om fotvaskingen
kan noen av barna få «vas-
ke» hverandres føtter.

Påskefrokost
En morgen før påske invite-
rer vi foreldrene på påske-
frokost. Da har vi ofte en
fremvisning av noe vi har
arbeidet med og vi synger
påskesanger sammen. Før
vi tar påskeferie har vi feiret
at Jesus stod opp fra graven.
På påskefesten har vi over-
raskelser og danser av glede!

Barn og voksne i barne-
hagen vil ønske alle god
påskefeiring ! ●

Slettebakken menig-
hetsråd har godkjent en
plan for videre
utsmykning av kirken.
Dette har resultert i at
det har vært arbeidet
med å få nye blomster-
vaser til alteret og med
utskifting av noen av de
liturgiske tekstilene.

AV JORUNN M. JOHNSEN 

En testamentarisk gave
som ble gitt menigheten fra
Helga Birkelund, mange-
årig aktiv i menigheten,
medførte at nye blomster-
vaser kunne bestilles av Pål
Vigeland. 

Kunstneren kom med ut-
kast som ble godkjent av
biskopen, og nå er de nye
vasene på plass i kirken. 

Søndag 30.januar ble de
tatt i bruk  og dette ble be-
hørig markert ved gudstje-
nesten den dagen.

Gullsmed og kirkekunst
Pål Vigeland er utdannet
gullsmed men har arbei-
det med andre materialer
også som kobber og mes-
sing. 

Han har gjort flere bestil-
lingsverk for kirker og har
blant annet laget kirkesøl-
vet i Skjold kirke her i Ber-
gen  og i Nore Neset kirke i
Os. 

Nå har han en større ut-
stilling i Nordenfjeldske
kunstmuseum i Trond-
heim der han viser både
nyere og eldre verk.

Studerte rommet
Da han skulle lage våre
blomstervaser var han på
befaring i kirken, studerte
rommet, dets form og det
som er av utsmykning.
Han forteller at det han var
opptatt av var at vasene
skulle ha en god form,
skulle passe til det massive
alterbordet som vi har og
til den store søylen bak al-
teret.

Nå er vasene på plass og
vi gleder oss stort over
dem.●

ens vei

FASTE FESTER: Karneval i Slette-
bakken menighetsbarnehage. 

BEGGE FOTO: SIGNE TRÆTTEBERG

SLO HULL ...på hjemmelaget figur.
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Nye altervaser 

VASER. Vigelands vaser på plass i
Slettebakken kirke. 

FOTVASK.
som en del 
av «Kjælighe-
tens vei 
«vasket»
barna hver-
andres føtter. 
FOTO BEATE 

ROMMETVEIT 

REMME
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Sammen med Voss og Omland
Kantori fremfører Slettebakken
Motettkor 3. april igjen to
krevende Bach-kantater. 

AV OLAV ØGAARD OG JAN H. MICHELSEN

-Samarbeidet med andre kor gir
klangmuligheter vi ikke kan skape
alene. Vi må være mange for å hamle
opp med Bachs «festorkester».  
-Voss og Omland Kantori  har dessu-
ten erfaring med storframføringer
som Händels «Messias» og Haydns
«Skapelsen», sier  Slettebakken-orga-
nist, Olav Øgaard.

Bach - den største
Gjennom historien er Johann Sebasti-
an Bach regnet som den største krist-
ne komponisten.  

- 23 år gammel sa han: «Jeg ønsker
uten reservasjon å gi hele mitt liv til å
lage musikk til ære for Gud. Dette er
den endelige hensikt med min eksis-
tens», siterer Øgaard

1723 ble Bach ansatt som kantor ved
Thomaskirken i Leipzig. Til oppgave-

ne hørte det å skrive vokalmusikk til
byens to hovedkirker. Dette ble blant
annet til hele fem kantate-årganger. 

-Bach ble værende i Leipzig resten av
sitt liv. Ut fra overbevisningen om at
han var Guds verktøy, skrev han mu-
sikk til Guds ære, musikk som har gitt

ham betegnelsen «den femte evange-
list». -3. april øser korene fra Voss og
Slettebakken av denne rike kilden, og
vi ønsker med vår sang å formidle
Bachs tro. Det ligger mye arbeid bak
en slik konsert, og vi håper at vi kan gi
dere alle en opplevelse!  ●

Kantatene skal også framføres på
kulturfestivalen «Vossekyrkjemes-
se» 21. mai.

Ambisiøse
fellesprosjekter
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Hovland i påsken
Også i år vil Slettebakken Motettkor, seks blåse-

re og orgel, sammen med menigheten framføre

Egil Hovlands «Oppstandelsesmesse» andre på-

skedag, 28. mars i Slettebakken kirke kl. 19.30.

Dette er en fellesgudstjeneste for Fana prosti.

Flere sier at det er ikke skikkelig påske før de

har fått med seg Oppstandelsesmessen, og vi

ser økende oppslutning.  Vårt håp er at mange

flere vil oppleve det slik, og finne veien til kir-

ken til et verdig punktum for påskefeiringen. Jo

flere vi er, jo mer fulltonende blir lovsangen!

Prester: Jorunn M. Johnsen og Kari Vatne

Orgel:  Kristen Øgaard

Dirigent:  Olav Øgaard

Velkommen til festgudstjeneste!

SAMARBEIDSPROSJEKTER. Store oppgaver venter Slettebakken Motettkor denne våren.

Voss og Omland Kantori, Slettebakken 
Motettkor og solister framfører J.S. Bachs
Kantate nr. 45 og 148:  «Es ist dir gesagt,
Mensch, was gut ist» og «Bringet dem Herrn
Ehre seines Namens»

Solister: Kristin Mulders, alt
Haakon Mattis Skrede, tenor
Ole T. Grøtjorden Strøm, bass

Orkester: 6 fioliner, 2 bratsj, 2 cello og 
kontrabass, 2 oboer, 1 obo 
d’amore, 2 fløyter, trompet, 
pauker og cembalo

Obligatstemmer blir ivaretatt av følgende 
profesjonelle musikere:

Hans Olav Hjetland, fiolin
Øystein Haga, fløyte
Gunn Berit Kleivedal, cello
Hege Sellevåg Aarø, obo
Per L. Knudsen, trompet

Dirigenter Lars Ragnvaldsen - Olav Øgaard

Billetter kr. 100,- ved inngangen.

Konserten er støttet av Norsk Kulturråd og 
Bergen Kirkelige Fellesråd

Kantate-konsert
Slettebakken kirke søndag 3. april kl 1930
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Vet du hva du skal gjøre i
sommer? Ikke det, nei. Men da
kan du begynne å planlegge
allerede nå. 

Herved er du invitert til årets sommerlei-
rer på Wallemtunet. Disse leirene er svært
populære, og mange som kommer tilbake
år etter år. Vi samler barn mellom 7 og 15 år
fra hele fylket til mye lek og moro. Fjelltu-
rer, fotball, sporløp og spennende kubbe-
spillkamper er bare noen av aktivitetene.

I fjor var Noah gjennomgangspersonen
på leirene, og i den forbindelse øvde vi
inn en musikal, som senere ble framført
for foreldre og andre tidlig på høsten. I år
skal det handle om Josef, og leirtreffet blir
lørdag 27. august. 

Spennende
Å reise på leir er spennende. Man treffer
gamle og nye venner, finner på mye
moro sammen, og opplever mye sosialt

og åndelig på kort tid. Vi vet at sommer-
leirene på Wallemtunet for mange er et
av årets store høydepunkter. Leirstedet
vårt ligger i flotte naturomgivelser på
Kvamskogen.

Planleggingen godt i gang
Vi er i gang med planleggingen av en ny
leirsesong, som så smått begynner å
nærme seg. I år blir det lagt opp til tre lei-
rer. Tidspunktet for disse blir:

Leir 1: 24.-28. juni 12-15 år
Leir 2: 28. juni-1. juli 9-12 år
Leir 3: 1.-3. juli 7-10 år

Det kan være lurt å melde seg på tidlig,
for det kan bli stor pågang. Kontakt Ber-
gens Søndagsskolekrets, tlf. 55312032, e-
post kretskontoret@bssk.no ●

Så sees vi i sommer?
Med vennlig hilsen 
Bergens Søndagsskolekrets.

Noen kroner 

til overs?
Hvis svaret er JA, sjenk dem

til nytt orgel i Øvsttun 

kapell, til glede for de fleste!

Konto nr. 3411.25.25000

Sommerleir på
Wallemtunet
Sommerleir på
Wallemtunet

Jubileet 
åpnes i 
Fana kirke
Statsminister Kjell Magne
Bondevik blir blant gjestene
når Bergen starter jubileums-
feiringen med  festgudstje-
neste i Fana kirke 12. juni kl
11.00. Etter gudstjenesten
blir unionsjubileet markert
med familiearrangement og
kirkekaffe i kulturparken og
en kulturopplevelse i Fana
amfi. Også biskopen i Bjørg-
vin, Ole D. Hagesæther, ord-
fører Herman Friele og andre
sentrale personer fra Bergen
kommune, Hordaland fylke og
Bjørgvin bispedømme vil del-
ta i gudstjenesten og arran-
gementene etterpå.●

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

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

Hver fredag:
Kunngjøring om gudstjenester
i Fana Prosti. 

E-post:
marianne@fanaposten.no 
E-post:
annonseavd@fanaposten.no

Sotra Reviderte, Birkeland kantori, Cantus og 
Slettebakken  Motettkor framfører sammen 

to messer for kor og  to orgler:

Dirigenter: Olav Sørheim  og  Olav Øgaard
Organister: Amund Dahlen og Guro Rotevatn Buder

Søndag 24. april 2005   19.30  i Slettebakken kirke
Billetter kr. 70,-

Charles Widor og Louis Vierne:

Messe solennelle

L
ouis V

ierne
C
harles W

idor
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I solidaritet med kvinner i Mali
som må gå milevis for vann, har
en jentegjeng i Skjold menighet
tatt initiativ til å kombinere
ønsket om å holde seg i form -
og misjonsengasjementet. 

AV JAN ERIK LIEN

En dag i måneden går de en tur, hvor
minsteprisen er kr. 30,- per person. De
kler seg etter været og går en løype som
passer vær og vind. Pengene som beta-
les går til å bore etter vann - i Mali.

Vann - det viktigste
Mali, med 12 mill. innbyggere  er et av
Afrikas fattigste land. Skjold menighet
har lagt sitt misjonsengasjement net-
topp hit for å være med å hjelpe noen
av de fattigste blant de fattige.

Særlig er leting etter vann og brønn-
boring satsningsområder. Brønnene
og pumpene kommer hele lokalsam-
funn til gode, sikrer mat til mennesker
og dyr, og letter hverdagen for de aller
fleste.  Tid som tidligere gikk med til å
hente vann, kan nå brukes til inntekts-
bringende arbeid eller skolegang. 

Det blir opprettet lokale komiteer
som får ansvar for og opplæring i vedli-
kehold av kildene. Interessen blant
kvinner for å drive med små inntekts-
bringende foretak er også økende. 

Små lån, store resultater
Ved hjelp av små lån hjelpes de i gang
med for eksempel dyrking av grønnsa-
ker, som kan selges på markedet - eller
med innkjøp av husdyr, som kan gi
både familien næring og litt ekstra
penger ved salg av kjøtt og melk. Det gis
også opplæring i hvordan høy kan opp-
bevares som reserve i eventuelle tørke-
perioder. Det er også opprettet kornla-
gre som kan avhjelpe matkriser. 

Kapasitetsbyggingen er i hovedsak
rettet mot lese- og skriveopplæring . En

gang i året er pro-
sjektet vertskap
for en festmønst-
ring om alfabeti-
sering. I 2002
deltok 25 kvin-
ner i kvinneklas-
sen, og Yeeya Sii-
se vant konkur-
ransen i diktat og
regning. Premi-
en var en ku. 

-Tusen takk.
Jeg er så glad.
Gud velsigne
dere, sa hun med

tårer i øynene da hun mottok prisen. 

Kvinner, barn og helse
I helsearbeidet er det først og fremst
kvinner og barn som står i fokus. Det
gis blant annet vaksiner, helseinfor-

masjon og jord-
morhjelp. I rap-
portene fra pro-
sjektlederen Alahi-
di Barry og misjonær
Kari Vestbøstad kommer
det tydelig fram at dette
arbeidet går framover.
Unge vordende mødre er
blant annet ikke så skeptisk
til å ta imot fødselshjelp lenger,
og vaksineringen av barn mellom 0-11
måneder har ført til lavere dødelighet. 

Alt dette er mer eller mindre ringvirk-
ninger av forskjellige menigheter, of-
fentlige institusjoner og frivillige orga-
nisasjoners arbeid og giverglede, bl.a.
fra «Jentene som går for Mali». Et ek-
sempel til etterfølgelse. ●

Bli med på tur  - se øverst på siden
for ytterligere informasjon!

Ta en tur til hjelp 

for Mali
Bli med oss!
Følgende onsdager møtes vi utenfor

Skjold kirke kl. 18.30: 30.03 - 27.04 -

25.05 - 15.06. Du er hjertelig velkom-

men -  og ta gjerne en med deg! Kollekt

minst kr. 30,- pr. tur.

Arrangør: Misjonsutvalget 

v/Grethe Hansen, tlf. 55 91 76 07 og

Tove Brekke, tlf. 55 13 76 62         
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DOBBELT OPP: En fin tur er bra i seg selv, men kombinert med et humani-
tært prosjekt blir det dobbel gevinst! ILLUSTASJONSFOTO: ARKIV

Vann er mer verdt enn
gull for kvinnene i Mali. 

FOTO: NORMI-
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Velkommen til

tlf.55 91 98 00
www.fanasparebank.no

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

   
  

EGENTLIG?
Krisetelefon    E-posttjeneste
815 33 300  www.kirkens-sos.no

AV JAN HANCHEN MICHELSEN

Til sammen er det nå laget et
åttitalls blader, og alle er – i
likhet med bladet du leser nå,
resultat av et samarbeidspro-
sjekt, der menighetenes fri-
villige får hjelp av to deltid-
sansatte redaksjonsmedlem-
mer.

Målet var å lage et utgivel-
sessystem som både letter
byrdene for den enkelte re-
daksjon og - forhåpentligvis -
bidrar til et mer innholdsrikt
og vidtfavnende «lokalblad»,
uten at utgiftene dermed
øker for mye. 

Det er de åtte midtsidene
som er identiske for alle de vel
32.000 bladene som trykkes.

Skal evalueres
For to år siden var noen skep-
tiske til prosjektet, mens an-
dre på sin side var meget en-
tusiastiske.  Nå skal det av-
gjøres om skeptikerne eller
optimistene får «rett» til slutt.
Noen menighetsråd har al-
lerede begynt evalueringen,
og torsdag 10. mars var bla-
det en viktig sak på møtet i
Fana prostiforum. Menighe-
tene har frist 1. mai med å ut-
tale seg skriftlig, og den ende-
lige beslutningen om vider-
føring eller ikke skal tas før
sommeren.

Diskusjoner
- Prosjektet er på mange må-
ter i ferd med å finne formen,
mener styreleder for prosjek-
tet, Magnhild Bøyum Aase.

-På styremøtene er det livli-

ge diskusjoner om økonomi,
om redaksjonell profil, om
terskelhøyden for bidrag og
mye annet, men de generelle
tilbakemeldingene er stort
sett gode. Men jeg skal ikke
foregripe den videre behand-
lingen, og heller ikke spå om
fellesbladet blir videreført et-
ter nyttår, understreker hun.

-Det er uansett viktig at flere
blir med på prosessen. Ta
kontakt med din lokalredak-
sjon og si din mening; om du
ønsker at prosjektet skal fort-
sette, eller om den gamle løs-
ningen var bedre.

Tøff jobb
Magnhild Bøyum Aase, som
selv har vært bladredaktør,
kjenner prosessen fra innsi-
den.

-Menighetsblad har alltid
vært en viktig oppgave, men
utgivelsene har ofte medført
stor arbeidsbelastning på en-
keltpersoner. Etter min me-
ning gjør fellesprosjektet job-
ben enklere, men vi trenger
fortsatt kontakt med flere fri-
villige som vil prøve seg som
bidragsytere.

Hun mener at dette særlig
bør være interessant for unge,
medieinteresserte. 

-Mange drømmer om å job-
be i media, og dette kan være
et forum å prøve seg for første
gang, et blad der journalist-
spirer og fotointeresserte kan
få samarbeide med profesjo-
nelle mediefolk, understreker
Aase. Hun ser gjerne at fjorå-
rets «journalistkurs» blir
gjentatt til høsten. ●

To år med fellesblad
For ganske nøyaktig to år siden ble det første
«felles» menighetsbladet for de sju menighetene i
Fana prosti båret ut til alle bydelens husstander.
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Normalplanen av 1939 med-
førte en større utvidelse av
lærestoffet. Faget ble åpent
og inkluderende og dets all-
menndannende preg ble
fremhevet enda sterkere. I
1969 vedtok Stortinget at fa-
get ikke skulle fungere som
kirkens dåpsopplæring. 

I 1970-årene oppsto en
splittelse i faget og livssyns-
undervisning ble innført
som alternativ for elever som
var fritatt for kristendoms-
kunnskap. I fagplanene M74
og M87 ble det lagt ytterlige-
re vekt på etiske spørsmål, og
slektskapet mellom kristen
og humanistisk etikk ble un-
derstreket.

Et nytt fag blir innført
I 1995 vedtok Stortinget å
innføre et nytt fag: «kristen-
domskunnskap med religi-
ons og livssynsorientering»
(KRL), som skal være felles
for alle elever, med utgangs-
punkt og tyngdepunkt i kris-
tendommen i den stedegne
form som har preget norsk
kultur og samfunnsliv, men
være økumenisk åpen og gi
kunnskap om andre kristne
trosretninger.  Faget skal
samtidig gi god kunnskap
om andre religioner og livs-
syn og om generelle etiske
og filosofiske emner.

Under overskriften «Fa-
gets plass i skolen» presise-
rer L97 at opplæringen i fa-
get skal gi elevene grundig
innsikt i kristendom og hva

kristen livstolkning inne-
bærer, og god kunnskap om
andre religioner og livssyn.
Faget skal ikke være en are-
na for forkynnelse. Faget
skal gi kunnskap om, ikke
opplæring til, en bestemt
tro. 

Misfornøyde foreldre 
Det er begrenset fritaksrett
fra deler av undervisningen i
KRL-faget som oppfattes
som forkynnende (f.eks.
skolegudstjenester).

For noen har dette ikke
vært tilfredsstillende fordi
fagets planer vektlegger og
har sitt tyngdepunkt i kris-
tendommen. Åtte foreldre-
par fra Human-Etisk For-
bund saksøkte staten for
brudd på menneskeretts-
konvensjonen på grunn av
fraværet av full fritaksrett fra
KRL-faget. De tapte rettsa-
ken i Norge, men vant frem i
FN-komitéen. FNs mennes-
kerettskomité har fastslått
at KRL-faget krenker forel-

drenes frihet til selv å sørge
for barnas religiøse og mo-
ralske oppdragelse.

Fritak fra KRL-faget
Den siste utviklingen i saken
sto omtalt i BT 05.02.05. Etter
at Jens Johan Orning klaget
faget inn for FNs menneske-
rettskomitè og vant, har ut-
danningsminister Kristin
Clemet kunngjort at under-
visningen i KRL-faget ikke
lenger skal være forankret i
skolens kristne formålspara-
graf. Nye planer for faget skal
utarbeides.  Fritaksreglene
blir forenklet. De permanen-
te endringene trer i kraft fra
skoleåret 2005/ 2006. Det åp-
nes for at foreldre som øn-
sker det, kan ta barna ut av
undervisningen i hele faget
resten av dette skoleåret, til
nye regler er på plass. 

Hva innebærer dette for
alle dem som tilhører Den
norske kirke og døper sine
barn til den kristne forsakel-
se og tro?

KRL-faget gir kunnskap
om, ikke opplæring til, en be-
stemt tro. Skal barna lære og
vokse i troen de ble døpt inn
i, må det skje utenfor skoleti-
den. Foreldrene og kirken
må sammen sørge for barnas
religiøse og moralske opp-
dragelse. 

Menigheten og menig-
hetslivet blir viktig for å få
dette til. Støtt opp om din
kirke! ●

Fra kristendoms-
kunnskap til KRL

I Norge var kristendomskunnskap det viktigste faget i allmueskolen fra 1739.
Faget tjente som konfirmasjonsundervisning, men bidro også til å øke
allmenndannelsen.  Siden er fagets innhold blitt omdefinert flere ganger,
særlig i siste halvdel av 1900-tallet, skriver kronikkforfatter Gullborg Aarli.

KRL-ELEV: Hilvi Fjose spilte nydelig for oss da vi kom på besøk i en KRL-time
i 2B på Minde skole. FOTO: GULLBORG AARLI
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Global Week of Action er et
økumenisk initiativ for å gjøre
de internasjonale handelsre-
glene mer rettferdige enn de
er i dag. 

AV LARS OVE KVALBEIN

Handel har alltid funnet sted, både
innad i og mellom land. I handelen
ligger det et enormt potensiale for ut-
vikling fordi den åpner opp for spesi-
alisering, investeringer og verdiskap-
ning. Dessverre fungerer ikke dagens
handel slik. Avtalene som regulerer
handel mellom stater er i stor grad
utarbeidet og forhandlet frem av de
rike landene for å tjene deres egne in-
teresser. Derfor er verdens handels-
system grunnleggende urettferdig.
De fattigste taper igjen, mens de rike
tjener enda mer.

WTO - en nøkkelaktør
Verdens handelsorganisasjon (WTO)
er den internasjonale organisasjo-
nen som i størst grad regulerer inter-
nasjonal handel. Da den ble oppret-
tet i 1995 ble også handelsbegrepet
utvidet. I dag dreier det seg ikke bare
om handel med varer, men også om
tjenester, investeringer og andre
handelsrelaterte områder som stan-
darder, patentrettigheter og regule-
ring av multilaterale selskaper. En
bred kirkelig allianse for rettferdighet
krever at handelsreglene underord-
nes menneskerettighetene og at dis-
se reglene utformes også på de fattige
landenes premisser.

Utfordrer myndighetene
Under Global Week of Action vil vi i
samarbeid med kirker, menigheter,
organisasjoner og enkeltindivider i
Norge utfordre våre myndigheter til å
gjøre hva de kan for å skape mer rett-
ferdige regler. Til gudstjenesten 10.
april er det utviklet prekenstoff, bøn-
ner og liturgiske elementer som kan
brukes til å sette preg på denne guds-
tjenesten. I gudstjenesten vil menig-

hetene få som handlingsalter-
nativ å gi et mandat til en ut-
sending eller til den kirkelige
alliansen. Mandatet vil bli
overlevert myndighetene med
krav om at de endrer sin poli-
tikk til det beste for fattige land.

Sukkerkrig!
■ Fordi livsgrunnlaget til fatti-
ge sukkerbønder i Mosambik
trues av EUs subsidieordning på
sukker, og vi i Norge får 99 pro-
sent av sukkeret vårt fra EU, vil vi
oppfordre norske myndigheter
til sukkerkrig mot Danmark.
Norge kan innføre straffetoll på
dansk sukker og slippe sukker
fra Mosambik til på det norske
markedet.

Tekstilproblemer
■ Fordi tekstilarbeidere rundt
om i verden utnyttes grovt og
underbetales for at våre klær
skal bli så billige som mulig, vil
vi kreve at norske myndigheter
innfører krav om merking av
opphavsland og fabrikk slik at
vi som forbrukere skal få vite
hvor og hvordan våre klær er
produsert. ●

9                 mars 2005 

En uke for et mer rettferdig 

handelssystem

JOHANN SEBASTIAN BACH:

Fana kirke, lørdag 19.mars kl 19.00

Medvirkende: Fana kyrkjekor, Prosjektkor fra Os,
Fana Kammerorkester, blåsere og musikere fra BFO.
Evangelist: Howard Crook (Paris). Sopran: Grethe
I. Berge. Alt: Ingvild Storhaug. Tenor (ARIER): Henrik
Hundsnes. Bass (PILATUS OG ARIER): Simon Kirkbride
Bass (KRISTUS): Ole Strøm. Konsertmester: Elisa-
beth R. Andersen. Dirigent: Jostein Aarvik

Billetter kr 180,- / 150,-

Fremføres også søndag 20.mars kl 19.30 i 
Os kirke under ledelse av Tore Hegdahl

Johannes-
pasjonen.

Vil du eller din menighet være med på 
aksjonsuken og kreve mer rettferdighet,

ta kontakt med Kirkens Nødhjelp:
kampanje@nca.no, tlf. 22 09 28 57 

Du kan også ta kontakt med 
Ressursgruppa for miljø og rettferd 

i Bjørgvin v/Lars Ove Kvalbein for å høre
mer om mulighetene i Bjørgvin:

lok@kirken.no, mobil: 930 44 559
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AV JAN HANCHEN MICHELSEN

Tungtransportsjåføren Geir
Erik hadde hatt det vanskelig
etter en alvorlig bilulykke, og
Jan Erik Lien ser ikke bort fra
at dette kan ha en sammen-
heng med det som skjedde.

-Men han etterlot et brev til
sin kone,  der han blant annet
skrev at jeg ikke måtte bebrei-
de meg for det som hadde
skjedd.

Kanskje uten at det hjalp så
mye. Var det støtte andre ste-
der?

-Barnetro har jeg hatt hele
livet, sier Jan Erik ettertenk-
somt. -Jeg har en skytsengel
som har vært med meg siden
jeg var seks ... nei, det vil si, jeg
har to engler som følger meg. 

De sju fasene
Selv om troen har vært viktig,
ble tiden etter like vanskelig
for Jan Erik som for alle andre
i samme situasjon. 

-Sju faser, sier han. -Sju fa-
ser gikk jeg igjennom. Sjokk,
sinne, bebreidelse, en vold-
som ensomhet, fulgt av hjel-
peløshet og sorg. 

Så kom selvbebreidelsene.
Til sist klarte han så smått å
erkjenne:

-Først da kunne den egent-
lige bearbeidelsen starte,
men det var ikke lett. Vi følte
oss alle alene, vi som var ram-
met. Jeg hadde alt for mange
spørsmål, og ikke så mange
svar.

LEVE ga håp
Drammenseren, som har
bodd i Bergen nesten hele sitt
voksne liv og konen Mary
hadde tøffe tider. Først nær-
mere et halvår etter dødsfal-
let kom et slags skifte. Helt til-
feldig så han en annonse i BA,
en invitasjon til å ta kontakt
med LEVE – Landsforening-
en for etterlatte etter selv-
mord.

-Vel, jeg ringte nummeret,
tross alt, og ble sittende og
snakke halvannen time med
lederen. Det var som om det
ble stukket hull på en boble!
Endelig traff jeg folk som vis-
ste hva dette innebar, som
hadde vært igjennom det
selv og som TURDE å snak-
ke.

-For dette er ikke noe man
snakker lett om?

-Nei, men det er et bevisst
valg jeg har tatt, å faktisk for-
telle om dette. Og i forening-
en møtte jeg folk som forsto.

Ressurspersonen
Jan Erik Lien er en fascine-
rende kar; en vital og sprud-
lende 67-åring, som blander

anekdoter fra et spennende
yrkesliv med gutteaktig data-
humor, og han gir et klart
inntrykk av å ha et lyst syn på

Fant hjelp 
da det 
verste 
skjedde
25. november 2001 ble verden mørk for Jan Erik
Lien. Den pensjonerte grafikeren fra Skjold fikk vite
at han ikke lengre hadde fire barn i levende live.
Eldstesønnen hadde tatt sitt eget liv, 41 år gammel. 

TA KONTAKT! Jan Erik Lien er ikke i tvil om at kontakten han fikk med organisasjonen  LE
foreningen for etterlatte etter selvmord hjalp ham med å «komme videre» etter sønnen  Ja
Under: Det siste bildet av Jan Erik og Geir Erik Lien.                                         FOTO: JAN H.    MI
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Sorgseminar for 
etterlatte
Fana Prosti inviterer etterlatte til et seminar
om sorg. Sorgen berører oss på mange måter
og du er velkommen enten det er kort eller
lengre tid siden dødsfallet. Tid og sted: Lør-
dag 9 april kl. 10.30-14.00 i Skjold kirke

PROGRAM:
■ Hva er sorg og hva gjør sorgen med oss?

ved sokneprest i Storetveit Menighet, 
Bjarte Holme

■ Lunch
■ Samtale/spørsmål
■ Orientering om tilbud til etterlatte i 

Fana prosti.
Påmelding: Se notisen under.

Sorggrupper
I høst ble det startet opp tilbud om sorg-
grupper i Fana prosti. Det er nå fem grupper
i gang, og tilbudet er blitt tatt godt imot av
dem som deltar. Vi inviterer til nye grupper
med oppstart etter påske.  For spørsmål el-
ler påmelding til gruppene kan dere kontak-
te diakonene:

Tone Totland: 55 36 22 85/915 32 323
Reidun L. Dyvik: 55 30 81 10

Det vil også bli anledning til å melde seg på
under  sorgseminaret 9 april.

Trenger du noen å
snakke med? 
Har du behov for noen som kan lytte, noen
du kan snakke med i en vond situasjon,
kan disse lenkene og adressene være til
hjelp. En samtale med et medmenneske
gjennom telefon, eller du skriver ned det
du har pr. e-post – gjør det som passer
best for deg.

Mental Helse Hordaland 
Nygaten 3, egt. 2 
Postboks 686, 5807 Bergen 
Telefon 55 32 11 86 (ons. 13.30 - 17.00)
Mental Helse har betjent telefon hele døg-
net, 365 dager i året: 810 30 030

Kirkens SOS 
Et menneske å snakke med når livet er som
verst. Kirkens SOS har døgnåpen krisetje-
neste pr. Telefon: 815 33 300

LEVE – Landsforeningen for 
etterlatte etter selvmord
www.levehordaland.no
Hordaland Fylkeslag. Kontakttelefon
for etterlatte: 97 77 10 74 

livet. Boccia-entusias-
ten og menighetsarbei-
deren lar seg slett ikke
stoppe av en alvorlig
muskelsykdom, og etter
at han ble uførepensjo-
nert på slutten av nitti-
tallet har han fordypet
seg i frivillig arbeid og
vedlikeholder et stort
kontaktnett i inn og ut-
land.

Tragedien familen
opplevde er ikke lett å se
spor av, men den er der,
hele tiden. I stuen heng-
er bilder av barn og bar-
nebarn, men ved siden
av datamaskinen, der
han samler trådene i sitt
frivillige arbeid, står bil-
det av Jan Erik og søn-
nen. Det siste som ble
tatt av de to sammen. 

-Jeg snakker med ham
hver dag, sier Jan Erik al-
vorlig. -Klart jeg gjør.

Uforpliktende og 
generøst
Men det var i LEVE han
fikk sine første dype
samtalepartnerne. Or-
ganisasjonen fremstår
som et larvterskeltilbud
for helt vanlige men-
nesker som brått treng-
er hjelp det kanskje ikke

er lett å finne andre steder.
-Jeg er privilegert i det at jeg  tillot

meg selv å søke hjelp, og jeg er glad
for den åndelige ballasten jeg har.
Særlig er jeg glad for at jeg har klart å
unngå bitterhet over det som skjed-
de, og LEVE har vært viktig her. 

- På et medlemsmøte kommer det
kanskje 20-30 personer, vi prater
sammen, innimellom er det fore-
dragsholdere og gjester, men mest av
alt er vi der for å treffes, mennesker
med en felles erfaring; på tvers av al-
der, kjønn og livssyn og politisk syn
har vi denne ene tingen felles som
binder oss sammen, og som gjør at vi
kan hjelpe hverandre.

-Og det hjelper?
-Ja!

Mangler tradisjoner
-I Norge er det ingen tradisjon for å
markere dødsfall i fellesskap,vi skal
ikke lengre enn til katolske sam-
funn for å finne mer offentlig døds-
markering og invitasjon til felles-
skap. Er LEVE en måte å søke slik
støtte på?

-Kanskje. Jo, vi mangler ritualer for
sorg, og det er både mye uvitenhet og
fortielse rundt et så vanskelig emne
som selvmord. «Dette skal vi ikke
snakke så mye om» ... men HVOR-
FOR ikke? Vi må søke sammen, hjel-
pe hverandre og komme videre i li-
vet. Dette fikk jeg hjelp til gjennom
LEVE, og derfor har jeg valgt å stå
frem med min historie og forteller
om LEVE. Jeg tror, nei, vet at jeg fikk
hjelp, at andre fikk hjelp og at flere vil
trenge hjelp. 

Skal bli sorgleder
Neste steg for Jan Erik er å fullføre et
sorglederkurs. Etter å ha bidratt som
regnskapsfører for lokalavdelingen
noen år nå vil nå han selv jobbe di-
rekte mot de nylig har blitt rammet.
Det er et stort ansvar, å få ulykkelig
mennesker til å akseptere tragedien
og prøve å gå videre i livet.

-Alle har forskjellige måter å takle
et selvmord på, men gjennom LEVE
kan man treffe folk i samme situa-
sjon, og faktisk få hjelp til å komme
videre i livet. Vi skal jo leve videre!
Alle som leser dette, og som føler at
det angår dem må ta kontakt med
oss, insisterer Jan Erik Lien. ●

Jan Erik Lien ønsker selv å 
avslutte samtalen med

noen linjer han skrev til sønnen:

«Til Geir Erik fra far:

Du hadde et indre rom som 

ingen andre fikk komme inn i.

Der inne kunne du hente styrke,

men du opplevde at taket glapp for

deg.Det er med ydmykhet og 

respekt jeg må erkjenne at du måtte

velge som du gjorde,selv om jeg

ikke forstår at du kunne gjøre det.»

«Endelig traff jeg folk som visste hva dette

innebar, som hadde vært igjennom det selv og

som TURDE  å snakke.»

en  LEVE – Lands-
nen  Jan Eriks død.
H.    MICHELSEN/PRIVAT 
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Utviklingen går i retning av større
enheter i offentlig forvaltning. Også
i kirken er dette merkbart. Flere
steder gjøres det nå forsøk med ett
menighetsråd for flere menigheter.

AV KIRKENS INFORMASJONSTJENESTE 

OG JAN HANCHEN MICHELSEN

Ifølge prosjektleder Gunnar Thelin i Kir-
kerådet åpner kirkeloven for forsøk med
felles menighetsråd i prestegjeld og kom-
muner. I 2004 godkjente Kirkedeparte-
mentet forsøk med ett menighetsråd/fel-
lesråd i kommunene Øyer og Dovre i Ha-
mar bispedømme. 

- Forsøkene gir mulighet til å prøve ut
ordninger med ett menighetsråd for flere
sokn uten å endre menighetsgrensene. 

Menighetsrådsvalg 
Til høsten er det menighetsrådvalg. The-
lin understreker at nabomenigheter som
vurderer forsøk med færre organ bør gjen-
nomføre dette i forbindelse med valget.
Og da må menighetene ta initiativ raskt.

-Søkadsprosedyren tar noe tid.  Kirkerå-
det har i den forbindelse laget en veiled-
ning for menigheter som vil gjøre slike for-
søk. Der sies det også litt om forskjellig
type utvalgsstruktur.

Forsøksmidler og følelser
I fjor fordelte Kirkerådets styringsgruppe
for kirkelig reformarbeid forsøksmidler til
menigheter som utreder sammenslåing
eller vil gjøre forsøk med færre organer.  

- Erfaringene  vil andre kunne bruke, me-
ner  Thelin, som understreker at det er
mange og sterke følelser knyttet til sokne-
strukturen.  -Samarbeid og sammenslåing
må ha andre mål enn endring i seg selv.
Min erfaring etter er at ansvar for egen kir-
ke og kirkegård gir en kollektiv trygghet og
identitet som er gull verdt i lokalmiljøet.

Tiden inne?
Han tror imidlertid tiden nå er inne til å
forenkle kirkens lokale struktur.

- Både ønsket om mer effektiv ressursut-
nytting og muligheten for å bygge opp ad-
ministrativ kompetanse taler for større en-
heter. Færre råd kan også frigjøre ressurser
til menighetenes mange oppgaver. Men de
positive effektene blir mindre hvis kom-
munene drar inn effektiviseringsgevinsten
ved å redusere sine tilskudd. Kirken har en
sårbar finansiering. Kanskje kan menighe-
ter vise vei der det lokalt er behov for struk-
turendringer? spør Thelin. ●

KURS
Hva i all verden
betyr alle disse
knappene og
symbolene?

For påmelding ring Ole Henrik tlf. 450 470 29

Kursavgift: Kr. 500,-

Kun 10
deltagere

Kursdager:

Tirsdag eller

onsdag hver uke
(med forbehold)

Kurset holdes i moderne lokaler i Klostergaten 6
(Klosterstuen). Kurset starter kl. 18.00 og varer
til ca. kl. 21.00. Du får utlevert kursmateriell.
Enkel servering. Kurset passer alle som har kompakt
eller speilreflekskamera.

DIGITALFOTO

Kurset er 3-delt:
1. del Basis fotografering
2. del Digital kameraets knapper og funksjoner
3. del Enkel innføring i bildearkivering og photoshop

FOKUSER - KOMPONER - EKSPONER Kursholder Ole Henrik

Kongsvik har arbeidet

de siste syv årene i foto-

butikk og har erfaring

med de aller fleste digital-

kamera på markedet.

På kurset vil han gi deg

personlig veiledning for

at du skal få det beste

ut av ditt kamera.

OK FOTO

Varsler store endringer Menigheten er kirkens grun-
nenhet og Den norske kirkes
organisering bygger på en geo-
grafisk menighetsstruktur.

Det var i fjor 1297 sokn (menig-
heter) i Norge, 422 (32,5%) har
færre enn 1000 medlemmer, 690
(53,3%) har under 2000 medlem-
mer. Gjennomsnittlig antall med-
lemmer er 3024. Da kirkeloven
kom i 1997 ble mange kapelldis-
trikter egne menigheter.  I okto-
ber ønsket direktør Frank Grim-
stad i Kirkens Arbeidsgiverorga-
nisasjon fortgang i å slå sammen
og redusere antall sokn, i følge
bladet KA-forum. Han foreslo å
redusere til 800 over en fem års
periode og viste til utviklingen i
andre nordiske land. 
Se også www.kirken.no/reformer

PROSJEKTLEDER: Gunnar Thelin. FOTO: KIRKEN.NO
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Sokneprest Jorunn M. Johnsen
Telefon  . . . . . . . . . . . . . 55 59 71 51
Epost  . . . .. jorunn.johnsen@bkf.no
Telefon,privat  . . . . . . . .5 5 28 98 00
Mobil . . . . . . . . . . . . . . . 41 44 11 43

Kapellan Lars Petter Eide
Telefon  . . . . . . . . . . . . . 55 59 71 52
Epost  . . . . . lars.petter.eide@bkf.no
Telefon,privat  . . . . . . . . 55 28 33 80

Daglig leder Inger-Helene Jæger
Telefon  . . . . . . . . . . . . . 55 59 71 50
Epost . . . inger.helene.jager@bkf.no
Telefon,privat  . . . . . . . . 55 28 97 02

Organist Olav Øgaard
Telefon . . . 55 59 71 53 /55 59 71 57
Epost . . . . . . . olav.oegaard@bkf.no
Telefon,privat  . . . . . . . . 55 28 96 65

Kirketjener Odd Rune Duesund
Telefon  . . . . . . . . . . . . . 55 59 71 54
Epost . . . odd.rune.duesund@bkf.no
Mobil  . . . . 45 28 02 63/93 20 07 16 
Telefon,privat  . . . . . . . . 55 93 34 51

Menighetsrådsleder Børge Smith
Telefon,privat  . . . . . . . . 55 28 91 77

Menighetens barnehage
Telefon/faks  . . . . . . . . . 55 28 40 96
Epost  . . . . . . smbhg@broadpark.no

Barnehagestyrer Signe Trætteberg
Telefon,privat  . . . . . . . . 55 28 16 82

Menighetens kor
Olav Øgaarrd  . . . . . . . . . 55 28 96 65

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

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

Søndagsskolen
Kristin Trætteberg . . . . . 55 32 76 87 

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

Ungdomsarbeider Marit Gullaksen
Telefon  . . . . . . . . . . . . . 55 59 71 56
Mobil . . . . . . . . . . . . . . . 99 77 71 09
Epost:  . . . . . . . . . marit@utslett.no

TenSing
Marit Gullaksen  . . . . . . . 99 77 71 09 

Ungdomsklubben
Magnus Hoff  . . . . . . . . . 98 44 66 10

Lederkurset
Anette B.M.Tvedt  . . . . . 97 56 27 68

SNIK (Snart i klubben)
Hilde Trætteberg . . . . . . 41 44 41 91

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

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

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

Israelsmisjonen
Telefon  . . . . . . . . . . . . . 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 59 71 50 • Faks 55 59 71 59 • E-post: slettebakken.menighet@bkf.no

AV JORUNN M. JOHNSEN 

17. februar var det samling i
Slettebakken kirke. Vel 70
kom til kirken og spiste mid-
dag. Det ble en flott samling
på tvers av generasjonene,
her var både spedbarn og be-
steforeldre. Etter middag og
samling i kirkerommet, der
dansegruppen Joy fra Bergen
baptistkirke deltok med li-
turgisk dans, samlet vi oss  i
aldersgrupper.  Ungdomme-
ne på Lederkurset hadde
opplegg for små og større
barn i ungdomslokalet, her
var det både leker og film.

Møte med det fremmede
For de voksne innledet Geir
Sakseid, prest i den interna-
sjonale menighet til samtale
om : «Møte med det fremme-
de - med islam som baktep-
pe». Med sin erfaring fra
mange års arbeid i Midtøsten
og fra arbeidet med ulike

innflyttere i den internasjo-
nale menighet her i byen, ga
han oss en del å tenke på.
Vårt møte med fremmede
kulturer og mennesker kan
nok variere fra den store mis-
tenksomhet til stor naivitet.
En utfordring for oss som
kristne mennesker og som
menigheter er å våge å være
åpen for å bli kjent med an-
dres kultur og tro. Her er mye
å lære av hverandre selv om
forskjellene også er der. Far-
gerike fellesskap bør vel være
målet i enhver menighet.

Flere møter
Neste hverdagssamling  er
torsdag 7. april i Baptistkir-
ken, også med middag. Fra kl
16.30 og kl 17.30 er det pro-
gram for barn og for de voks-
ne er det tema «Å møte seg
sjøl i døren» som tas opp.

Vi håper vi til høsten også
kan fortsette med slike sam-
linger. Har du ideer til tema
eller vil være med å hjelpe til,
kontakt gjerne menighets-
kontoret. ●

Samarbeidet med baptistkirken:

Hverdags-
samlinger
Samarbeidet med Bergen baptistkirke har denne
våren resultert i to hverdagssamlinger.

Nytt

Leder

Gjesteskribenten

Mitt valg

AktueltAktuelt

Respons

Kommentar

Replikk

Orientering

Til ettertanke

Innspill

Kronikk

Omtale

Landet over  søkes det nå
mennesker som vil ta en
utfordring og stille til valg.
Mellom 25.000 og 30.000
kandidater søkes. 

Rådene trenger men-
nesker med forskjellig
bakgrunn, alder og
kjønn. Det er behov for
ulike mennesketyper
som er interessert i kir-
kens arbeid. Målet er å få

et bredt spekter av kandi-
dater som kan gi kirken
gode råd. 

Menighetsrådet er vik-
tig både for kirken og lo-
kalsamfunnet. Oppgave-
ne er mange og spennen-
de i den fireårige valgpe-
rioden, men hvordan
oppgavene løses, varie-
rer fra menighet til me-
nighet. ●

Gi kirken et godt råd!
Menighetsrådsvalget 2005 holdes 9.-16. oktober.
Da skal det velges over 9000 medlemmer og 5000
varamedlemmer til 1297 menighetsråd.
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14  mars 2005                  

«Det skjer»
i påsken
Påske er tid for tradisjoner,
både i kirkene og i hjemmene. 

AV JORUNN M. JOHNSEN 

Her i Slettebakken kirke er tradisjonen
med Oppstandelsesmesse på 2.påske-
dag kl 19.30 en flott sak. Også i år kan
vi få glede oss til dette og til å feire
Egil Hovlands flote messe sammen
med Slettebakken motettkor strykere
under ledelse av Olav Øgaard.

Skjærtorsdag kveld er det kvelden for
å oppleve påminningen om nattverden
og  fellesskapet rundt Herrens bord på
en spesiell og sterk måte. Langfredag
er dagen for den stille og mørke kirke,
Kristi lidelsesberetning skal lyde og det
er dagen for stille ettertanke.

Utstilling
Nytt av året i vår kir-
ke er en kunstutstil-
ling i menighetssa-
len fra palme-
søndag og utover i
påsketiden.

Vår egen billed-
kunstner Linda
Øgaard står bak ut-
stillingen; en foto-
serie med navnet
STYKKEVIS, som tar sitt  utgangspunkt
i en idé om et kirkerom. Den viser
bruddstykker av en konstruksjon
kunstneren selv har bygget og iscene-
satt. Tittelen er hentet fra Bibelen,
1.Kor.13; «For vi forstår stykkevis.» ●

Se www.kunst.no/logaard for 
ytterligere informasjon om Linda
Øgaard og hennes arbeider.

Årsskiftet er også tiden for å
oppsummere de mange
oppsummeringer, også for å
oppsummere aktiviteten i
menighetene for det
foregående år. Tallenes tale
kan fortelle oss en del om
utviklingen i menigheten.

AV JORUNN M. JOHNSEN 

Vi hadde i fjor en økning på antall
dåpsbarn i menigheten,  106 mot 87 i
2003. Tallene angir dåpsbarn som bor i
menigheten selv om noen av dem kan
være døpt i annen kirke. 

Det er allikevel i menigheten de bor
at  vi har samtaler med dem og forbe-
reder for dåp og der er her vi skal følge
dem opp.

Når det gjelder gravferder var det
også en økning fra 98 i 2003 til 112 i
2004. 

Oppslutningen
En økning som nok flere har lagt mer-
ke til er økningen i gudstjenesteopp-
slutning. Gjennomsnittlig deltakelse
på alle gudstjenestene var i 2004 146
og i 2003 var tallet 130. Dette er en syn-
lig og flott økning. Selv om oppslut-
ningen nok varierer litt i løpet av et år
er økningen allikevel synlig og flott.

Ungdom til kirken
Ser vi på tall for bare familie- og ung-
domsgudstjenestene er økningen
enda tydeligere med 203 i snitt i 2004
og 140 i 2003. Det er flott å se hvor stor
oppslutning det er om både de vanlige
familiegudstjenester og gudstjeneste-
ne «av de unge for alle».

Kirkeoffer uten samme økning
Et tall som ikke har økt tilsvarende
med tallet for gudstjenestedeltakelse,
er beløpet som er samlet inn i kirkeof-
ringer. Her er tallet kr 221 462 i 2004 og

KUNST. Linda
Øgaard stiller ut i
menighetssalen.
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Tallenes tale om 

24. april fremføres «Messe Solennel-
le» av Louis Vierne i Slettebakken.

-Dette er en fantastisk messe for kor
og ikke mindre enn to orgler. Ordene
er på latin, men følger i stor grad tek-
sten vi bruker ved høymessen, fortel-
ler Cantus-dirigent Guro R. Buder.
Tre av korene skal også fremføre
Charles Widors «Messe Solennelle».
Konserten følges av nye felleskonser-
ter i mai, i Fjell kirke på Sotra og på
Voss. Dessuten planlegges det kon-
serter på Skjold samt i en sentrums-
kirke til høsten.

Sentrale verk 
Widor, Vierne og Michael  Dupré er tre
karismatiske franske orgelgiganter.
«Messe Solennelle» står på overgang-
en til det 20. århundre, da Paris-tradi-
sjonen med messer for to orgler ble en
selvsagt del av alle større seremonier. 

St. Sulpice, den katolske kirkes ho-
vedsete, med ca 200 prestestudenter,
inspirerte Vierne og Widor til å skrive
sine fantastiske messer. Da Vierne
komponerte sin messe i 1899, var han
assistent-organist mens Widor var or-
ganist på hovedorgelet. Senere, fra
1900 til 1937 var den talentfulle César
Franck-eleven Louis Vierne, organist
i Notre Dame, og blant utallige «Mes-
se Solennelle» for kor og to orgler,
står hans messe i ciss-moll i en sær-
stilling.

24. april kl 1930 i  Slettebakken Kirke:
Sotra Reviderte, Birkeland kantori, Cantus
og Slettebakken Motettkor fremfører to mes-
ser for kor og  to orgler: Charles Widor og
Louis Vierne «Messe solennelle». 
Dirigenter: Olav Sørheim  og  Olav Øgaard.
Organister: Amund Dahlen  og  Guro R. Bu-
der. Billetter kr. 70,-

To orgler, fire kor!
Snart er det duket for et ambisiøst samarbeidsprosjekt mellom Birke-
land Kantori, Slettebakken Motettkor, Cantus, og Sotra Reviderte.
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15                 mars 2005 

24. april kl 13.00 
(funksjonshemmede)
Benedikte Njåstad
Even Fonn
Tommy Andrè Marholm
Bjørn Eriksen
Maria Sævrøy Mulvik
Kristoffer Sævrås Sunde
Anne Lise Rasdal
Bernt Morten Vassenden
Hans Løkken Rolfsen

Torsdag 5. mai, Kristi 
himmelfartsdag, kl 10.00                      
Hjelle, Erlend Olav
Selle, Remi André
Michelsen, Mads Huun
Moe, Therese Kleppe
Natland, Christoffer Nordahl

Olsen, Daniel Takøy
Serigstad, Erik
Skauge, Marthe Sanden
Størkson, Kjetil Andreas
Uglane, Kari Thune
Uthaug, Sebastian
Utkilen, Erlend
Wickman, Martin Kyrkjebø
Zachariassen, Norman Fredrik
Økland, Eirik
Aanensen, Eivind Hella
Aarli, Johan Aleksander

Torsdag 5. mai, Kristi 
himmelfartsdag, kl. 12.00                     
Asbjørnsen, Karina
Flindt, Camilla
Nyhammer, Harald Soltvedt
Axe, Martine

Braaten, Sindre Møgster
Eidsheim, Stian
Eilertsen, Stine Sandvik
Engum, Sofie Lovise
Halleland, Arvid Gunnvald
Haugstvedt, Vegard
Helgadottir, Sunna Rut
Henriksen, Erik Reksten
Langeland, Kathrine
Krokeide, Robert
Ljustvedt, Robin Seidl
Nielsen, Eirin
Stokke, Rannveig

Søndag  8. mai kl 11.00                
Angelvik , Silje 
Dahl, Anders
Davitian, Varsik
Djupvik, Marte Ullestad

Follestad, Henriette
Fantoft, Amalie Statland
Hatlestad, Daniel
Helgesen, Adrian Risa
Hisenau, Sylvia
Høyland, Emma-Helén Vestgård 
Kanzaki, Laila
Kjellevold,  Alexander
Kvam, Helene Katrine
Landaas, Kine Natland
Noven, Jan-Christoph Cassel
Roll, Marie Helvik
Siglen, Benedicte
Rosendahl, Maren
Sletten, Jannicke Soløy
Svendsen, Ida Kristine
Tarlebø, Lise Magnus
Wichman, Karianne Urne
Vargas, Gabriella Andrea

Konfirmanter i Slettebakken kirke våren 2005

kr 219 464 i 2003. Med en så pass stor
økning i selve gudstjenestedeltakel-
sen,  burde nok økningen vært større
her. 

Det er derfor flott å vite at her har vi
litt å gå på i menigheten, for utfor-
dringene våre er mange og det trengs
penger til mye. 

Kanskje vi skal ha som mål fremover
å kun ha «stille» kollekt i kirken vår, det
vil si med bare knitrende sedler ?

Flere aktiviteter
For menighetens barne- og ungdoms-
arbeid viser tallene for 2004 en økning
både med hensyn til antall tiltak og
deltakelse. Gledelig er det at SNIK er
kommet i gang igjen og «Pust i bak-
ken» er også et tiltak som trekker opp
aktivitetstallene. Småbarnstreffet på
tirsdag formiddag  har også hatt en
gradvis økning. 

Det er sannelig ikke få mennesker
som er innom i løpet av et år på de
ulike samlinger. Det er flott å vite at
her fortsatt er plass til enda flere, så
vær ikke redd for å be med deg noen.

m Slettebakken menighet 
«Selv om oppslut-

ningen nok varierer

litt i løpet av et år er

økningen allikevel

synlig og flott.
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Stine Westrheim
Marte Westrheim
Maria Yddal Bjaanes
Ellinor Nøkling
Idunn Elise L. Solberg
Maya Dorothy Carroll
Liv Soland
Aida Bjørnerheim Enget
Eirik Holt
Semene Bahati Kallo

Elisabeth Kirkevik og John Al-
bert Brakstad

Alfred Helland
Borge Løvold
Nils Martin Nilsen
Einar Pedersen
Sigurd Vestgård
Bjarne Ingmar Hjelmeland
Leif Arthur Holsen
Johanne Gjertine Steffensen
Ingrid Haugland
Oline Margrethe Schou
Edith Krzywinski
Svanhild Hovland
Marie Thomassen
Asbjørn Korneliussen
Lyder Kristian Birkeland

Gudstjenester 
20.mars – Palmesøndag

11.00 Høymesse ved Jorunn 
M.Johnsen. Takkoffer til fasteak-
sjonen. Joh 12,1-13/Sak 9,9-
10/Fil 2,5-11

24.mars – Skjærtorsdag
19.30 Kveldsgudstjeneste ved 
Lars Petter Eide. Nattverd. Tak-
koffer: menighetsarbeidet. Matt
26,17-29/2 Mos 12,3-
8.11/1 Kor 10,16-17

25.mars – Langfredag 
11.00 Pasjonsgudstj. ved Lars
Petter Eide. Matt 26,30-27,50

26.mars – Påskeaften
23.00 Påskenattsgudstjeneste i
Fana kirke. Mark 16,1-8/2 Mos
14,1-22/Kol 3,1-4

27.mars – påskedag
11.00 Høytidsgudst. ved Jorunn
M. Johnsen. Nattverd. Dåp. Tak-
koffer til menighetens misjons-
prosjekt. Matt 28,1-8/Sal
118,14-24/1 Kor 15,1-11

28.mars – 2.påskedag
19.30 Oppstandelsesmesse ved
Jorunn M. Johnsen, Kari Vatne,
Slettebakken Motettkor og blå-
sere. Nattverd. Offer: Kirkens
SOS. Luk 24,13-35/Jona 2,1-
11/Apg 10,34-43

3.april – 1. søn.e.påske
11.00 Familiegudstjeneste ved
Lars Petter Eide. Dåp. Offer: me-
nighetsarbeidet. Joh 20,19-
31/Jes 43,10-13/1 Kor 15,53-57

10.april – 2.søn.e.påske 
11.00 Høymesse ved Jorunn M.
Johnsen. Nattv. Offer: Kirkens
Nødhjelp. Menighetens årsmøte
etter gudstj. Joh 10,1-10/Esek
34,11-16a/1 Pet 2,21b-25

17.april – 3.søn.e.påske
11.00 Gudstjeneste «av de unge
for alle» ved Lars Petter Eide og
lederkurset Nattverd. Offer til
Menighetsarbeidet. Joh 16,16-
22/Jes 43,16-19/ Hebr 13,12-16

24.april – 4.søn.e.påske 
11.00 Høymesse ved Jorunn M.
Johnsen. Dåp. Nattverd. Takkof-
fer til Menighetsarbeidet.

13.00 Konfirmasjonsgudstj.ved
Jorunn M. Johnsen og Lars Pet-
ter Eide. Nattverd. Joh 16,5-
15/Esek 36,26-28/Jak 1,17-21

1.mai – 5. søn.e.påske
11.00 Høymesse ved Lars Petter
Eide. Nattverd. Offer til Sjø-
mannskirken. Joh 16,23b-28/Jer
29,11-14a/Ef 3,14-21

5.mai –  Kristi
Himmelfartsdag

10.00 Konfirmasjonsgudstje-
neste ved Jorunn M. Johnsen og 
Lars Petter Eide. Slettebakken
motettkor synger. Takkoffer til
Menighetsarbeidet.
12.00 Konfirmasjonsgudstje-
neste ved Jorunn M. Johnsen og 
Lars Petter Eide. Slettebakken
motettkor synger. Takkoffer til
Menighetsarbeidet. Dan 7,13-
14/Apg 2,32-36/Luk 24,46-53

8.mai – 6. søn.e.påske
11.00 Konfirmasjonsgudstj. ved
Jorunn M. Johnsen og  Lars Pet-
ter Eide. Ten sing synger.Takkof-
fer til Skrikaksjonen, Konfirman-
tenes hjelpeaksjon. Joh 15,26-
16,4a/Hag 2,3-9/1 Pet 4,7-11

15.mai – Pinsedag
11.00 Høytidsgudstj. ved Jo-
runn M. Johnsen. Nattverd. Of-
fer: menighetsarbeidet. Joh 14,
23-29/1 Mos 11,1-9/Apg 2,1-11

16.mai – 2.pinsedag
11.00 Prostigudstjeneste i Fana
kirke. Joh 3,16-21/Jes 44,2-
6/Apg 10,42-48a

22.mai – Treenighetssøn.
11.00 Høymesse ved Lars Petter
Eide. Nattv. Dåp. Samtaletreff et-
ter gudstjenesten. Offer: De fire
Diakoniinstitusjoner. Joh 3,1-
15/5 Mos 6,4-7/Rom 11,33-36

29.mai – 2.søn.e.pinse
11.00 Høymesse ved Jorunn M.
Johnsen. Nattverd. Offer: Me-
nighetsarbeidet. Luk 16,19-31/5
Mos 15,7-8.10-11/1 Joh 3,13-18

5.juni – 3.søn.e.pinse
11.00 Gudstjeneste «av de unge
for alle» ved Lars Petter Eide.
Nattverd. Takkoffer til Menighe-
tens Misjonsprosjekt. Luk 14,16-
24/Jes 25, 6-7/Åp 19,5-9

12.juni – 4.søn.e.pinse
11.00 Familiegudstj. ved Jorunn
M. Johnsen og Lars Petter Eide.
Dåp. Takkoffer til Menighetsbar-
nehagen. Sommerfest. Luk 15,1-
10/Mi 7,18-19/Ef 2,1-10

Se hva som skjer

Hver mandag 18.00
Bønnestund

Hver tirsdag 11.00
Småbarnstreff i foreningsalen

Onsdag 30.mars 19.00
Dialoggruppe i foreningsalen

Fredag 1.april 20.00
«Pust i bakken»

Søndag 3.april
Kl 19.30 Konsert i kirken ved
Slettebakken motettkor og Voss
& omland kantori.
Bach – kantater

Onsdag 6.april 11.30
Pensjonisttreff i menighetsalen
Ingeborg Fauskanger kåserer
om De frivillige og sykehuset.

Torsdag 7.april 11.30
VI KAN

Torsdag 7. april 16.30
Hverdagssamling i Baptistkir-
ken. «Å møte seg selv i døren».

Onsdag 13. april 19.00
Kamerunringen i foreningsalen

Fredag 15. april 20.00
«Pust i bakken»

Onsdag 20.april 19.00
Dialoggruppe i foreningsalen

Torsdag 21.april 11.30
VI KAN

Søndag 24. april Kl.19.30 
Konsert ved Sotra Reviderte ,
Birkeland kantori, Cantus og
Slettebakken Motettkor:
Messe solennelle

Fredag 29.april 20.00
«Pust i bakken»

Onsdag 11. mai 11.30
Pensjonisttreff. Einar Gjessing
forteller om eksplosjonen i Ber-
gen 1944. 

Onsdag 11. mai 19.00
Kameunringen i foreningsalen

Torsdag 12. mai 11.30
VI KAN

Fredag 13. mai 20.00
«Pust i bakken»

Onsdag 18. mai 19.00
Dialoggruppe i foreningsalen

Torsdag 26. mai 11.30
VI KAN (siste gang før somme-
ren)

Fredag 27. mai 20.00
«Pust i bakken» (siste gang før
sommeren)

Onsdag 8. juni 
Pensjonist-tur

Onsdag 8. juni 19.00
Kamerunringen i foreningsalen
(siste gang før sommeren)

Når kan vi ha dåp?
03. april -  24. april
22. mai -  12. juni

Andakter på sykehjem
Slettebakken Menighets
Eldresenter
Hver torsdag 16.30

Kolstihagen sykehjem
Fredag 1. april kl. 11.30
Lars Petter Eide
Fredag 22. april kl. 11.30
Jorunn M. Johnsen (Nattverd)
Fredag 13.mai kl. 11.30
Lars Petter Eide
Fredag 10.juni kl. 11.30
Lars Petter Eide

Slettemarken sykehjem
Onsdag 30. mars kl. 11.30
Lars Petter Eide
Onsdag 20. april kl. 11.30
Jorunn M. Johnsen
Onsdag 11.mai kl. 11.30
Lars Petter Eide
Onsdag 8. juni kl. 11.30
Lars Petter Eide

døde

døpte

døpte

Returadresse:
Slettebakken menighetskontor
Vilhelm Bjerknesvei 31
5081 Bergen
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