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Her er ønskelisten
Nyvalgt menighetsrådleder
Nora Lindén har mange øn-
sker og håp for menigheten
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Stengte dører
Omorganiseringen av 
prostiet har medført tidvis
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Konfirmasjon!
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Troens
ville
veier
AV JORUNN M. JOHNSEN

Dette uttykket er dukket opp for
meg nå i fastetiden. Menneskelivet
er jo som en vandring, fra vugge til
grav, i medvind og motvind, med
oppturer og nedturer. Troslivet vårt
er likeens, det er jo en del av vår menneskelige
liv. Og derfor går også troslivet vårt litt opp og
ned og det er litt bratte svinger til tider.

Av og til oppleves det som jeg vandrer på ville
veier, troens ville veier. Jeg forstår ikke hva Gud
vil meg, jeg forstår ikke mennesker rundt meg
når de prater om sin tro, mine egne ord blir fom-
lete når jeg skal snakke om min tro.

Kjenner du deg igjen eller er det bare meg som
erfarer en vandring på troens ville veier?

Det rare er at jeg ikke opplever det så veldig pro-
blematisk å vandre på disse ville veiene. For selv
om det går både opp og ned, selv om noen dager
er svært så tunge, så vet jeg at det er ikke jeg
selv som skal bære meg fremover. Troen er en
gave jeg har fått fra Gud, den kom i dåpens nåde
den gang for lenge siden da jeg ble døpt. Den
har vært med meg i livet senere, mange ganger
har jeg ikke merket den og temmelig mange
ganger har jeg glemt at den var med meg. 

Jeg blir minnet om den hver gang jeg mottar
nattverden, hver gang når velsignelsen fra Gud
lyses over meg, den kommer når jeg leser Guds
ord, når jeg ber eller er stille for Gud. Den er der
når jeg tviler og sliter med mine mange spørs-
mål om livet og døden. Den er der på dager jeg
opplever sterkt og nært Guds hjelp. Derfor er
vandringen på troens ville veier en god van-
dring. Det går litt opp og ned for meg, men Guds
nåde bærer meg. Det holder i massevis. Nå ser
jeg frem til påskens store fest da jeg nok en
gang skal bli minnet om hva som er viktig i min
tro: Jesus døde og stod opp, for meg. !

AV FRODE HJERTNES

Nora Lindén, nyvalgt leder av menig-
hetsrådet ga  bladets utsendte raust av
sin tid for å komme nysgjerrigheten i
møte. Hun understreker med én gang
at mye av det rådet arbeider med, ikke
kommer til å bli realisert fullt ut i den-
ne perioden – og kanskje heller ikke i
neste. Andre ting er imidlertid allere-
de er satt ut i livet. 

Barnekroken
- Barnekroken er i boks! Barnekroken
er et tilbud til de aller yngste bakerst i
kirkerommet under gudstjenesten og
det fungerer slik vi hadde håpet. An-
dre ting vi er opptatt av, men som vil ta
mer tid, er bedre tilrettelegging for
funksjonshemmede i kirken. Ellers er
vi opptatt av ytterligere å styrke bar-
ne- og ungdomsarbeidet og familie-
arbeidet. Vi tenker spesielt på de unge
voksne. Dem blir det stadig flere av i
menigheten med den store utbyg-
gingen som nå pågår i Sædalen. Her
må vi prøve å drive et enda mer uta-
drettet arbeid. Det gjelder også de uli-
ke etniske minoritetene i menigheten
som vi kanskje har et særskilt ansvar
for. Dette er en mangfoldig gruppe fra
ulike kulturer og ulike trosretninger.
Noen av dem søker seg til oss, men
det er all grunn til å tro at det er flere
der ute som kunne ønske å bli inklu-
dert i vår menighet. 

-Fellesnevneren for alt vi arbeider
med i menighetsrådet er ønsket om å
skape en enda mer synlig og inklude-
rende kirke i Slettebakken.

Økonomiske jernlover
Men også menighetsrådet – som alle
andre aktører i samfunnet – er under-
lagt de økonomiske jernlovene:

-Vi har et utmerket samarbeid i me-
nighetsrådet. Medlemmene legger
for dagen et stort engasjement og
stor arbeidslyst. Denne menigheten
er også velsignet med to fantastiske
prester som jeg opplever som en
svært god støtte til arbeidet i menig-
hetsrådet. Likevel: Alt koster, og øko-
nomien setter sine klare grenser for
hva vi kan gjøre og når vi kan gjøre
det. Slik er det bare, og derfor arbei-
der vi kontinuerlig med å styrke gi-
vertjenesten. Vi ser jo hvor stor be-
tydning relativt beskjedne, men re-
gelmessige bidrag fra mange givere
har for menighetens økonomi. Her er
det i grunnen bare å stå på videre.

Ønske: Kirkebuss
Ett ønske for fremtiden vil hun likevel
fremme spesielt – økonomiske be-
grensninger til tross:

-Mitt høyeste ønske er at menighe-
ten fikk en kirkebuss. Det er mange el-
dre i menigheten, og særlig vinterstid
er det vanskelig for mange å komme
til gudstjeneste. Tenk om vi da hadde
hatt en buss som kunne kjøre dem
med spesielle behov til og fra!

Nora Lindén trådte sine barnesko i
Johannes menighet. Størstedelen av
sitt voksne liv har hun tilhørt Birke-
land menighet, og hun kom til Slette-
bakken for ti år siden. Når hun ikke
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leder menighetsrådet, driver hun
blant annet med politikk. 

Engasjert rådsleder
Det politiske engasjementet kom-
mer for tiden primært til uttrykk
som RVs representant i rusmiddel-
politisk råd i Bergen kommune.
Hun er mer enn skeptisk til frislep-
pet av skjenkebevillinger i kommu-
nen og stemmer deretter. -Et spørs-
mål om solidaritet, bedyrer hun.
Hun er ansatt som høgskolelektor
ved Høyskolen i Bergen, avdeling
for lærerutdanning, og leverer snart
sin doktoravhandling i pedagogikk.
Menighetsbladet ønsker henne lyk-
ke til med alt – og da snakker vi
åpenbart om ganske mye. !

Fellesgudstjeneste med Baptistkirken
AV FRODE HJERTNES

Tradisjonen tro feiret Slettebakken menighet
og Baptistkirken fellesgudstjeneste på så-
mannssøndagen. I år fant gudstjenesten sted
i Baptistkirken 12. februar. Kapellan Lars Pet-
ter Eide (bildet) holdt preken og motettkoret
under ledelse av Olav Øgaard stod for vakre
vokale innslag. Som vanlig på disse gudstje-
nestene gikk offeret til Bibelselskapet. Etter
gudstjenesten var det kirkekaffe der fellesska-
pet kunne styrkes ytterligere. Gudstjeneste-
fellesskapet med Baptistkirken er en god opp-
levelse, og det er tanker om å utvide fellesska-
pet med én ekstra gudstjeneste pr. år. Om det
blir en realitet, vil tiden vise. !

menighetsråd i sving

FOTO: FRODE HJERTNES

FOTO: FRODE HJERTNES
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AV SVERRE TRÆTTEBERG

Må man ha eget utvalg med møter og
referat for å kunne tilby mennesker
gode kulturelle opplevelser?

Jo da – gjennom årene har mange
personer formidlet mye kultur i kirke-
bygget ved Tveitevannet. 

Bygge videre
Når det i fjor likevel ble nedsatt et eget
kulturutvalg, er det fordi menigheten
vil bygge videre på det gode arbeid
som tidligere er gjort. Et utvalg vil
kunne sette bedre i system en satsing
på kultur i vid forstand. 

Når dette leses, er det første arran-

gementet avviklet: En fremføring av
«Terje Vigen» i kirkerommet. 

Kunstutstilling
I påsken følger så musikkandakt m/
solistinnslag, og kunstutstilling i kirke-
rommet og menighetssalen. (se egen
omtale). Til høsten sysler vi med planer
om bl.a. eget arrangement, der lokale
skribenter og musikere kan få vise noe
av det de er opptatt av. En salme- eller
visekonkurranse er også et tema som
kulturutvalget har diskutert. Mulighe-
tene er mange, og vi tar gjerne mot inn-
spill fra interesserte! !

Natlandsveien
Blomster
Natlandsveien 65, 

5093 Bergen
Telefon: 55 20 22 11
Telefaks: 55 20 10 05

E-post: natbloms@online.no

Som vi skrev i forrige
menighetsblad, har dette
året gitt store endringer når
det gjelder menighets-
kontorene og bemanningen
der. 

AV JORUNN M. JOHNSEN 

Kontoret i Slettebakken kirke er i
hovedsak åpent bare etter avtale.
Prestene Lars Petter og Jorunn, or-
ganist Olav og familiemedarbeider
Kristin er opptatt med sine akti-
viteter på hverdagene. Ingen av oss
kan love å være tilstede på kontoret
slik at du bare kan stikke innom.
Skal du ha tak i oss så må du ringe
og avtale en prat.

Vi ønsker ikke på noen måte at kir-
ken skal være stengt på hverdager.
Derfor kan alle som ønsker det få
møte et åpent kirkerom hver tors-
dag formiddag. Kirkerommet og
menighetssalen er åpen for slike be-
søk kl 10.00 – 13.00.

Nå har vi prøvd dette i noen uker.
En del har vært innom, vi har pra-
tet, drukket kaffe og spist vafler. Kl.
12 har vi hatt en enkel andakt i kir-
ken, vi har bedt sammen og vi har
sunget. Noen har også sittet i still-
het i kirkerommet og syntes vet var
godt.

Her er plass til mange flere på
disse torsdagene. Ikke vær redd for
å stikke innom, om det bare er litt i
hast mellom andre gjøremål. !

Åpen kirke i
Slettebakken

Kulturutvalget i Slettebakken: Linda Øgaard, Jorunn M. Johnsen, Olav Øgaard og Sverre Trætteberg. 

Kulturutvalget
Kulturutvalg? Det lyder litt eksklusivt, opphøyd og kanskje til og med
litt sært. Er ikke alt som skjer i en menighet i bunn og grunn kultur-
ytringer? Har ikke kulturelle tiltak i lang tid funnet sted også i
Slettebakken menighet?

Husk
faste-
aksjonen
Tirsdag 4. april kan du være
med som bøssebærer for
årets fasteaksjon.

Inntektene fra aksjonen går til Kir-
kens Nødhjelps arbeid «Ungdom ut
av krig og krise». Da er du med på å 

støtte barn
og ungdom 
som har opplevd langvarige konflik-
ter og harde krigshandlinger. Er det-
te noe for deg?  Møt opp i Slettebak-
ken kirke tirsdag 4. april mellom kl.
17-20. Vi trenger sjåfører og mange
bøssebærere! !
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- Vi kunne gå bak huset hjemme i Ytre
Sogn. Der stilte vi barna oss opp og ven-
tet på lyden av kirkeklokken som skulle
ringe inn påskehøytiden. Jeg kan også
huske en pinse da jeg var 15. Det var fint
duskregn og jeg hadde vært på en lang
sykkeltur. Så kom jeg forbi kirken og der
begynte kirkeklokken å ringe. Da gikk
jeg av sykkelen, gikk sakte hjemover og
nøt lyden, sier Ingeborg Ulvik. Hun har
alltid hatt en dragning mot kirken. For-
tellingen kan sikkert forklare hvorfor
hun var en svært aktiv innsamler av
penger til en kirkeklokke i Skjold kirke. 

50 år er gått siden hun kom til bygden.
Da var det liten bebyggelse her. Hun
startet opp med kolonialbutikk, og var
også med på oppstarten av Skjold hel-
selag i 1972. Hun kom tidlig med i ar-
beidet med å få en egen kirke på Skjold.

Alt har sin faste tid
Ingeborg har hatt et langt og rikt liv.
Hun trekker frem Forkynneren:

Alt har sin faste tid,
alt som skjer under himmelen,

har sin tid:
en tid til å fødes, en til å dø,

en tid til å plante, en til å rykke opp;
en tid til å drepe, en til å lege,
en tid til å rive, en til å bygge;

en tid til å gråte, en til å le,
en tid til å sørge, en til å danse;

en tid til å kaste steiner,
en til å samle dem,

en tid til å ta i favn, en til å la det være;
en tid til å lete, en til å miste,

en tid til å gjemme, en til å kaste;
en tid til å rive sund, en til å bøte,

en tid til å tie, en til å tale;
en tid til å elske, en til å hate,

en tid til krig og en til fred.

Etterpå ser hun opp og sier: 
- Jeg har gjennomlevd alt dette, opp-

levd både krig og fred. Jeg har gjennom-
levd dette til de grader altså. Jeg har
også fått mangt et sørgebudskap. 

Døtrene pleier å si at hun har evnen til
å se lyst på ting. Hun understreker at
det skal være en tid til å leke og danse i
livet. Som pensjonist har hun tatt flere
kurs innen trim for eldre. I 17 år har hun
aktivisert eldre damer. I begynnelsen
syklet hun rundt til Nesttun, Søreide og
andre steder for å aktivisere eldre. De
siste årene har hun konsentrert seg om
Skjold. 

Ingeborg Ulvik liker å underholde
gamle. Hun har skrevet morsomme
ting blant annet om kultur og kosthold.
Hun er ei dame som byr på seg selv.

Med sin sterke dragning mot fysisk
aktivitet har påsken alltid stått sentralt.
Hun har gått mye på ski, og har tilbrakt
mange påsker på Haugastøl. Høytiden
har en sterk innvirkning på hennes fø-
lelser. Hun har alltid syntes at skjær-
torsdag og langfredag har vært triste
dager, der humøret ikke er helt på topp.

Påskemorgen slukker sorgen   
Hun har hatt som tradisjon å komme
ned fra fjellet og alltid være i kirken hver
eneste påskemorgen. Det er nærmest
et rituale som har sin begrunnelse i at
hun må være med å synge salmen «På-
skemorgen». På oppfordring leser hun
denne med innlevelse og varme:

Påskemorgen
slukker sorgen,

slukker sorgen til evig tid;
den har oss givet

lyset og livet,
lyset og livet i dagning blid.

Påskemorgen
slukker sorgen,

slukker sorgen til evig tid.

Redningsmannen
er oppstanden,

er oppstanden i morgengry!
Helvede grede,

himlen seg gleder
himlen seg gleder med lovsang ny.

Redningsmannen
er oppstanden,

er oppstanden i morgengry!

Sangen toner,
vår forsoner,

vår forsoner til evig pris;
han ville bløde
for oss å møte,

for oss å møte i paradis.

Sangen toner,
vår forsoner,

vår forsoner til evig pris.

- Denne salmen sier alt hva som skal
skje med oss når tiden er ute, sier Inge-
borg Ulvik. Hun ser frem fil påsken. 

Når hun ser opp mot tårnet på vei inn
i Skjold kirke påskemorgen, så knyttes
båndene tilbake til gamle dager da In-
geborg Ulvik og hennes søsken sto
utenfor huset hjemme og lyttet til den
vakre klangen fra kirkeklokkene. !

Klangen
av påske

Påsken nærmer seg og mengighetsvete-
ran i Skjold, Ingeborg Ulvik tenker til-
bake til gamle dager. Hun forteller med
innlevelse og intensitet.

Klangen
av påske

Påsken nærmer seg og mengighetsvete-
ran i Skjold, Ingeborg Ulvik tenker til-
bake til gamle dager. Hun forteller med
innlevelse og intensitet.
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AV KJETIL GILLESVIK

Før kunne alle som trengte det
være viss på at Skjold kirke
stod åpen til deres situasjon på
dagtid. Slik er det ikke lenger.
Etter at kirkevergen fikk pålegg
om å redusere det kommunale
kirkebudsjettet med 10,7 milli-
oner kroner i 2006, har men-
nesker med behov for en stille
stund i kirkerommet møtt
stengte dører på Skjold.

- Veldig, veldig synd, sier me-
nighetskonsulent Liv Sylvar-
nes. Hun var frem til nyåret
daglig leder ved Skjold kirke,
men etter at reformen slo inn
har hun skiftet stilling til kon-
sulent, og i likhet med mange
andre byttet arbeidsplass fra den lo-
kale menighet til det sentrale prosti-
kontoret. 

Nødt til å stenge
Omveltningen har ført til at ingen
lenger passer på kirkerommet i
Skjold på dagtid, og menigheten har
derfor sett seg nødt til å stenge det.

- Prestene er jo ofte alle andre ste-
der enn på kontoret, derfor er det
ikke så lett å få til en regelmessig åp-
ningstid lenger, sier Sylvarnes, som
beklager avgjørelsen på det ster-
keste.

- Å kunne tilby mennesker i sorg et
kirkerom å gå til var noe vi satte vel-
dig pris på. Ja, det var faktisk noe vi
ønsket å videreutvikle siden Skjolds

geografisk ligger så
sentralt. 

- Dessverre kan vi
ikke det nå lenger,
sukker Sylvarnes. 

Får låne nøkkel
Også sogneprest Arne
Brekke beklager en-
dringen som nå har
skjedd. Han lover like-
vel at kirke skal prøve
å gjøre sitt beste for å
tilfredsstille de besø-
kendes behov.

- Hvis noen ønsker å
komme til kirken,
tenne et lys, oppleve
en stille stund – så

skal de selvsagt få låne
en nøkkel. Vi vil ikke hindre dem det.

Sognepresten kan også love at
prestene, diakonene og kateketene
vil hjelpe til så godt de kan når de er
på kontoret. De ønsker å gjøre det
beste ut av reformens uheldige virk-
ninger. 

Behovet kommer brått
Trass de beste hensikter mener me-
nighetskonsulent Sylvarnes at det
blir umulig å opprettholde et like
godt tilbud som en hadde.

- En kan ikke operere med spesielle
arbeidstider i dette tilfellet. Det er
med sånne ting at en ikke kan be-
stemme seg to timer i forveien at nå
føler jeg behov for en stille stund i Kir-
ken. Slike ting kommer plutselig. !

Dørene
lukkes
I Skjold Kirke gjøres ikke døren høyere, eller porten
videre. Der stenges den igjen.

Etter reformen:

Menighetsrådet vurderer d

Arne Brekke

Liv Sylvarnes

Menighetsrådet vurderer å la fri-
villige ta kontortid på kirkekon-
toret. Dermed kan dørene snart
åpnes opp igjen.

Opplysningene om at kirken ikke lenger
skal stå åpen på dagtid har opprørt
mange kirkegjengere i Skjold. Ikke bare
reageres det på at det mest hellige av
rommene skal stenges, mange er også
innom hver dag for å få svar på ulike
praktiske spørsmål. 

- Jeg synes det er veldig synd om dette
tilbudet skal forsvinne, sier medlem av
menighetsrådet Jan-Erik Lien. På et se-

FOTO: KJETIL GILLESVIK
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ghetsrådet vurderer dugnad
minar for nevnte råd i mars var han en
av flere som tok til ordet for at noe må
gjøres. 

- Alternativet er jo dugnad. Vi har
diskutert om frivillige skal ta kontortid
på dagtid, slik at vi kanskje kan få åp-
net kirken for eksempel mellom 10-14. 

Jan-Erik Lien mener ellers det er vik-
tig at en ikke ergrer seg for mye over
det som er skjedd. En kan mislike re-
formen så mye en bare en vil, det nyt-
ter uansett ikke å reversere den akku-
rat nå, hevder han. 

- Å gå rundt og ergre seg over dårlig
vær er bortkastet. Vi må heller prøve å
snu det negative til noe positivt. !

Invitasjon ...
... til deg som har lyst å
synge i mannskor og som øn-
sker å utvide ditt sosiale og
kulturelle nettverk i Fana.

Fana Mannskor er en institusjon i
Fana-bygda, etter mer enn 60 års
virke. Koret har nå flyttet øvingslo-
kalet fra Stend til Apeltun Skole, der
det er sangøving på hver tirsdag kl.
1915-2145. Vi er for tiden 40 sangere
i koret. Dirigent og musikalsk leder er
Amund Dahlen.
Koret søker nye stemmer, spesielt på
1.tenor og 2. bass, der som kjent ut-
fordringene er størst. Etter samtaler
med Kulturkontoret i Fana, rektor ved
Apeltun skole, Foreldrenes Arbeids-
utvalg og Sameige i området, invite-
rer vi med dette nye familiefedre til
medlemskap i koret vårt. Så, dersom
du, gjerne sammen med naboer eller
andre venner, har lyst å være med, så
ta kontakt med oss for:

• først å få en hyggelig prat om dette 
med å «stå i kor»

• møte dirigenten og finne din plass 
i koret

• møte en fadder som vil hjelpe deg 
på plass

Dersom du tror at du ikke kan
synge, arrangerer vi «Kan ikke synge
kurs», der de fleste med rimelig god
stemme og gehør snart finner seg vel
til rette. Kanskje vil et medlemskap i
koret vårt gi deg en ny og rik opple-
velse, slik vi alltid har følt og erfart
vår fartstid i Fana Mannskor.

Kontakt: Hordnesveien 80, 
5244 Fana. Tlf. 55 91 51 60/
926 27 045, e-post: lkor@online.no
Se også www. fana-mannskor.com 
for mer informasjon.

Med vennlig hilsen Fana Mannskor
v/Ludvig Korsøen !

Jan-Erik
Lien
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Per Barsnes, prost
i Fana, mener en
statlig tilknyttet
folkekirke er et
viktig instrument
for å ta vare på 
den kulturhisto-
riske tradisjon,
som kirken er en
viktig del av i 
vårt folk. 

AV KJETIL GILLESVIK

Gjønnes-utvalgets utredning er i disse dager ute på høring
over hele landet. 28. mars ble saken diskutert av prestene i
Fana prosti på en fagdag i Birkeland menighetshus. I tiden
fremover skal den nå behandles av mange høringsinstanser.

Meningene er delte og mange om hvilken retning Den
norske kirke bør gå i. Prost i Fana, Per Barsnes, er derimot
klar – for å ikke si klar uklar. Han vil ha større kirkelig selv-
styre, men ønsker ikke et fullstendig skille fra staten. 

-Fortsatt

1
2

3

Gjønnes-utvalgets 
tre modeller for en 
framtidig kirkeordning 
1Status quo: Dagens statskirkeordning gjennomføres, og

gjeldende grunnlovsbestemmelser om ordningen forblir
uendret. Staten sikres fortsatt politisk kontroll og innflytelse
ved at Kongen (regjeringen) er øverste kirkestyre og Storting-
ets lovgivende myndighet. 

2Lovforankret folkekirke: Grunnlovens nåværende regler om
statskirkeordningen oppheves. Den norske kirke blir et selv-

stendig rettsubjekt som ikke lenger er underordnet staten. Kon-
gens kirkestyre fjernes, liknende det tilhørende kravet om at
halvparten av regjeringen må være medlemmer av Den norske
kirke. Det blir dermed lik adgang til statsrådsposter uansett
tros- og livssynstilhørighet.

Den norske kirke gis fortsatt en særlig tilknytning til staten
i forhold til andre trossamfunn gjennom en egen kirkelov gitt
av Stortinget. Men kirkens særskilt valgte organer overtar an-
svaret som i dag ligger til det statlige kirkestyret. Det inne-
bærer at kirken selv fastsetter sitt læregrunnlag, utnevner og
ansetter sine biskoper og prester og forvalter sin økonomi. 

3Selvstendig folkekirke: Alternativet innebærer at Den
norske kirke likestilles med andre tros- og livssynssamfunn

i Norge og får fullt selvstyre. Alle grunnlovsbestemmelser om
Den norske kirke oppheves og alle former for statlig styring i
forhold til kirken avvikles. Den norske kirke blir ikke lenger en
del av statsforvaltningen, men etableres som et selvstendig
trossamfunn. Kirken får samme frihetsgrad, rettigheter og
plikter i forhold til staten som andre tros- og livssynssamfunn. 

Utredningens innstilling:
Et flertall på 14 av de 20 medlemmene i Gjønnes-utvalget går
inn for det andre alternativet, en lovforankret folkekirke. To vil
beholde dagens ordning – en grunnlovsforankret folkekirke –
mens fire ønsker en selvstendig folkekirke med fullt selvstyre. 

Veien videre: 
Hvilken modell som vil bli valgt i framtida, avgjøres i siste in-
stans av Stortinget. Det er i dag delte meninger innenfor de
politiske partiene. Saken er nå ute på høring i hele landet. 28.
mars skal den diskuteres på et arbeidsmøte av prestene i Fana
Prosti. I april skal de ulike lokale menighetsråden lage en inn-
stilling om hva de mener.  KILDE: BLADET KIRKEAKTUELT. 

OVERLEVERING. Utvalgsleder Kåre Gjønnes overleverer innstillingen
til kultur- og kirkeminister Trond Giske 31. januar. FOTO: WWW.KIRKEN.NO

UTEN POLITISK INNBLANDING. Prost i Fana Per Barsnes tror p
staten, men uten politisk innblanding. Prosten avviser at han er

Diskuterer
Gjønnes-
utvalget:

felles  2-06.qxp  24-03-06  00:32  Side 8



9                 mars 2006

Fortsatt folkekirke!

UTEN POLITISK INNBLANDING. Prost i Fana Per Barsnes tror på en løsning der kirken fortsatt er knyttet til
staten, men uten politisk innblanding. Prosten avviser at han er naiv. ARKIVFOTO: DAG KVARSTEIN

I likhet med flertallet av Gjønnes-utvalget går han inn for
en mellomløsning der kirken fortsatt er tilknyttet staten –
bare i en litt løsere form enn tidligere.

Statskirke og religionsfrihet
– Det er viktig for meg at vi tar vare på den tilknytningen som
er mellom stat og kirke. 95 prosent av befolkningen i dag er
kristne. Det kan ikke staten være likegyldig til, sier Barsnes. 

Fana-prosten mener at en
relasjon mellom folkekirken
og staten godt lar seg kom-
binere med religionsfrihet.
Selv om Norge i dag er et
pluralistisk samfunn, med
en religionsfrihet helt i sam-
svar med menneskerettig-
hetene, så betyr ikke det at
vi må ha et relativt forhold
til verdier. 

Kristendommen har vært
vårt samfunns verdigrunn-
lag i over tusen år, og det
kristen-humanistiske men-
neskesyn er selve inspira-
sjonskilden til vår sivilisa-
sjon.

– Det er viktig å være be-
visst på de verdier vår egen
kulturarv bygger på. Jeg kan
ikke se at det tjener vårt folk
at de verdier pulveriseres. 

Ikke naivt 
– Du har valgt å gå inn for en
løsning der kirken fortsatt
skal være knyttet til staten,
men uten at myndighetene
lenger får innflytelse.Er ikke
det egentlig litt naivt?

– Nei. Selv om jeg ønsker
en endring, så vil jeg på
ingen måte si at nåværende
kirkeordning er en dårlig
ordning. Tvert om har den i
det store og hele vært en vel-
signelse for vårt folk.

– Derfor er min holdning
heller at jeg ønsker å gjøre
noe som har vært bra enda
bedre, og mer tilpasset vår
tid. Jeg mener at en investe-
ring i kirken fra staten sin
side er en investering i et
godt samfunnsgode, sier
prost Per Barsnes. !

Kirkerådsleder avviser 
«medlemskontingent»
– La oss snarest mulig gravlegge tanken om en medlems-
kontingent, uansett størrelse, sier leder i Kirkerådet,
Thor Bjarne Bore.

Spørsmålet om hvem som skal finansiere kirken står helt sentralt når
statskirkens fremtid skal diskuteres. Bore i Kirkerådet er helt klar. Han
ønsker ikke en kirke der medlemmene tvinges til å medlemsavgift. 
– Den enkelte vil ha betalt til kirken gjennom skattepenger som brukes
til bevilgninger fra stat og kommune. La oss holde fast på prinsippet om
at dåp er det eneste kriterium for kirkemedlemskap, sier Bore til Dagen.

SENTRALE LEDERE. Leder i Kirkerådet, Thor Bjarne Bore (t.v) og utvalgsleder
Kåre Gjønnes. FOTO: WWW.KIRKEN.NO
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AV MARTIN A. E. ANDERSEN

Fredag 24. februar var Bjørg-
vin bispedømmes øverste
leder på besøk i Birkeland
Kirke for å ordinere menig-
hetens nye vikarprest, Toril
Bull-Njaa Larsen. 

Med tanke på at det akku-
rat nå legges opp til vesent-
lige endringer i de formelle
rammene rundt Den norske
kirke var det korte besøket
en gylden sjanse til å få høre
biskopens syn på forholdet
kirke-stat og noen mer hver-
dagslige problemer i kirke
og menighet: 

Spikeren på hodet
- Nær sagt all kirkelig akti-
vitet – fra dåp til begravelse
- er nå blitt profesjonalisert.
Kan frivillighet, delaktighet,
medansvar og innsatsvilje
få større innpass i kirkens
daglige liv og i avviklingen
av gudstjenesten?

- Du treffer spikeren på
hodet! Over alt etterlyses det
hjelp til å få frivilligheten på
fote. På visitas etter visitas
har vi drøftet medarbeider-
skap. Så nå satser vi bredt i
Bjørgvin: Frivillighet, med-
arbeiderskap, ulønnet tje-
neste skal være i sentrum
for alt vi gjør i de neste fire
årene. 

Vi konsentrerer oss om
«frivillighetens fire faser»:
Rekrutteringsfasen. Hjelpen
inn i oppgaven. Omsorgen
underveis. Og avslutningsfa-

sen, som skal preges av takk
og anerkjennelse.

Flere må gjerne bidra
- Faste kirkegjengere bør
naturligvis kunne slippe til i
større grad. Hva med perso-
ner som til vanlig ikke søker
kirken regelmessig, men
som slett ikke har noe imot
å bli «fanget inn», bare noen
aktivt tar kontakt?

- Vil noen som står i kirken
vår delta med tekstlesing el-
ler lystenning eller som kir-
kevert eller instrumentalist,
så er det helt flott! Det er ikke
lenge siden jeg møtte en
konfirmantmor som hadde
sagt ja til å lese tekst. Dette
førte henne videre til å være
medhjelper på Ten-treffet.
Nå hadde hun bestemt seg
til å gå til nattverd. Involve-
ring er hemmeligheten i
mange kjærlighetsforhold.

Gjenreise «det hellige» 
- En bispekollega av deg
mener at det nå er på tide å
gå inn for å gjenreise «det
hellige» i det norske sam-
funn generelt, og i kirken
spesielt. Kan du følge denne
tanken?

- Jeg merker at folk flest sø-
ker det huset som er anner-
ledes og tidløst. I utlandet
blir veldig mange pilegrimer
og katedralbesøkende! Også
ungdommer og barn har
gode antenner for det ufor-
klarlig hellige.

- Den hverdagslige tonen
med likegyldighet overfor

Oppmoder til frivil
- Frivillighet og ulønnet tjeneste må stå i
sentrum i Den Norske Kirke fremover, hev-
der biskop Ole D. Hagesæther.

I BIRKELAND. Biskop Ole D. Hage-
sæther og nyordinert prest Toril
Bull-Njaa Larsen. FOTO: FRODE HØYTE
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il frivillighet
det tradisjonelt formelle i atferd, an-
trekk og omgangsformer har for lengst
holdt sitt inntog også i kirken. Bør vi
også i blant legge større vekt på å skape
«høytid» i kirken, med de følger det har
for stillhet, aktiv deltaking og en
gjennomført formell ramme rundt
gudstjenesten?

- Spørsmålet ditt er ute etter en bekref-
telse. Det kan jeg nok gi, men ikke ube-
tinget. Det må ikke bli slik at de som er
ukjent med det høytidelige og kulturelle,
føler seg fremmed i kirken vår. La de unge
få oppleve kirken som et hjem. Men la
dem fra tid til tid oppleve undringen,
stillheten og det ubeskrivelige!

Neppe store endringer
- Å skille kirke og stat vil sannsynligvis
tvinge frem mer aktiv deltaking fra de
«registrerte» menighetsmedlemmene,
men er det veien å gå?

- Jeg tror ikke det blir så store endringer
etter at kirke og stat skilles. Entusiasmen
vil komme der folk blir sett, utfordret og
involvert. Er relasjonene trygge og me-
nighetslivet i kontakt med nærmiljøet, så
kan mye godt skje.

- Store grupper innen en menighet
møter kirken «bare» ved barnedåp, kon-
firmasjon, bryllup, begravelse, julekon-
serter og på julekvelden. Er dette å dyrke
ritualer mer enn sann kristendom?

- Jeg tenker ikke slik. Det er en velsig-
nelse for samfunn og familier at vi har ri-
tualer som holder livet sammen og som
bygger broer ved livets overganger. Det er
utallige eksempler på at nettopp ved slike
anledninger formidles Guds kall til større
nærhet. Ritualer og symbolhandlinger er
åpne hendelser som folk våger seg inn i.
Så blir det vår oppgave å fylle dem med
sant og sunt evangelisk innhold.

Etter Hatlestad terrasse
- Har du en spesiell hilsen til menighe-
ten i Birkeland kirke?

- Av ulike grunner har jeg de siste ukene
vært nær de pårørende etter raset i Hatle-
stad terrasse. Det har gitt meg innsyn i et
diakonalt arbeid, gjort av menighetens
medarbeidere. Ingen var forberedt på at
det skulle skje. Men dere var der: Stille til
stede. Nær det vanskelige. Trygge i det
uoversiktlige. Det vil jeg gjerne takke for,
understreker biskop Ole D. Hagesæther. !

Ny sekretariat-direktør
Kirkerådet tilsatte 22. mars sokneprest
Jens-Petter Johnsen som ny direktør i
Kirkerådets sekretariat etter Erling J.
Pettersen. Johnsen (57) er for tiden
sokneprest i Lambertseter i Oslo. Han
er utdannet ved Menighetsfakultetet og
ble ordinert til prestetjeneste i 1974.
Johnsen har i to perioder arbeidet i
Norges Kristelige Student- og Skoleung-
domslag (NKSS). Etter fem år som ka-
pellan i Jar menighet i Bærum, kom
Johnsen tilbake til NKSS som general-
sekretær i perioden 1987-1999. Han
har blant annet vært formann i Organi-
sasjonenes Fellesråd, medlem av sen-
tralstyret i KrF og medlem av det regje-
ringsoppnevnte stat/ kirke-utvalget
(Gjønnes-utvalget). !

Gjenåpning av 
Søreide kirke
Etter meget omfattende ombyggings-
og renoveringsarbeider skal snart Sør-
eide kirke igjen tas i bruk. Begivenhe-
ten markeres fredag 12. mai kl. 17.00
(grillfest, omvisning og kulturelle inn-
slag) og søndag 14. mai kl. 11.00
(festgudstjeneste og kl 19.00 (klassisk
konsert). !

Valg av nytt 
bispedømmeråd
Høsten 2005 ble nye menighetsråd
valgt, denne våren skal medlemmene i
menighetsrådene velge bispedømmeråd
for perioden 2006-2010. Fire lekmed-
lemmer velges, og Kirkerådet anbefaler
at menighetene særlig legger vekt på å
finne kandidater som er under 30 år -
og kandidater fra begge kjønn. 
Valgperioden er 1.april – 9.mai. !

Ungdomsrådet
Årleg vert det arrangert eit ungdoms-
ting i Bjørgvin. Årets ungdomsting vart
halde i Fana kyrkje 11. mars, og det ble
valgt et nytt Ungdomsråd, som repre-
senterer dei unge i Bjørgvin bispe-
døme: Ruben Sæle (to år), Marit Tønne-
sen (to år, Eivind Elseth (to år), Ingvild
Theodorsen (to år) og Karoline Tommel-
stad (to år). Turid H. Skjerve vart under
UT:05 valt for 2 år. Vararepresentantar:
Ingrid Hetlevik (eit år) og Marit Idsøe
(eit år).!
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Velkommen ti l

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no

VESTBOK  AS Postboks 1223 Sentrum 
5811 Bergen - www.vestbok.no

Skjold kirke, torsdag, 20.april kl. 20.00:

To zUSSIA
with love

Konsert med Fana Mannskor, dirigent Amund Dahlen
VNOs Barnekor  RAGAZZI med dirigent Kristin Knudsen
Mads Eriksen, gitar – Sigbjørn Apeland, orgel

En spesiell konsert med litugisk musikk for mannskor,
røffe riff på elektrisk gitar, Folketoner fra Hordaland og 
Sørlandet og improviserte overganger på orgel.

Pris kr. 150,00 pr. person – En konsert å anbefale!

den som virkelig klarer aa lese denne teksten imponerer re-
daksjonen stort og burde absolutt ta turen til skjold kirke

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

 
 

Hvordan har du det
 EGENTLIG?
Krisetelefon
815 33 300  
    
E-posttjeneste
www.kirkens-sos.no

Eriksen Apeland

Ragazzi                           Fana Mannskor
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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 52/994 83 804
Epost  . . . . lars.petter.eide@bkf.no
Telefon,privat  . . . . . . . 55 28 33 80

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

Familearbeider/kontorfullmektig
Kristin Trætteberg
Telefon  . . . .55597155/977 18 438
E-post  . kristin.traetteberg@bkf.no-

Menighetskonsulent Eli Heggdal
Telefon  . . . . . . . . . .55 59 71 84
E-post  . . . . . eli.heggdal@bkf.no

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

Menighetens barnehage
Telefon/faks  . . . . . . . . 55 28 40 96
E-post . . . . . smbhg@broadpark.no

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

Menighetsrådsleder Nora Linden 
Telefon  . . . . . . . . . . . 55 36 00 67 

Menighetens kor
Olav Øgaard  . . . . . . . . 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 

SNIK (Snart i klubben)
Sigrid Trætteberg . . . . . . 98818687 

Speiderne
Erling Handal  . . . . . . . . .95908333

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

TenSing
Marianne Jansen  . . . . . . 40237663

Cellegrupper:
Birger Huun  . . . . . . . . 55 28 92 04
mob  . . . . . . . . . . . . . . 917 15 464

Ungdomsklubben
Pia Angel  . . . . . . . . . . . 99264047 
Harald Øgaard  . . . . . . . 41638175 

Lederkurset
Kai Roger Mørk  . . . . . . . 41611991

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

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

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

Hvem-hva-hvor i Slettebakken Menighetskontoret: Vilhelm Bjerknesvei 31, 5081 Bergen • Fra 1.1.06 treffes prestene etter avtale 
Tlf. 55 59 71 50 • Faks 55 59 71 59 • E-post: slettebakken.menighet@bkf.no

13                  mars 2006

Velkommen til Gospelnight
Skjold kirke 23. april kl. 19.30:
Program:
• Extasis (Skjold Ten Sing) • Blessing (Ten sing fra Fana)
• Ytrebygda Ten Sing • Bønes Ten Sing 
• Bobla (Ten Sing fra Birkeland) • Nattverd

Velkommen
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Her vil det i hvert nummer av menighetsbladet finnes litt eget stoff for
deg som er barn. Husk å sende inn svar på konkurransen, så er du med i
trekningen av en overraskelse…

Gåter:
1. Hva hadde Noas ark vært hvis den hadde vært en rutebåt?

2. Hva er ditt, men blir brukt mest av andre?

3. Hvilket dyr er sterkest?

Løs rebusen:

Riktig svar sender du på sms (eller ringer) til Kristin, tlf: 977 18 438.
Husk å oppgi navn og adresse!

Svar: Ruteark 

Svar: Sneglen, for den bærer huset sitt på ryggen

Svar: Navnet ditt

Brev til 
alle seks-
åringer!

Vi som arbeider i Slettebakken kirke har lyst til å invitere

deg, og alle de andre seksåringene som bor i Slettebakken

menighet, til noen samlinger i kirken vår. Da kan vi bli bed-

re kjent med hverandre, og du kan få vite litt om hva vi dri-

ver med i kirken. Kanskje var du i kirken og fikk en bok da du

var fire år? I år skal du få en bok som handler om tre sekså-

ringer som skal begynne på skolen, akkurat som deg!

Samling torsdag 20. april kl.18.00

Først spiser vi og leker litt sammen. Deretter skal vi gå inn i

kirkerommet og forske litt på hva som finnes der. Og så leg-

ger vi ut på en reise sammen….

Familiegudstjeneste søndag 23.april kl.11.00

Hele familien er invitert til kirken denne dagen, da skal 6-

åringene få utdelt boken sin.  Etter gudstjenesten blir det

kirkesaft / - kaffe og kaker.

Når dere kommer til kirken den søndagen vil dere bli tatt i

mot av noen ved inngangen. Det ville vært fint om dere

kommer i litt god tid, gjerne til kl 10.45 slik at vi kan få skre-

vet navnet ditt inn i boken du skal få.

VELKOMMEN
Vi gleder oss til å treffe deg!

I fjor startet vi en ny tradisjon her i kirken
med kunstutstilling i påsketiden. 

I år er det kunstneren Aud Marit Skarrebo Holmen som
viser maleri / tekstarbeider. Hun er utdannet ved Kunst-
høgskolen i Bergen (Kunstakademiet), og har sitt dagli-
ge virke her i byen. Hun har gjort en rekke stedsspesifik-
ke prosjekter både i inn- og utland, og mange i Bergens-
området.

De av dere som passerer langs med, eller under Nye
Nygårdsbro på vei til og fra jobb har gjerne oppdaget et
av kunstverkene hennes; trøst. Ordet fremstod med sto-

Kunstutstilling
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Slettebakken trenger deg på laget: 

Bli med i 
givertjenesten!
Menigheten trenger inntekter for å fortsette det
verdifulle arbeidet blant barn, unge og eldre. Det
meste av utgiftene til menighetsarbeidet må dek-
kes av innsamlede midler, gaver og takkoffer. 

Målet er å få flere givere som slutter seg til ord-
ningen med autogiro for månedlig trekk. Fast giver-
tjenesten gir forutsigbarhet og muligheter for å
planlegge nye prosjekter som kommer mennesker i
menigheten til gode. 

Tenkt eksempel: Hvis 100 mennesker bestem-
mer seg for å gi et fast bidrag på kr. 250 i måne-
den vil vi få inn 300.000. Så mange bekker små
skal det til for at det blir en strøm av midler til
menighetsarbeidet.

Givertjenesten går blant annet til barne- og famili-
earbeider i 50% stilling. Dette er noe som sikrer et
tilbud for småbarnsfamilier med babysang, små-
barntreff og søndagsskole. Det vil støtte menighe-
tens diakonale arbeid, dåpsopplæring og andre me-
nighetsaktiviteter. Vi vil gjerne sikre aktiviteter på
dagens nivå og aller helst bygge videre på det gode
engasjementet som allerede finnes i Slettebakken i
dag. 

Alle som gir gaver til Den norske kirke kan få skat-
tefradrag. Dette gjelder for gaver over 500 kroner
og inntil 12.000 pr. år. For at vi skal rapportere det-
te til ligningsmyndighetene må du være registret
som giver hos oss med personnummer. Dette gjør
du: 

- Finn påmeldingsskjema for avtalegiro i våpenhu-
set eller ring Slettebakken menighet 55 59 71 50
og be om å få det tilsendt. Dette er en trygg og god
måte å gi gave på. Fyll ut og send inn til menig-
hetskontoret. 

- Hvis du ikke ønsker å gi fast kan du likevel få et
givernummer slik at gaven kan registreres i regn-
skapet. I så fall må skjema under fylles ut med nød-
vendige opplysninger og sendes til menighetskon-
toret. 

Avtale om givertjeneste i 
Slettebakken menighet. 

Navn ..............................................................

Adresse...........................................................

Poststed ………… postnummer .........................

Personnummer: 11 siffer ....................................

Frekvens: 
Hver måned ……..... Hvert kvartal ……..
engangsbeløp ......... Beløp .....…………

Betalingsmåte:
Nettgiro: Legger selv inn faste trekk ....................
Giro: Antall giro som ønskes tilsendt ....................
Ønsker informasjon om autogiro der beløpet
trekkes av bank etter fullmakt fra giver .................

Avtalen løper til giver selv endrer 
eller avslutter giveravtalen. 

Skjema sendes til: Slettebakken menighet. 
Vilhelm Bjerknesvei 31 5081 Bergen.

Søndag 30. april kl 11.00

1. Bjørn Kuvaas Herting
2. Caroline Pisani Ekeli
3. Christian Blaauw Isaksen
4. Christine Eikrem
5. Christoffer Fleime
6. Christoffer Jeppesen
7. Daniel Kendall Skaatan
8. Even Nyhus
9. Fredrik Snarvold Gjerde
10. Håkon Fyllingsnes
11. Haakon Aunebakk
12. Ingrid Louise Fluge Hole
13. Jørgen Jonsgar Thorstensen
14. Aleksander Stub Jentoft
15. Christopher Nicolai 

Caspersen Hammersland
16. Lars Magnus Lynngård
17. Maren Elise Svendsen
18. Mathias Smith Huun
19. Nneka Anulika 

Ngozichukwu Anowi
20. Olav Klungsøyr Melve
21. Patrick Topham
22. Pernille Årvoll
23. Raymond Christoffer Berg
24. Sandra Sivertsen
25. Simen Økland Bø
26. Stian Dahle
27. Thomas Viking Thunes

Søndag 07. mai kl.11.00

1. Anette Bjørsvik Johansen
2. Christine Cecilie Heuthe 

Davidsen
3. Christoffer Dahle
4. Elisabeth Meyer
5. Erik Lindborg Flatebø
6. Espen Smedsvig Hanssen
7. Hege Kjellevold Austgulen
8. Ina Kristine Lisøy
9. Jenny Lauvås Kayser
10. Jonas Lindeflaten Sollesnes
11. Linn Henden
12. Liv Katrin Kloster
13. Mads Grimsland 

Wangsholm
14. Marie Smidt
15. Michael Andrea Gideon 

Hisdal
16. Niclas Fjellanger
17. Petter Bremnes
18. Rosilin Kotahhathu 

Varughese
19. Sindre Solberg Eng
20. Stine Wollan
21. Therese Nysæther 

Dyngeland

"
Slettebakken-
konfirmantene
Det blir i år én konfirmasjon søndag 30. april og én 7.
mai. Begge begynner kl. 11.00. Konfirmantene og
prestene har hatt et kjempefint år sammen. Vi gleder oss
til innspurten også. Med hilsen fra Lars Petter 

utstilling

re bokstaver i blek orange skum-
gummi på betongen under broen.
Arbeidet var en del av B-Open
2004, men holdt stand et godt
stykke ut i 2005. 

Utstillingen vil være fra og med

palmesøndag frem til pinse. Den
er åpen i forbindelse med gudstje-
nester og konserter. Kunstneren
vil være å treffe i forbindelse med
musikkgudstjenesten skjærtors-
dag.!
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29.01.2006
Eirik Arve Lister Midtrød
Amalie Kleppe
Hans Martin Øvstebø Berge,
Storetveit kirke
Elise Hægland Storhaug
05.02.2006
Jonas Vågenes, Storetveit kirke
19.02.2006
Ingeborg Hauge Otterdal, 
Gursken kirke
Johanne Mowinckel-Nilsen
Heine Kirkeluten Laastad
Magnus Skytterholm Standal,
Borgund Kirke
Marta Josefa Wallevik Burgos
Lea Skarstein
26.02.2006
Eline Sivertsen, Arna kirke
Mads Haver Larsen, 
Oddernes kirke
Eskil Noremark Sæthre, 
Åsane kirke
05.03.2006
Torben Algerøy Larsen, 
Olsvik kirke
Michelle Svendal Finsås
12.03.2006
Hermine Wasmuth, 
Stolmen kirke
Olav Skaland Johnsen, 
Fridalen kirke

Sverre Lyder Rosæther
Liv Astrid Storevik
Kjellaug Oldbjørg Fromreide
Kjell Ragnar Vognstølen
Kristian Fasting Aarestrup
Jon Møll
Eva Johanna Throndsen
Thorleif Thomassen
Steinar Melvær
Beate Mathilde Paulsen
Mina Lindeberg
Hilmar Bertin Birkehaug

Gunnar Helge Carlsen
Ulla Elvira Johansen
Kåre Henriksen
Aslak Oma
Aksel Foyen
Aud Marie Fure
Signe Johanne Pedersen
Anne Karin Gudmundsen
Trygve Flolid
Peder Martin Elvik
Borghild Klingenberg

2.april,5.søndag i faste
11.00 Høymesse v. Jorunn M. 
Johnsen. Slettebakken motett-
kor. Søndagssk. Årsmøte Slette-
bakken menighet rett etter
gudstjenesten i menighetssalen. 

9.april,palmesøndag
11.00 Høymesse ved Jorunn 
M. Johnsen. Dåp. Innsamling av
fastebøsser.

13.april,skjærtorsdag
19.30 Musikkgudstjeneste 
ved Jorunn M. Johnsen. Johann
Seb. Blum, cello, Olav  Øgaard,
orgel. Nattverd

14.april, langfredag
11.00 Langfredagsguds-
tjeneste ved Jorunn M. Johnsen
og Ole Øystese

15.april,påskeaften
23.00 Påskenattgudstjeneste
for Fana prosti. Birkeland kirke.

16.april,påskedag
11.00 Høytidsgudstjeneste
ved Lars Petter Eide.

17.april,2.påskedag
19.30 Oppstandelsesmesse 
v.  L.P Eide og B. Holme. Slette-
bakken Motettkor og blåsere

under ledelse av Espen Rote-
vatn. Orgel: Olav Øgaard

23.april,1.søndag etter påske
11.00 Familiegudstj.ved Lars 
Petter Eide og Kristin  Trætte-
berg. Utdeling av 6 årsbok.  Dåp.

30.april,2.søndag etter påske
11.00 Konfirmasjonsgudstj.
ved Jorunn M. Johnsen og Lars
Petter Eide. Slettebakken Mo-
tettkor deltar. Søndagsskole.

7.mai,3.søndag etter påske
11.00 Konfirmasjonsgudstj. 
v. Jorunn M. Johnsen og Lars
Petter Eide. Ten Sing. Søndags-
skole.

14.mai,4.søndag etter påske
11.00 Høymesse ved Jorunn 
M. Johnsen. Søndagsskole.

21.mai,5.søndag etter påske
11.00 Misjonsgudstjeneste 
ved Lars Petter Eide. Dåp, søn-
dagsskole

25.mai, Kristi himmelfartsdag
11.00 Høymesse ved Jorunn 
M. Johnsen 

28.mai,6.søndag etter påske
11.00 Høymesse ved Jorunn 
M. Johnsen. Samtaletreff etter
gudstjenesten

4.juni,pinsedag
11.00 Høytidsgudstjeneste
ved Lars Petter Eide 

5.juni,2.pinsedag
19.00 Prostigudstjeneste, se 
Søreide kirke

11.juni,treenighetssøndag
11.00 Gudstjeneste av de 
unge for alle. Ten Sing og Lars
Petter Eide 

Se hva som skjer: 
Bønnestund i kirken.Hver
mandag kl. 18.00.

Pust i bakken.Ungdomskafè
med lav terskel i Slettebakken
kirke. Åpen hver fredag kl.20-23

SNIK. Hver onsdag kl. 18.30-20 i
Ungdomslokalet. 

Babysang og Småbarnstreff.
Hver tirsdag: Babysang kl. 10.30
Småbarnstreff fra 11.30 med
sangsamling ca. kl. 12.00

Åpen kirke.Hver torsdag 10-13
bortsett fra skoleferien. 

Dialoggruppe. Kl 19 – 21 i kir-
ken. 19.april, 10.mai, 31. mai  
I samlingene vil vi samtale om
gudsbilder og lytte til hveran-
dres erfaringer. Åpent for alle.

Pensjonisttreff i kirken. Ons 5.
april kl 11.30. Einar Skaar kåse-
rer over navns betydning. Ons.
3.mai  kl 11.30.  «Hvorfor Mada-
gaskar?» Ved diakon og tidligere
misjonær Linda Bårdsen. Ons-
dag 7. juni : Pensjonisttur. 

Kamerunringen. Onsdag 10.5.
kl. 19. i Foreningssalen. 

Vi kan: Menighetssalen kl. 11-
13.30. Torsdager 6. og 20. april,
4. og 18. mai, 1. og 15. juni

Andakter på sykehjem: 
Slettebakken menighets eldre-
senter: Hver torsdag kl 17.00

Kolstihagen: Fre. 31.mars, 21.
april, 12.mai og 9.juni kl. 12.00

Slettemarken: Onsdag 29.mars,
19.april og 10. mai. kl. 11.30

gudstjenester

døde

døpte

Returadresse:
Slettebakken menighetskontor
Vilhelm Bjerknesvei 31
5081 Bergen B F
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Påske er tid for
tradisjoner, både i
kirkene og i
hjemmene.

JORUNN M. JOHNSEN 

Her i Slettebakken kirke har vi
våre tradisjoner samtidig som
vi prøver å varierer litt og få inn
også nye tiltak.

Noe som er en lang tradisjon

i kirken er skolegudstjenesten
med Slettebakken skole fredag
før palmesøndag. Det er alltid
flott å da få oppleve hele på-
skens drama i en flott dramati-
sering som elever fremfører.

Av de øvrige arrangement
nevnes:

Skjærtorsdag kveld er kvel-
den for å oppleve påminningen
om nattverden og fellesskapet
rundt Herrens bord. 

I år er det musikkgudstjenes-

te kl 19.30 der Johann Sebastian
Blum på cello og Olav Øgaard
på orgel deltar sammen med
sokneprest Jorunn M. Johnsen.
Denne kvelden ønsker vi å la
musikken gi rom for å stanse
opp og gi mulighet for medita-
sjon omkring påskens hen-
delser.

Langfredag er dagen for den
stille og mørke kirke, Kristi li-
delsesberetning skal lyde og det
er dagen for stille ettertanke.

Oppstandelsesmesse på 2.
påskedag om kvelden har en
lang tradisjon. 

Også i år kan vi få glede oss til
dette og til å feire Egil Hovlands
flotte messe sammen med Slet-
tebakken motettkor og blåsere. 

I år er det Espen Rotevatn
som er dirigent og Olav Øgaard
sitter på orgelkrakken.

Kunstutstilling i påsketiden,
se side 14-15. !

«Det skjer» i påsken
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