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NR. 2/08 – ÅRGANG 49

«Ingen tårer i april»
Vårens storsatsing i Slettebakken er forestillingen
«Ingen tårer i april», med
Ine Terese Hogstad, Marit
Loe Bjørnstad, Johann
Seb. Blum og Ann Kristine
Aanonsen Larsen. Side 4

med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

Bilder
i kirken
Påskeutstillingen i Slettebakken er satt sammen av nyere og eldre
bilder fra forskjellige steder. Motivene har fotograf Magni Håland
Dyrøy hentet fra blant annet Svalbard, Finnmark, Venezia og fra
nærmiljøet rundt kirken. Hun har også med noen studioportretter.
Fotografi betyr å «tegne med lys». Dette er noe som fascinerer
Håland Dyrøy spesielt med fotografering; hvordan et solstreif,
en refleksjon eller en spesiell lyssetting totalt kan forandre
stemningen i og oppfatningen av noe.
I tillegg er hun veldig glad i detaljer, og å finne mønstre og små
kunstverk i både naturen og det vi ser rundt oss til daglig:

Et diakonalt allaktivitetshus med ivrige sjakkspillere, god mat og byens
billigste barnehage: Bli
med til «Det Gule Huset»
på Nesttun.
Side 7-10

Gateprest Kolbjørn
Kolbjørn Gunnarson er
godt i gang med virket
som gateprest i Bergen.
En ganske annen presteoppgave enn den han
hadde som kapellan i
Søreide.
Side 10-11

Utstillingen varer til pinse

FOTO: MAGNI HÅLAND DYRØY

«Det gule huset»

- Mange vil nok undre seg over hva jeg gjør med objektivet tett oppi
en sprukken murvegg, eller langt nedi gresset, og hvordan jeg kan
bruke en time på en strekning som burde tatt noen minutter... Hva
kan jeg si? Tiden flyr når man koser seg, og det gjør jeg virkelig når
jeg kan fordype meg i fotograferingens magiske verden.

Kontaktinformasjon side 13 • Kalender side 16
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Håpets tid
Påsketiden, denne tiden mellom
påskedag og pinse, er på så
mange måter en håpets tid.
AV JORUNN JOHNSEN

Påskemorgens jubelsanger synger videre inni oss, vi
ser dagene blir lengre og lysere her i nord og gleder
oss over de ulike vårtegn fra fuglesang, trær og
blomster. Vi synger med frimodighet sangen Klapp
alle hender i glede av Jan Visser/ Eivind Skeie:
Lukk opp din dør og ditt vindu.
Dette er dagen Gud har skapt.
Gå fra ditt hus full av lovsang,
han skaper håp der alt var tapt.
Jesus sto opp igjen, han er her, halleluja!
Han skaper håp, der alt var tapt! Det er påskens store
gave til oss. Et håp som endret verdenshistorien. Men
også et håp som endrer livet til hvert enkelt menneske som tar i mot denne gaven. Påskens under var
ikke slutten på Jesu tjeneste for oss. Det var heller et
nytt startpunkt på den vandring Jesus følger oss på
gjennom livet her og til det evige liv.
Håp er på mange vis rare greier. Det er noe som ligger der fremme og ofte kan være litt skjult. Det er
som lysglimt eller som små vanndråper, vi ser og
kjenner det, men opplevelsen vi har, kan være så
flyktig. Det står der som noe midt imellom. Bak de
erfaringer vi har gjort oss – det som ligger der i historien, og foran det som vi venter på. Slik er det både
solid og flyktig på samme tid. Håp kaster lys over livet
og gjør oss stand til å møte det som kommer i vår vei,
også av tunge opplevelser.
”Tror du virkelig, prest, at det er noe der bak døden?”
Dette er ikke et uvanlig spørsmål å få. Ja, jeg tror det,
svarer jeg. Jeg tror på en oppreisning for de mennesker som har hatt et fælt liv i denne verden, jeg tror på
en fornyelse for de som ikke fikk en ny sjanse i dette
liv, jeg tror på de løfter Jesus gav oss om evig liv med
ham. Jeg tror på en Gud som vil være med oss og
bære oss med sine nådefulle hender i både liv og død.
Jeg tror på han som stod opp igjen og som gir oss
både grunn til og krefter til å synge:
Klapp alle hender i gledeJesus sto opp igjen, han er her, halleluja! ●

Slettebakken menighetsblad 2/08
Bladet utgis av menighetsrådet i samarbeid med BKF og de andre menighetene i Fana, og sendes til alle hjem i menigheten. Vi tar med glede i mot artikler av
ulike slag og gjerne også tips til reportasjer.
Levering av stoff: Leveres menighetskontoret eller
på e-post: slettebakken.menighet@bkf.no.
Digitalfoto: Benytt høy oppløsning.
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Danser Ine Terese Hogstad er blant de medvirkende i forestillingen
«Ingen tårer i april».
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«Ingen tårer i april»
Forestillingen «ingen tårer i april» er et samarbeid mellom Ine Terese Hogstad (danser/koreograf), Marit
Loe Bjørnstad (danser), Johann Sebastian Blum (cello) og Ann Kristine Aanonsen Larsen (billedkunstner).
Dette samarbeidet er en dialog mellom tre
ulike kunstneriske uttrykk som vil bli vist i en
forestilling som både er en hyllest til og en
lengsel etter våren. Arbeidene er stedsspesifike verk, og tilpasset kirken og dens arkitektoniske form.
Vår er årstiden som markerer enden på
vinteren og starten på sommeren.
Vår er når knoppene på trærne brister, og
snøen smelter.
Vi er i overgangen mellom den grå og den
grønne perioden - i den ventende fasen.
Lengselen etter varme og det spirende livet er
sterk. Vinteren vil ennå ikke helt slippe taket nordavinden feier over oss med sine kalde
gufs.

Litt om de medvirkende
Ine Terese Hogstad er 24 år og utdannet danser/dansepedagog. Våren 2006 avsluttet hun
sin bachelorgrad ved UiS. Etter dette var hun
fire måneder i Sør-India hvor hun blant annet tok kurs i klassisk indisk dans. Fra vinteren 2007 har hun jobbet som dansepedagog
og frilanser i bergensområdet.
Hun jobber for tiden i Bergen kulturskole
og Step in dansestudio. I denne forestillingen
har hun rettet fokus mot kirkerommet og bevegelsene er inspirert av kirkens former. I tillegg har våren vært et gjennomgående tema
for bevegelsene, de er forsterket gjennom
Arne Nordheims dråpemusikk og J.S. Bachs
vakre toner.

Ine Terese Hogstad

Marit Loe Bjørnstad

Johann Sebastian Blum er 36 år, og begynte å spille cello med sin mor i 10 års alderen. Tidlig begynte han å reise på turneer
med sin far og holdt konserter i inn og utland. Blum studerte 4 år ved Griegakademiet og 4 år ved Norges Musikkhøgskole i Oslo
med både solistdiplom og kammermusikk
hovedfag. Blum er med på mange ulike konsertopptredener i året, events, CD innspillinger, enkelte TV-produksjoner og er dessuten lektor på Musikkgymnas, kordirigent,
arbeider med strykeorkester og til høsten er
han med på storoppsetningen av Les Miserables på Den Nationale Scene i Bergen.
Marit Loe Bjørnstad er 24 år og utdannet
danser/dansepedagog. Hun har gått på Spin
off og Den Norske Balletthøgskolen. Her tok
hun fordypning i modernedans og improvisasjon. Fra høsten 2007 har hun jobbet som
dansepedagog og frilanser i Bergensområdet.

Ann Kristine
Aanonsen Larsen

Johann Sebastian
Blum. FOTO: DNS.NO

Ann Kristine Aanonsen Larsen er 31 år og
billedkunstner. Hun avsluttet Master i Kunst
våren 2007 ved Kunsthøgskolen i Bergen, og
arbeider med installasjoner, og utforsker
kombinasjoner av visuelle, auditive og taktile
virkemidler sammen med video og performance. Den totale sanseopplevelsen er et
nøkkelord for oppfattelsen av verkene, og det
kom tydelig frem i masterprosjektet der hun
skapte et rom av bivoksplater hvor menneskene kan gå inn i. Videoprojeksjoner ble projisert på veggene utenifra, og lyden av tusenvis av bier summet intenst. Forholdet
mellom natur og kultur sirkles inn som tematikk, og er ofte et tema som går igjen i flere
av prosjektene hennes. ●

Møt opp 20.april kl 19.30

i Slettebakken kirke!
april 2007
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Konfirmanter på
Slettebakken -08
Torsdag 1. mai,
Kristi Himmelfartsdag kl. 11.00
Fredrik Angelvik
Thorstein Næsset Borja
Simen Sandvik Eilertsen
Eirik Finne
Ane Helene Fleime
Stine Faanes
Linn Therese Mundal Hindenes
Johannes Smith Huun
Stian Hamre Jakobsen
Tore Eirik Havnen Johansen
Mia Jørs
Eirik Toreson Kalstad
Sondre Nielsen
Lisa Kleppe Ottesen
Adrian Christopher Rendell
Mia Merethe Riis
Kasper Engum Rolland
Eirik Ruud
Johan Fredrik Fick Skarsten
Thomas Skeide
Christian Andrè Kendall Skaatan
Karoline Smidt
Ida Lindeflaten Sollesnes
Helene Thunes Truyen
Kristoffer Uthaug
Sondre Utkilen
Søndag 4. mai kl 11.00
Nina Angelvik
Eirin Arnesen
Henriette Crook
Synne Marie Mannigel Dahle
Charlotte Emilie Heuthe Davidsen
Maren Andrea Hole Didriksen
Stine Rebecka Sagevik Eide
Irene Ellingsen
Stine Aletthe Berg Engelsen
Emil Getaredah Engelstad
Tonje Fyllingsnes
Nicholas Henrik C. Hammersland
Elisa Randa Hansen
Eirin Lauvås Kayser
Miriam Rane Krebs
Tina Hølleland Kvist
Kasper Jarand Lorentzen
Martine Lundekvam
Lise Hamre Madsen
Sigbjørn Klungsøyr Melve
Ida Marie Reigstad
Gina Helvik Roll
Martha Humlevik Rosenlund
Astri Galdal Slettemoen
Madelen Steffensen
Vanessa Sherihan Ulstein
Vilde Johnsen Viki
Fredrikke Natås Wingsternes
Veronica Aune Ørbeck
Alice Helene Aag
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Sædalen: 50 000
til barn og unge
Menighetsarbeidet i Sædalen har
fått 50 000 kroner til barne- og
ungdomsarbeid. For pengene kan
det bli både KRIK og klubb.
AV ASTRID DALEHAUG NORHEIM

Nye aktiviteter er foreløpig på et tidlig planleggingsstadium og skal forhåpentligvis
være klar til høsten. Det kan bli aktuelt å
starte både et KRIK-lag og en klubb.

Gymsal
Bjørn Dahl, medlem av prosjektgruppen
for Sædalen menighet og Brann-spiller, har
tatt initiativ til å starte KRIK, som er et kristelig idrettstilbud. Nå er han på jakt etter en
gymsal hvor de kan ha samlingene og voksne som kan være frivillige.
– Hva skal de voksne gjøre?
– Være en støtte for lederne og hjelpe til
praktisk. Det er avgjørende at foreldre og
andre voksne engasjerer seg, sier Dahl.
– Hvilken aldersgruppe skal KRIK-tilbudet være for?
– Det har vi ikke konkludert med ennå,
men i første omgang vurderes ungdomsskoletrinnet.
Klubb
Prest Leidulf Øy i Sædalen menighet opplyser at prosjektgruppen også utreder mulig-

Arbeidet for de unge i Sædalen blir
styrket, men: - Vi trenger frivillige ledere,
sier prest Leidulf Øy.
ARKIVFOTO

heten for å starte en klubb for 5. til 7. klassinger.
– Vi trenger frivillige ledere, sier han.
– Hva skal lederne gjøre?
– Bruke tid på barna og lage gode rammer
for dem, sier Øy.
De som har spørsmål, er interessert i å
være med på KRIK og klubb eller har forslag
til aktiviteter, kan kontakte Bjørn Dahl på
bjoern.dahl@hotmail.com eller Leidulf Øy
på 48 99 19 09/ leidulfsin@gmail.com ●
Se også www.sedalenmenighet.no

Kort fortalt:
Jeg er Vestlending, og
lykken er å rusle en lun
sommerkveld langs
Bryggen i Bergen!
Vis frem Vestlendingen
i deg og velg mellom
31 motiv på ditt Visa kort.
Du ﬁnner motivene på
www.spv.no

www.orangeriet.no
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hann Sebastian Blum og Ann
Kristine Aanonsen Larsen.

Onsdag 16, april kl 19.30
Søreide kirke
Åpen lyrikkaften i menighetssalen. Arr. Lokalhistorisk
forum i Søreide

Tirsdag 29.april kl.1930:
Birkeland menighetshus
Biskop Ole D. Hagesæther
holder bibeltime over selvvalgt tema i menighetshuset.

Lørdag 19. april kl. 19
Skjold kirke
Marianne J. Sæbø og Bytunets Antikvariske Jazzensemble er gjester når Sjømannskirken og Skjold menighet inviterer til FEST PÅ KJERKA.

Torsdag 8.mai kl 19.30:
Fana menighetssenter
Kulturkveld med Lorentz
Reitan. «Forsmak på Skapelsen»: En spennende introduksjon til Joseph Haydns
mesterlige oratorium fra
1789. Arr: Kulturutvalget for
Fana menighet.

Søndag 20. april kl. 11:
Skjold kirke
Jazzgudstjeneste kl.11.00.
Bytunets Antikvariske jazzensemble deltar, sammen med
lokale krefter fra menigheten.

Søndag 11. mai (1. pinsedag)
kl. 0900 i Fantoft stavkirke
Morgensang i Fantoft stavkirke. Arr: Storetveit menighet.

Søndag 20.april kl 19.30:
Slettebakken kirke
Forestillingen «Ingen tårer i
april». Med Ine Terese Hogstad, Marit Loe Bjørnstad, Jo-

Søndag 18. mai kl 12.00:
Smøråsfjellet
Friluftsgudstjeneste på Smøråsfjellet. Følg turveien. Skilt
med «Pilegrimsvei» er kommet opp. Arr. Skjold menighet.

Tirsdag 20.mai kl. 19.00:
Søreide kirke:
«Festspill». Feiende, flott
festspillkonsert for alle, dagen før dagen. Flott musikk
av kor og solister – i toner, ord
og bilder. Gratis adgang, mulighet for kollekt v/utgangen.
Lørdag 31.mai:
Menighetstur til Bømlo
Besøk på Mostraspelet. Overnatting på Langenuen. Info:
www.bergen.kirken.no/bones
Arr: Bønes menighet.
Søndag 1. juni. kl.11.00:
Skjold kirke
Familiedag/familiegudstj.
Vanse guttekor fra Lista deltar. Søndagskolen står for
grilling etter gudstjenesten og
det blir salgsboder, siluettklipp, konkurranser og mye
moro. Kanskje kommer både
brannbil og politi. Velkommen.
Lørdag 7. juni kl 20.00:
Storetveit kirke
«HARPA»- konsert. Åtte pro-

fesjonelle, amerikanske harpister spiller harper og andre
instrumenter. Keltiske og
skandinaviske folketoner.
Gratis adgang/kollekt.
Lørdag 14.juni kl 18.00:
Birkeland kirke
«Skapelsen» av Joseph
Haydn. Vårens musikalske
storsatsing fra Fana kammerorkester, Fana kyrkjekor,
Birkeland kantori og Slettebakken motettkor m.fl.
Søndag 15.juni kl.1100:
Bønes kirke
Gudstjeneste/sommerfest v/
sogneprest Bjarte Holme.
Grillfest og aktiviteter utenfor
kirken etter gudstjenesten.
Søndag 15.juni kl 19.00:
Fana kirke
«Skapelsen» av Joseph
Haydn. Vårens musikalske
storsatsing fra Fana kammerorkester, Fana kyrkjekor,
Birkeland kantori og Slettebakken motettkor m.fl.

God pinse
Jeg vokste opp på Krohnstad:
Stadion, jernbanestasjon, Haukelandsmyren bare noen minutter
unna. Hva annet trengte en for å ha
en lykkelig barndom og oppvekst?
AV ARNE BREKKE

Her var alt en trengte - ja til og med det daglige brød kunne kjøpes i tre kolonialbutikker hvor personalet var på navn med kundene – og kreditt kunne innvilges om portemoné var gjenglemt hjemme.
Jeg gikk noen år med menighetsbladet,
blad i den ene neven og bøssen i den andre.
Mottakelsen varierte. Noen smilte, andre var
sure der de kjapt lukket døren: - Jeg har ikke
småpenger! – som om det var det jeg ville ha
– jeg som var på provisjon: 10 prosent av
brutto innsamlet. En frimodig dørselger var
jeg langt fra - høy i hatten var jeg ikke – men
derimot var det en strikkelue å gripe til som
barmhjertig kunne skjule identiteten.
Jeg gikk på søndagsskolen. Jesus var «Den

gode hyrde». Ingen tvil om det – at jeg dermed var en sau – tenkte jeg ikke
På skolen begynte en med høvelig sang –
ofte en salme. Ingen motspørsmål den
gangen – fra bekymrete foreldre eller tvilende lærere som lurte på om dette var det
rette for sarte barnesjeler.
Da jeg ble tenåring var det klubb i menighetshuset og for oss gutter som hadde gått 7
år i rene gutteklasser var det mange ting som
kunne trekke. Utfordringen til å følge Jesus
fikk vi servert, klart og tydelig – uten blygsel.
Og nok en utfordring fulgte med: - Har du
mot til å følge Jesus når verden til motstand
reiser seg? Mot til å følge Jesus? Trengte en
mot? Var det motstand å vente? Det var ikke
alle som trodde – heller ikke den gangen i

det forrige århundre. Jesus utfordret – om
en hadde lempet ham på dør – eller lot ham
vente på gangen. Valget kunne koste – var
det verd prisen?
Hvorfor nettopp jeg ble – forstår jeg mindre av – om det ikke var Den hellige Ånd
som grep meg og holdt – som bevarte meg.
Og ett alternativt fellesskap – nye venner
som trodde på den samme frelseren. For tro
overlever dårlig i ensomhet. Vi trenger en
daglig dose med kontakt oppad – og vi
trenger fellesskap med andre som takker
den himmelske Far for både daglig og himmelsk brød. Derfor er menighet og gudstjeneste viktig. ●
God pinse.

april 2007
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Opplæring i kristendom er ein føresetnad for dåp:

Har man sovet i timen?
I forrige nummer hadde
prost Per Barsnes ein
kronikk med overskrifta:
«Stortinget har svikta
statskyrkja» der han gjer
greie for utviklinga frå før
1969, då skolen hadde
ansvaret for kyrkja si
dåpsopplæring, og fram
til i dag, då faget i skolen
kanskje går frå å vere
KRL til å bli heitande RLE
(Religion-Livssyn-Etikk).
SYNSPUNKT
AV GYRI SKRE

Konklusjonen hans er svært viktig. Han hevdar at når innslaget av
kristendom i dette faget blir svekka i skolen, så blir det endå større
behov for eit eige undervisningsopplegg for dåpsopplæringa.
Det er altså over ein mannsalder sidan ansvaret for dåpsopplæringa blei overført frå skolen til
kyrkja. Derfor synest eg det er på
tide å spørje seg om kyrkja har
«sove i timen». Har kyrkja teke
det for gitt at skolen likevel skulle
vidareføre opplæringa etter gamalt mønster, noko som i stor
grad også har skjedd? Derfor stilte dei kanskje heller ikkje krav
om at staten måtte overføre øko-

nomiske midlar, slik at kyrkja
kunne overta denne undervisninga.
Men i løpet av desse åra har
samfunnet endra seg, og vi har
fått eit fleirkulturelt oppvekstmiljø, slik at skolen må ta større
omsyn til dette når det skal undervisast i KRL-faget. Og då er
det at eg etterlyser ein reaksjon
frå kyrkja: Vakna opp! Carpe
diem! Still krav til staten medan
vi enno har ei statskyrkje!
I 2003 blei det vedteke ein «Reform for trusopplæringa i Den
norske kyrkja». Det er fem år sidan. I desse åra har det pågått
prosjekt rundt om i landet, der

POPULÆR GAVE: Medlemskapet i
dåpsklubben gir barnet kunnskap,
trygghet, lek og forundring. Foto: IKO.

ulike kyrkjelydar har prøvd ut
modellar for trusopplæring. Eit
slikt er «T-dagane i Fjell»
(www.t-dagane.no). Vel og bra,
men prosjektperioden kan ikkje
halde fram stort lenger.
Eg meiner altså at kyrkja akkurat no bør «kjenne sin besøkelsestid». Alle døypte må få dåpsopplæring frå kyrkja, og det vil
bety ei stor utfordring både økonomisk og personalmessig. Og så
spør eg: Kven har ansvaret? Kva
nivå skal fange dette opp? Er det
opp til kvar kyrkjelyd, eller skal vi
vente på instruks frå biskopane?
Det nyttar ikkje lenger å støtte
seg på «K-en» i KRL-faget. No må

Dåpsklubben «T

Populær fa
Siden oppstarten i 1999 har
dåpsklubben «Tripp Trapp»
formidlet bibelfortellinger
og sangskatter til tusenvis
TEKST: IKO/MAGNE FONN HAFSKOR

– Mange foreldre og besteforeldre er på jakt etter bøker som
kan hjelpe barnet til å bli kjent
med den kristne kulturarven
vår, sier daglig leder i dåpsklubben Cecilie Holdø. Hun sender
ut medlemstilbud tre ganger i
året.

BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD
Kirkevergen i Bergen

GJENBRUK/RYDDING AV ELDRE GRAVFELT
■ Arna kirkegård: Felt B00 og D00 skal taes i bruk på nytt. ■ Øvsttun kirkegård: Felt H00, E00 og G00 skal taes i bruk på nytt.
Feltene skal brukes til enkle kistegraver.
Etter §§ 8 og 9 i lokale vedtekter samt Gravferdslovens kap. 3 kan graver festes utover fredningstiden mot betaling av fastsatt avgift. Avgiften
må betales innen 31.05.08, Gravutstyr på graver som ikke er festet, vil bli tatt bort dersom pårørende ikke henter det innen 31.05.08. Gravutstyr på gjenfestede graver settes på lager mens graving av de omkringliggende gravene pågår. Dette gravutstyret vil bli satt opp igjen så snart
som mulig etter ny gravlegging på feltet. Gravkarmer, innramminger o.l. tillates ikke satt opp igjen.
For ytterligere informasjon, kontakt Bergen kirkelige fellesråd • Tlf: 55 59 32 00 kl. 09.00-12.00 og 12.45 -15.00/kirkegard@bkf.no
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KORREKTIV: – Vi er et korrektiv til et hvert sted
eller struktur som forgriper seg på menneskets
verd – også kirken, sier Torill Hansen Kongsbakk.

Artikkelforfatter Gyri Skre er
pensjonert rektor og mangeårig
lokalpolitiker (V). Hun er også
redaktør for God Helg, menighetsbladet for Fana menighet.

kyrkja ta ansvar og sjå at trusopplæring er noko meir og vesensforskjellig frå informasjon
om ein religion og kunnskap
om ei religiøs historisk utvikling i vårt land. Korleis vil kyrkja løyse dette? ●

«Tripp Trapp»:

addergave
av småbarn, og har i dag
rundt 7.000 medlemmer.
Nå ønsker de å nå enda
flere.
Tre pakker
Klubben er et tilbud til barn i
alderen 0 til 12 år, og medlemskapet er en populær faddergave. Som medlem i klubben
får giveren tre ganger i året et
tilbud om en innholdsrik pakke til barnet – med alt fra tøyleker og krabbeteppe til fortellingsbøker, CD-plater og filmer.
– Mange sier at pakkene våre
gjør det enklere å snakke med
barnet om Gud og det å tro,
sier Holdø.
Dåpsklubben er en del av
satsingen til IKO – Kirkelig
pedagogisk senter – en selvstendig institusjon som ble
etablert i 1945, med særlig
vekt på kristendomsfaget i
skolen . ●
Mer informasjon:
www.iko.no

Bli med
til Det gule
huset
– Vi er en stasjon for trekkfugler, der kjærlighetsbudskapet
serveres i en enkel språkdrakt og i en opplevelse av stor omsorg i
alle ledd, sier daglig leder Torill Hansen Kongsbakk (53), snart seks
år etter at den diakonale stiftelsen Sesam kjøpte «Det gule huset»
fra Bergen kommune for en krone. I dag er det et hus med et
mangfoldig tilbud for alle typer mennesker. >> Les mer på side 8-9
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Side 8

-En stasjon for «tre
TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

– En trekkfugl er en fugl som i perioder reiser til et annet sted fordi den ikke finner føden sin der den er, fortsetter Toril Hansen
Kongsbakk.
– Vi har alle behov for hovednæringsstoffene, som vi får gjennom kjærlighetsbudskapet om at vi er skapt i Guds bilde. Noen
føler at de ikke finner denne maten ved å
bruke et tradisjonelt kirkelig tilbud. Andre
har forstått det slik at det som stod på menyen ikke stemte overens med det de serverte.

Ut til folket
Stiftelsen Sesam ble etablert på Lagunen i
1989 som et formalisert samarbeid mellom
Bjørgvin bispedømmeråd og Lagunen AS.
– Lagunen hadde den gang Frederick
Schaefer som direktør, forteller hun.
– Han var nyskapende, og opptatt av det
sosiale ansvar et slikt kjøpesenter har. Tanken vår den gangen var å etablere et samarbeid der kirken kunne være med sin omsorgstenkning der folket var. Kristusperspektivet i dette arbeidet var et ønske om å
være noe for folk i deres hverdag – slik at de
fikk hjelp til å leve det livet de levde. En del
mennesker som kom til oss opplevde at den
strukturen kirken representerer, kunne
skygge for det budskapet om kjærlighet som
de forventet at kirken skulle komme med.
Mange hadde med seg en opplevelse av at de
levde feile liv – og dermed en følelse av
skamfullhet og oppgitthet.
Kjærlighetsarena
– Har du et eksempel på dette?
Hun blir stille, fester blikket på bordplaten
foran seg mens hun stryker hånden frem og tilbake noen ganger. Det ser faktisk ut som om
hun blar i noen gamle bilder. Så løfter hun
blikket, og ser
rett på meg.

SYMBOL: På
kontoret har Torill
en skulptur av en
engel med røde
boksehansker, laget av Elisabeth Helvin. – Den kan gjerne stå
som et symbol for vårt arbeid, sier hun.
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«TREKKFUGLER»: – Jeg trives veldig godt
her, men skulle ønske det var flere sjakkspillere blant de besøkende, sier Terje
Skarsten (71). Fra venstre: Arvid Tennebø
(47), James Dowry (84), Aslaug Dowry (93),
Odd Nilsen (skjult) og Terje Skarsten (71).

– Jeg har møtt en del mennesker på min
vei som har fått Guds administrerende her
på jorden i halsen – men aldri Jesu budskap.
En av dem var alenemoren som hadde båret
frem barnet sitt på tross av at familien og
barnefaren hadde sviktet. Da hun ønsket å
døpe barnet, kjente hun seg alene og skamfull da presten sa at hun levde et feil liv siden
hun ikke var gift. Møtet med kirken ga henne
ikke mot til å stå i den livssituasjonen hun var
i, men virket heller til å ta det fra henne.
– Heldigvis har mange en forventning om
at møtet med kirken skal være et møte med
en kjærlighetsarena, sier hun.
– Det er den Kristus de tror på. Jesus møtte hvert menneske med respekt, slik at de
kunne stå med rett rygg selv om de i noen
sine øyne levde feile liv.

Dobbelt skuffet
– Er dere et korrektiv til kirken?
– Vi er et korrektiv til et hvert sted eller
struktur som forgriper seg på menneskets
verd – også kirken, sier hun.
– Det er ikke noe poeng for meg å rette kritikk mot kirken, men det er en erfaring etter
mange møter med mennesker som følte seg
dobbelt skuffet fordi de hadde et behov for å
bli møtt med kjærlighet.
Kongsbakk mener budskapet om at du
har et liv som er verdt å leve er så sterkt at det
må ropes ut også utenfor kirkens rom – og
gjerne i en annen språkdrakt enn den kirkelige.
– Fordi menneskene er forskjellige og behovene mangfoldige, så må kirkens uttrykk
også være mangfoldig og ropes ut på mange
arenaer, sier hun.
– Vårt formål er å virkeliggjøre kirkens diakonale oppdrag i Fana bydel ved å gi omsorg, bygge fellesskap og skape trivsel for
alle interesserte.
Mot til livet
Sesam har brukere fra veldig mange nasjoner, og mange nyinnflyttede benytter seg av
tilbudene deres for å bli kjent med og finne
seg til rette i bydelen.
– Fana helsestasjon henviser mange små-

SESAMISTER: – Det
gule huset er et sted for
medmennesker, sier
(fra venstre) frivillig
medarbeider Dagny
Flaten (78), miljøarbeider/kokk Svanhild Olsen-Lie (54), leder i
barnehagen Gro Merete
Strømsøy Trana (34),
sosionomstudent Hilde
Navdal (22), sosionomstudent Trude Thunes
(35), daglig leder Torill
Hansen Kongsbakk
(53), barnehageassistent Marianne Soltvedt
(43) og frivillig medarbeider Siren Jannicke
Lyngtu (57).
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rekkfugler»
BYENS BILLIGSTE BARNEHAGE: Sesams
åpne familiebarnehage er et annerledes pedagogisk tilbud der kravet er at de voksne er til
stede sammen med barnet sitt. Leder Gro Merete Strømsøy Trana (34) utfolder seg i lek
sammen med Stephen, Andrew og Elisabeth.

Ukentlige tilbud
til 1000 fanabuer
– Totalt gir vi hver uke et tilbud til over 1.000
mennesker i bydelen, forteller Torill Hansen
Kongsbakk om stiftelsen Sesam, som i tillegg til «Det gule huset» også driver Nesttun
eldresenter i Hardangerveien 4.

barnsforeldre hit når de etterlyser tilbud
i bydelen, sier Kongsbakk, som synes det
har vært fantastisk å få være med og skape et diakonalt tilbud i bydelen der folk
kan bli minnet på at det å tro handler om
farger, livslyst og det å få mot til livet.
Selv vokste hun opp med en psykisk syk
far, noe som har lært henne både om
hvor sårbart mennesket er og hvor viktig
det er å møte denne sårbarheten med
kjærlighet. Noen ganger med ord, noen
ganger med musikk, noen ganger med
et håndtrykk – men alltid med ærlighet
og edle hensikter.
– Det er en todelt dimensjon, der evnen til å tro på sin egen verdi henger
sammen med ansvaret til å bruke det til
å bety noe for andre, avslutter Toril
Hansen Kongsbakk. ●

– Ni ansatte og 120 frivillige arbeider alle etter
vårt formål om å gi omsorg, bygge fellesskap
og fremme trivsel i bydelen. Vi satser også
mye på sang og musikk, sier Kongsbakk, og
nevner babysang og kurs i småbarnsang som
eksempler på dette.
Stiftelsen driver også åpen familiebarnehage, et annerledes pedagogisk tilbud der kravet
er at de voksne er til stede sammen med barnet. Ingen må søke om plass i barnehagen, det
er bare å komme. Til en pris av 30 kroner dagen må det også være byens billigste barnehagealternativ, og utkonkurreres bare i popularitet av husets månedlige familiemiddag,
der inntil 50 mennesker møtes månedens første torsdag for hyggelig sosialt samvær over
et gratis måltid god hjemmelaget mat.
«Det gule huset» på Wollert Konows plass 1
ble bygget av daværende Fana kommune i
1895, og brukt som skolehus frem til 1926. Etter det var det lærerbolig like frem til år 2000, i
tillegg til at det huset ulike offentlige kontorer
i perioden 1970-2000. Da Sesam kjøpte huset i
2002, stod det til nedfalls etter lengre tids
manglende vedlikehold. Den diakonale stiftelsen har gjennomført en omfattende dugnadsinnsats etter overtagelsen, og bygget huser nå både dagsenter for mennesker med
psykisk sykdom, frivillighetssentral og barnehage – i tillegg til å være åsted for en rekke aktiviteter og kurs for mennesker i alle aldre.
Her kan vi nevne både spennende foredrag og
konserter, sykurs for jenter, sjakkurs, bakegruppe, fredagstreff for eldre og turgruppe.
– I slutten av april starter vi opp et spennende malekurs, legger Kongsbakk til, og
oppfordrer interesserte til å melde seg på
allerede nå.
Mer informasjon: www.sesamist.no ●
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Gatepresten
Kolbjørn Gunnarson har vært gateprest i snart et år. Nå har
han også formelt sagt opp stillingen som kapellan i Søreide.
TEKST OG FOTO: HANS JØRGEN MORVIK

Det ble dermed et litt annerledes avskjedsintervju en trapp opp fra gaten i Kafe Magdalena, lokalene til Kirkens Bymisjon. Litt hevet
over byens larm, men likevel preget av byens
ikke så veldig lyse sider.

Ensomhet
– Det er nok litt annerledes her, enn på kirkekaffen i Søreide, sier Kolbjørn.
– Serveringen er ikke så forskjellig, men
menneskene som kommer er nok det. Her er
ikke mange barn. Her er ikke mye snakk om
familieaktiviteter. Men det handler mye om
ensomhet. Om brutte relasjoner og ting som
har gått i stykker. Det er utfordrende å jobbe
med mennesker på denne måten. Det er en
langt friere jobb enn å være menighetsprest,
selv om jeg nå har mer regulert arbeidstid. Vi
er ikke bundet opp av kirkelige handlinger og
faste aktiviteter. Avtaleboken min er IKKE
full, og skal ikke være det. Vi skal ha tid til
dem vi møter.
Kulturforskjell
– Men jeg liker det slik. Her er åpenhet om
det som er gått galt. Og jeg synes det er befriende å jobbe med mennesker som ikke forestiller seg. Her kommer man med innsiden
ut. Det er ofte illeluktende og fælt, men det er
ekte. Her er kanskje hovedforskjellen til vanlig menighetsliv.
– Hva er det menighetene gjør galt da?
– Nei, misforstå meg ikke. Det er en utopi å
tro at man kan skape fellesskap i menighetene der det er like stor plass til alle. Bymisjonen og menighetene har forskjellige oppgaver: Ingen av oss kan gjøre alt for alle til enhver tid. Systemet eller kulturen i menighetene er ikke lukket – ikke på noen måte. Men
det er likevel ikke så lett å komme dit når livet
ikke er helt på stell. Det mangler heller ikke
på vilje i menighetene. Men vi må innse at vi
har en kulturforskjell.

Paradoks
– Nå er det også mange ulike mennesker som
bruker Bymisjonen. Og dette er en veldig utfordring for egne fordommer å oppdage! Det
er jo en floskel at vi alle har vårt å stri med.
Men det er faktisk sant.
– Bymisjonen har et godt rykte?
– Ja, på mange måter er det lett å jobbe her.
Vi har mye goodwill, får mange og store gaver til organisasjonen, og har kort vei fra ide
til gjennomføring. Vi får også stort sett midler til det vi ønsker å gjøre. Og folk står nærmest i kø for å gjøre en frivillig innsats. Dette
er en stor kontrast til Den norske Kirke! Der
er goodwillen mindre, og systemet er til tider
meget tungrodd. Vi var absolutt ikke verst
stilt med dette på Søreide, selv om vi levde
med stor ressursknapphet. Men det er et
stort paradoks at det er slik.
Savner Søreide
– Hva savner du fra Søreide?
– Jeg savner selvsagt enkeltmennesker. Og
så savner jeg de store opplevelsene, gudstjenestene og de andre flotte arrangementene.
Jeg trodde vel ikke jeg skulle savne travle desember med skolegudstjenester og masse arbeid. Men det gjør jeg. Jeg savner også det jeg
likte aller best i Søreide – det menighetsbyggende arbeidet. Fellesskapsfølelsen, det å se
at arbeidet blomstret. Det å kunne tenke visjonært om menigheten og folkekirken. Jeg
føler meg privilegert som fikk seks år i Søreide. Det er en flott menighet med fantastiske
og positive mennesker. Jeg tror også vi fikk til
mye. Men det var mye arbeid! Flott at dere nå
har tre prester. Jeg skulle på en måte ønske at
jeg kunne ha opplevd det. ●
GATEPLAN: – Jeg var nødt til å få mer ordnete
arbeidsforhold, sier Kolbjørn Gunnarson, som
trives i den spennende jobben som gateprest.
– Slik livet ble for meg og min familie, med et
meget alvorlig sykt barn, kunne jeg ikke fortsette med så mye ubundet arbeidstid.

Snitter • Tapas • Koldtbord • Forretter • Hovedretter • Desserter • Kaker • Overtidsmat • Lunsj

Tid for å samles?

Ring oss! 55 52 72 50

Utleielokaler • Kronstad Hovedgård • Fana Roklubb • Rambergstunet • Akvariet i Bergen
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Møte med en kirke uten fasade
BRØD OG SUPPE: Kveldsmat på Kafé Magdalena. Fra venstre: Robert S. Stragiotti, Bodil Bredholt og Erik Vågslid.

Det er kvart
over ni fredag
kveld, og
praten går
livlig i det vi
går mot bilene
etter å ha vært
på fredagsmesse i
Korskirken.
TEKST OG FOTO: LINDA BÅRDSEN

«Vi» vil si noen av årets diakonikonfirmanter sammen med kateket og diakon,
og vi snakker om hva vi har vært med på.
Kvelden startet kl. 18 ved den blå steinen
på Torgallmenningen, hvor vi treftes og
gikk sammen bort til Kafé Magdalena i
Kong Oscars gate. Vi skulle besøke Bymisjonen. Stemningen var god, men òg litt
spent.

Heldagsdrift
På Kafé Magdalena var vi tydeligvis ventet til kvelds. Siste fredag i måneden er det
nemlig kvelds der kl 18.30, og så er det
kveldsmesse i Korskirken kl. 20.00. Vi
skulle ha med oss begge deler.
– Ingen er bare det du ser, sier Thor
Brekkeflat, bymisjonsprest og den som
tar imot oss.
Han gir oss en god innføring i det viktige arbeidet Bymisjonen driver, og får flere
spørsmål fra interesserte konfirmanter.
Det handler om unge i faresonen, familiearbeid, rusmisbrukere og prostituerte,
der Kafé Magdalena er en viktig del av arbeidet.
– Nå jobbes det med utvidelse til heldagsdrift av kaféen, forteller han.
Kveldsmat og fredagsmesse
Denne kvelden er det samlet rundt 30
personer til fellesskap og kveldsmat i ka-

féen, og deilig suppe står på menyen. Vi
koser oss og føler oss velkomne, før vi
sammen med brukerne avslutter kvelden
med fredagsmesse i Korskirken.

Bønn for kjærligheten
Dette er en enkel gudstjeneste med sang,
andakt og nattverd. Helt i begynnelsen er
det tid for bønn og lystenning ved lysgloben. Den som vil, kan gå frem og tenne et
lys – og gjerne si noe om hva han eller hun
tenner et lys for. Det er det flere som gjør,
og det er sterkt å sitte der og høre hva de
forskjellige vil be for: én for det å sette seg
et mål og klare å gjennomføre det, én for
det å gjøre noe sammen, én for kjærligheten.
Gjorde inntrykk
Fra konfirmantene kommer det spontane reaksjoner.
«Her var det mange som turde å være
seg selv», sier en, «være ekte menneske
med liv vi bare ser på fra utsiden og tenker
nedsettende om». «Dette er en kirke uten
fasade», sier en annen, «alt som sies kommer rett fra hjertet». «Dette kommer jeg
til å huske», sier en tredje stille.
Ingen av oss går uberørt fra fredagsmessen. Etter gudstjenesten er det én av
de tilstedeværende som setter seg rett
bort til pianoet og bare spiller. Aldeles
nydelig. Ingen er bare det du ser. ●

SOMMERLEIR PÅ WALLEMTUNET: Vet du hva du skal gjøre i sommer? Ikke det, nei. Men da kan du begynne å planlegge nå. Herved er
du invitert til årets sommerleirer på Wallemtunet. Vi samler barn mellom 7 og 15 år fra hele fylket til mye lek og moro. Fjellturer, fotball,
sporløp og spennende kubbespillkamper er bare noen av aktivitetene. Å reise på leir er spennende. Man treffer gamle og nye venner, finner
på mye moro sammen, og opplever mye sosialt og åndelig gjennom ulik samvær og bibeltimer. Vi vet at sommerleirene for mange er et av
årets store høydepunkter. Leirstedet vårt ligger i flotte naturomgivelser på Kvamskogen. I år blir det lagt opp til tre leirer.
Tidspunktet for disse blir: • Leir 1: 20. - 24.juni, 12-15 år • Leir 2: 24. – 27.juni. 9-12 år • Leir 3: 27. – 29.juni, 7-10 år
Det kan være lurt å melde seg på tidlig. Kontakt Bergens Søndagsskolekrets på tlf. 55 53 01 20 - e-post til kretskontoret@bssk.no
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Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

Tlf.:
Fax:

55 11 80 10
55 11 80 11

Hver fredag:
Kunngjøring om
gudstjenester
i Fana Prosti.
E-post:
sylvi@fanaposten.no

14:42
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Fana prosti, oppgaver og kontaktinformasjon
Prostikontoret har personalansvaret for dem som jobber i kirkene i Fana. Kontoret
koordinerer fellesfunksjoner og samarbeidsprosjekter. Kontoret utfører sentralbordtjeneste for alle menighetene i Fana, utfører all kirkebokføring og administrerer
dåp, vigsel og gravferder.
Adresse:
Fanaveien 320,
5244 Fana
E-post: fana.prosti@bkf.no

Prostileder Edvin
Stenhjem Bratli
Tlf. 55 59 71 81 - E-post:
edvin.bratli@bkf.no

Prostisekretær
Kari Rydland
Tlf. 55 59 71 82 E-post: kari.rydland@bkf.no

Prost Per Barsnes
Tlf. 55 59 32 55
E-post:
per.barsnes@bkf.no

Personal og økonomikonsulent Liv Bente Nilsen
Tlf. 55 59 32 57 - E-post:
liv.bente.nilsen@bkf.no

Servicesekretær
Inger Helene Jæger
Tlf. 55 59 71 83 - E-post:
inger.helene.jaeger@bkf.no

Perspektiv på livet
Som telefonvakt hos
Kirkens SOS kan du bidra
til at andre får det bedre,
samtidig som du får
perspektiv på livet.

Velkommen til

Vi søker kvinner og menn over 20 år som har orden på livet, tid til å bry seg og
lyst til å utvikle seg. Les mer på www.kirkens-sos.no eller ring 55 32 58 45

Bok & Media Vestbok

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no
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Natlandsveien Blomster
Natlandsveien 65,
5093 Bergen
Telefon: 55 20 22 11
Telefaks: 55 20 10 05
E-post: natbloms@online.no

Hvem-hva-hvor i Slettebakken

Sokneprest Jorunn M. Johnsen
Telefon . . . . . . . . . . . . . .55 59 71 51
Epost . . . .jorunn.johnsen@bkf.no
Mobil . . . . . . . . . . . . . . .41 44 11 43

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

Familearbeider/kontorfullmektig
Kristin Trætteberg
Telefon . . . . . . . . . . . . . 55 59 71 55
Mobil . . . . . . . . . . . . . . . 977 18 438
. . . . . . . sigrid.traetteberg@bkf.no

Frivillighetskoordinator for
musikkaktiviteter Espen Rotevatn
Mobil . . . . . . . . . . . . . . .470 74 775

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

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

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

Kapellan Lars Petter Eide
Telefon55 59 71 52/994 83 804
Epost . . . . .lars.petter.eide@bkf.no
Telefon, privat . . . . . . . .55 28 33 80

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

Søndagsskolen
Kristin Trætteberg . . . .97 71 84 38

Kirketjener Regy Drange
Telefon . . . . . . . . . . . . . .95 17 42 60

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

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

Menighetskonsulent Geir Møller
Telefon . . . . . . . . . . . . . .55 59 71 84
E-post . . . . . . .geir.mollerl@bkf.no

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

TenSing
Camilla I. F. Davidsen . .93 66 54 55

Ungdomsarbeider
Ole Joachim Sjursen
Mobil . . . . . . . . . . . . . . .852 47 232

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

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

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

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

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

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

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

Ungdomsklubben
Pia Angel . . . . . . . . . . . . .99264047
Harald Øgaard . . . . . . . . .41638175
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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 dekkes av innsamlede midler, gaver og takkoffer.
Målet er å få flere givere som slutter seg til ordningen med autogiro for månedlig trekk. Fast givertjenesten gir forutsigbarhet og muligheter for å planlegge nye prosjekter som kommer mennesker i menigheten til gode.
Tenkt eksempel: Hvis 100 mennesker bestemmer
seg for å gi et fast bidrag på kr. 250 i måneden 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 familiearbeider i 50% stilling. Dette er noe som sikrer et tilbud for småbarnsfamilier med babysang, småbarntreff og søndagsskole. Det vil støtte menighetens diakonale arbeid, dåpsopplæring og andre menighetsaktiviteter. Vi vil gjerne sikre aktiviteter på dagens nivå og aller helst bygge videre på det gode engasjementet som allerede finnes i Slettebakken i
dag.

19:03
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Forsmak på «Skapelsen»
Det blir kulturkveld i Fana menighetssenter med Lorentz Reitan
torsdag 8.mai kl 19.30, i forbindelse med oppføringen av Joseph
Haydns oratorium «Skapelsen»
AV JOSTEIN AARVIK

Konsertene i Birkeland kirke 14. juni og
Fana kirke dagen etter er vårens musikalske storstasing fra Fana kammerorkester, Fana kyrkjekor, Birkeland kantori og Slettebakken motettkor, men i
forkant av konserten inviterer Kulturutvalget for Fana menighet til en spennende introduksjon til Joseph Haydns
mesterlige oratorium fra 1789.
Her kan interesserte få en innføring i
Lorentz Reitan holder fordrag om Haydn
og «Skapelsen».
FOTO: BFO

Alle som gir gaver til Den norske kirke kan få skattefradrag. Dette gjelder for gaver over 500 kroner og
inntil 12.000 pr. år. For at vi skal rapportere dette til
ligningsmyndighetene må du være registret som giver hos oss med personnummer. Dette gjør du:
- Finn påmeldingsskjema for avtalegiro i våpenhuset 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 menighetskontoret.
- Hvis du ikke ønsker å gi fast kan du likevel få et givernummer slik at gaven kan registreres i regnskapet. I så fall må skjema under fylles ut med nødvendige opplysninger og sendes til menighetskontoret.

Avtale om givertjeneste i
Slettebakken menighet.
Navn ............................................................................
Adresse ........................................................................

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.
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Kulturpersonlighet
Lorentz Reitan er bl.a. kjent som direktør for Festspillene i Bergen og direktør
for Bergen Filharmoniske orkester.
Han er utdannet cand.phil. med musikkvitenskap hovedfag og har vært
ansatt ved Bergen Lærerhøgskole 1976
- 89 som høgskolelektor og førsteamanuensis foruten å ha vært virksom som
skribent, foredragsholder og gjesteforeleser.
Han er nå pensjonert fra Bergen Filharmoniske Orkester, men er prosjektleder for en ny bok om orkesteret, som
skal komme til 250-års jubileet i 2015.
Ellers er han forfatter av boken Harald Sæverud: «Mannen, musikken,
mytene» (1997) og hans musikalske
meritter omfatter bl.a. en periode som
dirigent for Fana Kammerorkester. ●
Gratis adgang.
Kollekt ved utgangen.

Det er vår i luften…
Vi skriver april, tiden
for vår, lysere dager og
forventninger om en
god, varm sommer.

Poststed ………… postnummer .........................
Personnummer: 11 siffer............................................

Haydns inspirasjonskilder og tekstlige
utgangspunkt og hans samtid, verk og
virksomhet. Foredraget blir livet opp
med både lydeksempler og bilder.

AV NORA LINDEN

Vårmånedene april og mai er en travel
tid i Slettebakken, som i andre menigheter. Vi lager årsmelding for arbeidet
i menigheten i 2007 som skal presenteres på årsmøtet 20.april. Det er godt
å se alt det som skjer i menigheten vår,
arbeid som utføres av store og små, og
som bidrar til å gjøre Slettebakken til
en virkelig levende menighet.
Våren betyr også konfirmasjon. Vi
harkonfirmasjonsgudstjenester 1.mai
og 4.mai.
Jeg er opptatt av at disse merkedagene skal være mer enn vanlige dager
i en kalender.

Noen merkedager betyr mer enn for
oss enn andre. På konfirmasjonssøndagene, i møte med ungsommene i
menigheten, blir jeg fyllt av respekt og
stolthet. Ungdommene tar mange
viktige valg. De leter seg frem
gjennom ungdomstiden, mange bidrar til menighetens aktiviteter også
ut over selve konfirmasjonsforberedelsen..
Vi har alle vært unge en gang, for
noen av oss er det så lenge siden at vi
knapt kan huske det. Men de valg, de
standpunkt som vi tok i ungdomstiden
har vært med på å gjøre oss til de personene vi nå er. Noen valg har vi angret
på, andre har vi vært glade for, de har
gjort oss trygge og sterke. Bak våre
valg og våre avgjørelser står Jesus.
Han styrer vår vei, ser hvor vi er nær
ved å stumpe og hjelper oss opp. Dette
er felles for oss alle, barn, unge eller
gamle.
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Livets gang
døpte
27.01.2008
Johan Blåsternes
03.02.2008
Christopher Lee Fjæra
Nicholas H.Pedersen
Daniel Tobias Gundersen
Henrik Stokke Iversen

Den østerrikske komponisten (Franz) Joseph Haydn (1732-1809) regnes som en
lederskikkelse innen wienerklassisismen,
sammen med Mozart og Beethoven.

Om konserten:
«Skapelsen» av Joseph Haydn
• Birkeland kirke lørdag 14.juni kl 18.00
• Fana kirke søndag 15.juni kl 19.00
Medvirkende:
Fana kyrkjekor, Birkeland kantori, Slettebakken motettkor og Fana kammerorkester
Solister: Hilde Veslemøy Hagen, sopran
Harald Bjørkøy, tenor og Øystein Skre, bass
Dirigent: Jostein Aarvik
Billetter: kr 180,- Forsalg: Tlf. 55 59 71 83
(Fana prostikontor)

Søndagene 1.mai og 4.mai er vi ved viktige
dager som bekrefter en viktig avgjørelse
tatt av de unge i samråd med foreldre og
foresatte.
Jeg ønsker vårens konfirmanter lykke til
med dagen og fremtiden, med en salme av
Christian Richard som har betydd mye for
meg siden jeg for lenge, lenge siden, selv
var konfirmant…

10.02.2008
Amalie Sofie Føleide
Johannessen
17.02.2008
Helene Isabell Mathisen
Una Alnes Buanes
Iselin Fotland Myrbostad
Sina Samuelsen Lillevik
24.02.2008
Simen Knappskog Kleppe
28.02.2008
Linn Helene Mathisen

02.03.2008
Vanessa Sherihan
Ulstein
09.03.2008
Sebastian Hagland Hånes
Albert Alexander Vedeler
Even Fauske Clausen
Camilla Kryvarot
Bjørnsen
Tuva Wasmuth
Ella Storhaug
16.03.2008
Maria Christine H.Furnes
Erle Moen
23.03.2008
Astrid Marie Trovåg
Lekven
Olai Erstad
Ivar Andreas Aase
Andersen
30.03.2008
Even Strømme
Sine Foster Andersen

døde
17.01. Annanias Larsen
Toftevåg
19.01. Sonja F. Irgens
23.01. Lars Hårvik
26.01. Ragna Wilhelmina
Damhagen
27.01. Bergljot L. Horstad
01.02. Magnhild Hansen
06.02. Alfred Fanebust
06.02. Hans Weløy
12.02. Ingvald Nilsen
Ravnanger
16.02. Thorolf Schneider
10.02. Ruth Nielsen
29.02. Bjørn Christian
Burmeister Kahrs
28.02. Søren Kvamsdal
04.03. Gunnar Mouwath
Hystad
05.03. Magda Askevold
06.03. Gudrun M. Vatne
07.03. Jenny Marie Kleppe
16.03. Karin E. Nielsen
24.03. Kaare A. Tresselt

Barnekroken
En vits: Læreren til Ole: - Hvis jeg hadde en
hund og den fikk 6 valper, og jeg gav deg to av
dem, hvor mange hunder ville du ha da?
- Tre
- Hva? Hvorfor det?
- Jeg har en fra før.

Nøtt! Denne gangen får dere en liten nøtt:
Hvis du ser deg selv i speilet med bokstaven «d» i venstre hånd, hva gjør du i virkeligheten?
Tenk deg om, og send svar på sms til Kristin:
977 18 438 , så vinner du kanskje en premie!

Alltid freidig når du går.
veier Gud tør kjenne,
selv om du til målet når
først ved verdens ende!
Aldri redd for mørkets makt!
Stjernene vil lyse;
med et Fadervår i pakt
skal du aldri gyse.
Kjemp for alt hva du har kjært,
dø om så det gjelder!
Da er livet ei så svært,
døden ikke heller
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gudstjenester
Slettebakken kirke

11.00

11.00

11.00

11.00

20. april, 4. søndag etter påske
Høymesse ved Jorunn M. Johnsen.
Dåp.Søndagsskole. Menighetens
årsmøte etter gudstjenesten.
27. april, 5. søndag etter påske
Høymesse ved Øyvind Øy.
Søndagsskole.
1. mai, Kristi himmelfartsdag
Konfirmasjonsgudstjeneste ved
Jorunn M. Johnsen og Lars
Petter Eide.
4. mai, 6. søndag etter påske
Konfirmasjonsgudstjeneste ved
Jorunn M. Johnsen og Lars Petter
Eide. Ten Sing deltar.

11.00

11. mai, Pinsedag
Høytidsgudstjeneste ved Jorunn M.
Johnsen.

11.00

18. mai , Treenighetssøndag
Høymesse ved Lars Petter Eide.
Søndagsskole.

11.00

11.00

11.00

25. mai, 2. søndag etter pinse
Gudstjeneste av de unge for alle,
ved lederkurset og Jorunn M.
Johnsen. Søndagsskole.
1. juni, 3. søndag etter pinse
Høymesse ved Lars Petter Eide.
Dåp. Søndagsskole.
8. juni, 4. søndag etter pinse
Sommerfest /familiegudstjeneste
med dåp ved Jorunn M. Johnsen,
Lars Petter Eide, Kristin Trætteberg, Olav Øgaard, menighetsbarnehagen og aspirant- og barnekoret.

Nattland skole:
Første søndag i måneden klokken
11.00 i gymsalen på Nattland skole.
- Søndagsskole for barna.
- Lekekrok for de minste
- Kirkekaffe etter gudstjenestene
Søndag 4. mai
Johannesevangeliet 17, 9 – 17
«Beskyttelse»
Søndag 1. juni
Friluftsgudstjeneste i Indre Sædal
v/Juletreskogen

B

FULLDISTRIBUSJON

Returadresse:
Slettebakken menighetskontor
Vilhelm Bjerknesvei 31
5081 Bergen

Det skjer i Slettebakken menighet
Bønnestund

Diakoniutvalgets sommertur

i kirken hver mandag kl 18.00.

11. juni 2008, til Ostereidet og Frekhaug.
Buss fra Slettebakken kirke kl. 09.30,
tilbake i Bergen ca. kl.18.00. Variert program med andakt, kirkekaffe, sightseeing, middag, m.m.

Pensjonisttreff
Onsdag 7. mai
Pensjonisttreff kl 11.30. Dagens gjest er
Dagfinn Malt som forteller fra radioens
barndom.
Onsdag 11. juni
Pensjonisttur til Nordhordland.
Se egen info.

LivsDialog på Slettebakken
Samtalene om tro og liv i Slettebakken
kirke fortsetter på en del onsdagskvelder. Samtaleleder er Ragnvald Hemstad.
Møtetider 23. april og 21. mai
Alle dager kl 19.00 i Slettebakken kirke.

Kamerunringen
har møte i Dåpssakrestiet i kirken
kl 19 - 21, 14. mai

Andakter på sykehjemmene
Slettemarken sykehjem kl 11.30
16. april Lars Petter Eide
7. mai Jorunn M. Johnsen
28. mai Lars Petter Eide
Kolstihagen kl 12.00
18. april Lars Petter Eide (med nattv.)
9. mai
Jorunn M. Johnsen
30. mai Lars Petter Eide
Slettebakken menighets eldresenter
Andakt på aldershjemmet alle
torsdager kl 17.00.

Åpen kirke
Hver torsdag unntatt i skolens ferier er
kirken åpen mellom kl 11.00 og 13.00
med mulighet til å få en prat, en kopp
kaffe og vafler. Middagsbønn kl 12.

Pris kr. 300.- pr. person, som betales
ved turens start. Påmelding innen
1. juni i kirken eller til menighetskontoret, tlf.: 55 597184. e-post:
slettebakken.menighet@bkf.no
Arr. Slettebakken menighets
diakoniutvalg

Dagen
Vi kommer, vi kommer, O’ Herre
og tar i mot dagen Du gir.
Hva den vil inneholde,
kan ikke morgenen si.
Men løftet Du gav det holder,
Du er med i alt som skjer,
om sorg eller glede oss møter,
så vet vi at Du er med.
Vi takker for dagen O’ Herre,
når kvelden igjen er her.
Og når vår livskveld kommer,
da vet vi en ny morgen venter.
Du møter oss Herre der.
RUTH-LILLIAN
FAUSKANGER

