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med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

Saken er RIFF
I 40 år har stolene i menighetssalen tålt
flittig, hard bruk, men nå er det på høy tid å
sklifte ut sliterene. Nye stoler må ansaffes og valget har falt på modellen Riff. Side 2-3

Prost Per Barsnes mener det var en stor feil å
skille skole og trosopplæring uten at et alternativ var på plass. Side 6-7

FOTO: ASTRID DALEHAUG NORHEIM

- Vi må ta tak i
trosopplæringen

Valget nærmer seg
I september skal det
velges nye menighetsråd for to år. Hva går
rådsvervene ut på? Vi
har spurt tre menighetsrådledere.
Side 8-9

Symbolrik høytid
I påsken tar vi i bruk en
rekke symboler. Hvorfor
er høytiden «gul» - og
hvordan gikk det til at
Moses, et utall egg og
den romeske gudinnen
Aurora ennå preger
nordeuropeisk påskefeiring?
Side 10-11

KRIK i Sædalen
– Fordi det er gøy! Slik forklarer medlemmene i KRIK
Sædalen hvorfor de er med på dette nye barneidrettstilbudet. Og flere kan komme: KRIK har plass til nye medlemmer på treningene hver onsdag ettermiddag. Side 2-3

www.slettebakken-kirke.no

«Jeg er jo ikke
Jesus heller!»
AV JORUNN M. JOHNSEN

Dette er tittelen på en bok
om presters arbeidsmiljø
som kom ved årsskiftet. Tittelen er sitat av et svar fra en av de prestene som ble intervjuet i undersøkelsen.
En uttalelse som nok kom for å beskrive
både forventninger til tjenesten og egen
opplevelse av hvordan der var å stå i en
krevende tjeneste.
Kanskje er det flere enn denne presten
som kan kjenne på at forventinger blir
store og at avmakten kan ramme. Vi har
gjerne så mange ulike oppgaver i livene
våre – i yrkesliv, familieliv, i forhold til
venner og naboer, i menighet og foreninger. Forventinger kan oppleves store
og krevende og vi kan komme med ulike
utbrudd av både oppgitthet og tretthet.

Kirken fyller 40 - og trenger nye

Kan vi «stol
Til neste år er det utrolige
40 år siden Slettebakken
kirke ble åpnet. Siden den
gang har menigheten
vokst og aktiviteten økt.
Ikke minst er menighetslokalene flittig i bruk. Det
merkes blant annet på de
spesielle stolene. Mange
av dem er utslitt.
AV INGRID TORSTEINSON

Vi er ikke Jesus, vi heller. Men heldigvis at
han er det, at Jesus er Jesus. For når avmakten kjennes stor, de mange oppgaver
vokser over hodet på en, uroen kommer
over alt vi burde få gjort men ikke rekker
over, da er det godt å vite at Jesus er der
for oss. Jesus Kristus, den lovede Frelser
og Messias. Han som vi skal få komme til
med livene våre, legge av alt som tynger
oss, våre misgjerninger og våre ugjorte
gjerninger, våre nederlag og tap. Han lytter til oss når vi sukker og ber, når vi roper
ut vår avmakt og når vi ikke har krefter til
å gjøre noen ting.
I fastetiden vandrer vi sammen med Jesus langs kjærlighetens vei – veien fra
krybben til korset. Langs denne vandring får vi bli mer kjent med Jesus, får
en mulighet til å hente styrke hos ham
for troen vår og for livsvandringen videre. Snart skal vi feire påskens under, få
kjenne på både smerten Skjærtorsdag og
Langfredag, få minnes igjen underet og
Gudskjærligheten som brøt dødens lenker på Påskedag. Da skal vi i takk og lovsang få juble ut: Takk Jesus for at du er
du. ●

Slettebakken menighetsblad 2/09 utgis av menighetsrådet i samarbeid med BKF og de andre menighetene i
Fana, og sendes til alle hjem i menigheten. Vi tar 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.
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Kommunen og menighetsrådet har satt
av en god slump penger til opprusting
av kirken og til selve jubileumsfeiringen, men menighetens egne medlemmer
får også anledning til å bidra til jubileumsfornyelse.

Lang levetid
- Stolene i menighetssalen, med de karakteristiske flettesetene, har vært med
oss helt siden kirken ble tatt i bruk for
40 år siden, sier leder av menighetsrådet, Nora Lindén.
- Til tross for nærmest uslitelig kva-

Påskeutstilling
For femte år på rad arrangerer Kulturutvalget i Slettebakken menighet
påskeutstilling i kirken.
Årets utstiller er Marit Espedalen fra Tysnes. Hennes arbeider er akvareller som blir å se
bak i kirkerommet og i menighetssalen. Utstillingen åpner palmesøndag og blir hengende i påsketiden fram til pinse. Vi håper mange benytter anledningen til å se disse bildene når kirken ellers er åpen i forbindelse med ulike arrangement. SVERRE TRÆTTEBERG
Digitalfoto: Benytt høy oppløsning.
Lokalredaksjon: Redaktør Frode Hjertnes,
tlf. 55 28 95 20. Lokal kontaktinformasjon: Side 13
Sentralredaksjon: Kun henvendelser angående
stoff til bladet. All annen kontakt: se side 13.
Redaktør: Jan Hanchen Michelsen
tlf. 55 23 25 47 - 906 87 317.
E-post: post@dragefjellet.no
Journalist: Magne Fonn Hafskor
tlf. 55 39 04 40 - E-post: eyecu@online.no

Annonser, lokalsider: Kontakt lokalredaksjon.
Annonser, fellessider (side 5-12): Kjell-Erik
Wiborg - mob: 977 58 695, e-post: kje-wi@online.no
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Stoffdeadline neste nummer: mandag 11. mai
Utgivelsesdag neste nummer: tirsdag 26. mai

stoler:

ÅPEN KIRKE

e» på deg?
litet, er det mange av stolene som
ikke lenger er brukbare. Vi ser at vi
må skifte dem ut. Dette håper jeg
vi kan klare sammen!

850 kr. stykket
Menighetsrådet har fått inn tilbud
på mange stoler i ulike fasonger og
kvaliteter. I sum ser stolen Riff fra
Kinnarps ut til å være det beste alternativet. Denne stolmodellen er ikke
av de rimeligste,
men med en varighet på opp til
40 år, blir dags-

prisen – eller bruksprisen for den
sak skyld – ikke så stor.

Mye i bruk
- Stolene er laget for å brukes – men
også for å kunne stables. Menighetssalen er mye i bruk gjennom
dagen, uken og året, og vi trenger
derfor slitesterke møbler. Førti år
med samme stolsett er egentlig fantastisk bra.
- Nå bruker vi anledningen til å
fornye oss, og vi håper at menighetens medlemmer blir med på dette
spleiselaget. Vi stoler på dere – i dobbel forstand, avslutter Lindén. ●

Hver torsdag er det «Åpen kirke» i Menighetssalen
De aller fleste har nok fått
med seg at det er gudstjeneste i Slettebakken kirke
hver søndag formiddag kl.
11.00.
Svært mange kjenner
også til at kirkebygget er
godt besøkt uken gjennom,
bl.a. babysang, leksegrupper, speidere, kor for ulike
alderstrinn,
ungdomsklubb, samtalegrupper, temamøter og eldretreff - for
å nevne noe av det som
foregår. Lokalene er godt
utnyttet!
Hver torsdag er det
«Åpen kirke» mellom 11.00
og 13.00. Menighetssalen er
da åpen for den som har lyst
på en kopp kaffe eller te og

en deilig vaffelplate eller to.
Praten går livlig rundt bordene: Minner fra oppvekst
under krigen, hvordan det
er å være norsk i utlandet,
barneoppdragelse, synet på
bruk av hijab, den beste bilen å kjøre, forventninger til
den nye biskopen i Bjørgvin
– temaene er mange og
spenner vidt.
Ulike mennesker i ulike
livssituasjoner som synes
det er fint med et uformelt
treffpunkt.
De som ønsker det, kan
delta på en kort middagsbønn i kirkerommet kl.
12.00. Her er plass til flere,
og alle er hjertelig velkomSVERRE TRÆTTEBERG
ne! ●

Slik gjør du;
Hver stol koster kr 850 pr stk. Du kan bidra med å
sende en gave til menigheten ved å sette inn et passende
beløp til vår konto 1644.28.93911 (Slettebakken menighetsråd) og merke beløpet med «STOL09».
Dersom du ønsker skattefradrag for bidrag over kr.
500, ta kontakt med vår menighetskonsulent for å registrere din gave før innbetaling, tlf. 55 59 71 50.

Kort fortalt:

www.orangeriet.no

Slik vil den nye stolen i menighetslokalene se ut. Trekket blir imidlertid
et annet – og som passer de øvrige fargene i menighetssalen.

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
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Slettebakken-

konfirmantene 2009

3. mai kl 10.00
1. Espen Søvik Andersen
2. Emilie Pisani Ekeli
3. Henrik Stenestø Foshaug
4. Tiril Thommassen
Grønvigh
5. Ingrid Heggernes
Haugland
6. Sunniva Fluge Hole
7. Ragnhild Bachmann
Haavik
8. Ruben Dahl Leirvåg
9. Fredrik Løvold Lie
10. Erlend Valle Risnes

✃

Ny trasé
for kirkeskyss

11. Mathilde Engum Rolland
12. Joakim Soløy Sletten
13. Sunneva Stokke

3. mai kl 12.00
1. Eirik Birkelund
2. Kristin Birkelund
3. Thomas de Jonge
4. Jostein Gangsøy Eide
5. Isak Hindal Gjerstad
6. Tony Joumaa Heimark
7. Silje Risa Helgesen
8. Joachim Jansønn
9. Lise Charlotte Langeland
10. Ola Larsen
11. Caroline Thorvik Olsen
12. Madelen Mongstad Rygg
13. Stian Helgesen Sellevold
14. Espen Sivertsen
15. Mariell Haugstvedt
Steffensen
16. Elisabeth Svalland

10. mai kl 11.00
1. Ole Henrik BangAndreasen
2. Nikolai Olav Bastiansen
3. Henrik Spjell Borchgrevink
4. Christina Næss Bølstad
5. Hanna Wan Mun Chan
6. Lisa Grindvik
7. Idunn Nielsen Hatling
8. Aleksander Bakke Hodne
9. Isak Saleem Holstad
10. Andreas Linchausen
Jordan
11. Didrik Kristoffersen
12. Bjørnar Grindheim Meling
13. Marit Borg Næss
14. Daniel Valdersnes Osland
15. Stine Makarewicz Raknes
16. Elisabeth Rezvani
17. Isabelle Petra Elise
Schander
18. Emil Standal Skråmestø

Kirkebuss - rutebeskrivelse
f.o.m. april 2009

Kirkebuss - rutebeskrivelse
f.o.m. april 2009

10:20
KIWI Birkeveien

F.o.m. 2. november
vil følgende rute kjøres:

Ruteplan for kirkebuss
F.o.m. 19. april 2009:

10:00

Sædalen

10:03

Krysset Furudalen/Øvre Sædalsvei

10:10

Natlandsfjellet ved ”Hesteskoen”

Øvre Sædalsvei

10:30
SME

Nordre Furudalen
10:15
Bolstad

Passering Natlandsveien
Ned Gerhard Gransvei

10:15

Bolstad / Natlandsveien
Mannsverk
Nordahl Rolfsens vei

10:18

10:10
Hesteskoen

Krysset Wiers Jensensvei / Nordahl Rolfsensvei
Videre Nordahl Rolfsensvei
Kristoffer Jansonsvei Nordover

10:20

Birkeveien v/Kiwi
Adolph Bergsvei sørover
Wiers Jenssensvei
Vilhelm Bjerknesvei

10:30

10:00
Sædal

Slettebakken Menighets Eldresenter
Vilhelm Bjerknesvei
Opp Joh. Hjortsvei
Vilhelm Bjerknesvei v/nr 66

10:38

Armauer Hansens vei

10:45

Ankomst Kirken

Gjennom Slettebakken borettslag til Joh. Hjortsvei
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10:38
Arm. Hansensvei
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10:03
Furudalen

Kultur

• Storetveit lørdag 4.april kl.20. «Credo«. Pasjonsmusikk av C. Dyngeland m. fl. Resitasjon.

• Storetveit søn. 29.mars kl.17: Bartimeuskonsert. Bill. Voksne: kr 100.-, barn: gratis.

• Slettebakken. Akvareller v/Marit Isaksen
Espedalen. Åpning palmesøndag 5.april kl 11,
åpent til pinse når det er arr. i kirken.

• Søreide Sundag 19.april kl.19. Konsert,
musikk av Felix Mendelssohns. Bill. kr. 50,-.

• Storetveit søn. 29. mars kl. 20. Konsert - «Ye
shall have a song». Bergen Kammerkor. Bill.
kr. 130,-. Barn under 14 år gratis.

• Storetveit tirsdag 7. april kl 20: Pasjonsmusikk. Folketoner og jazz Bill. kr 100.-/kr 60.-

• Fana torsdag 23. april kl. 20. Konsert. Sandviken kantori, dir. Bjørn Lien. Bill kr. 100/50.

• Bønes tirsdag 31.mars kl.1830-ca.20.00.
Museumsbesøk. Påmelding innen 27.mars på
55 30 81 02/bones.menighet@bkf.no. Billett.

• Søreide skjærtorsdag 9.april kl.18.30: Pasjonskonsert i forkant av gudst. Medv. er Laila
Kolve og Eli-Johanne Rønnekleiv. Kollekt.

• Skjold søndag 26. april. Kl.11. Gladjazzgudstjeneste. Med Louisiana Washboard Five.

• Søreide fredag 3. april kl.21: Musikk-kafe
med snev av salmekveld. Servering, kollekt.

• Fana skjærtorsdag 9.april kl 19.00. Pasjonskonsert. Gratis adgang, kollekt.

• Fana søndag 26.april kl 19. Konsert. S.B. Heldal, S.E. Rotvoll, R. Ludvigsen og Fana kyrkjekor.
Utd. stipend, Sigm. Skages minnefond. Kollekt.

• Søreide lørdag 4.april kl.17: «Credo». Pasjonsmusikk av C. Dyngeland m. fl. Kollekt.

• Storetveit søndag 12. april kl 19. Klassisk
konsert. Bill. kr 150.- kr 100.- stud/honnør.

• Birkeland: Søndag 24.mai kl 11: Friluftsgudstjeneste på Totland.

Fasteaksjon 2009:

• Slettebakken 2. påskedag, 13. april
kl.19.30: Fellesgudstjeneste for prostiet. Oppstandelsesmesse. Slettebakken motettkor.

BØSSEBÆRERE: Hold deg klar 31. mars. Kanskje er det en av vårens konfirmanter
fra Skjold menighet som smiler mot deg når du åpner? FOTO: BJØRN MOE.

SOS
fra sør
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 09
setter fokus på fattige menneskers
møte med klimaendringene.
TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR/KN

31. mars vil bøssebærere fra menighetene i
Fana gå fra dør til dør og samle inn penger
til ofrene for klimaendringene.
– Flommen i fjor var den største jeg kan
huske, sier Asha fra Bangladesh, en av
mange som roper SOS, og ber oss ta klimatrusselen på alvor: – Blir naturkatastrofene
flere og sterkere, vil det ramme hardt.
Pengene fra aksjonen går derfor til å gjøre fattige i flomutsatte områder som Bangladesh i stand til å møte mer ekstremt vær.
Dette innebærer blant annet treplanting,
flomsikting, og at det opprettes lokale kri-

segrupper som har ansvar for flomvarsling og redningsarbeid.

Støtt fasteaksjonen!
Klimaendringer er tvunget stadig høyere opp på dagsorden i
den vestlige del av verden, og
KN ønsker å markere at klimaendringer er et rettferdighetsspørsmål. Den rike del av verden bidrar mest
til endringene i klimaet, og har derfor et
spesielt ansvar for å lytte til SOS-ropene.
Ta derfor godt i mot bøssebærerne! Om du
ønsker mer informasjon, eller vil melde
deg som bøssebærer, kan du kontakte:

Musikk for en Kayser

Konserten var en hyllest til pianist Jan Henrik Kayser, og en rekke tidligere elever
spilte musikk av Beethoven, Chopin,
Haydn, Rachmaninov, Tanaka og Tveitt.

Du kan også støtte aksjonen gjennom givertelefonen 82044088 (175 kroner) eller
via kontonummer 1594.22.87493. ●
Mer informasjon: kirkensnodhjelp.no
LÆRER OG ELEVER: Fra venstre: Turid
Bakke Braut, Signe Bakke, Nils Henrik
Jansen (Bergen pianoforretning), Eldfrid
Liland, Rune Alver, Øyvind Aase, Ingunn
Ådland og Jan Henrik Kayser.

Applausen var langvarig etter den praktfulle flygelkonserten i Fana kirke 15. februar. Håpet er at et slikt instrument
snart kan bli fast inventar i den vakre
middelalderkirken.
TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

• Ingeleiv Monsen (Søreide)
• Helge Flesland (Birkeland)
• Oddny Aspenes (Fana)
• Jon W. Dahl (Storetveit)
• Marit Hauge Solheim
(Skjold)
• Sveinung Hordvik
(Slettebakken)
• Tove Sandgrind (Bønes)

Kayser spilte selv «Kristi blodsdråper» av
Sæverud og Laviks «Blåelven» - før han avsluttet med datteren Anne Regina Kaysers
«Poesi». Bergen pianoforretning sørget for
gratis utlån og transport av flygelet.

– Vi mangler fortsatt kr. 160.000,- for å
kunne realisere drømmen, sier kantor Jostein Aarvik. Konserten innbrakte over
12.000, i tillegg har menighetsrådet satt av
kr. 50.000,- til instrumentkjøp.
Om du ønsker å hjelpe til med å finansiere nytt klaver til Fana kirke, kan du sette
inn ditt bidrag på konto 3411 33 28136 i
Fana sparebank. ●
mars 2009
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Prost Per Barsnes om trosopplæring :

- Barnet ble skylt ut med ba
– Det skjedde en stor feil i 1969, da
departementet avgjorde at skolens
og kirkens kristendomsopplæring
ikke lenger skulle være den samme,
sier prost Per Barsnes.
TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Den norske folkeskolen ble opprinnelig etablert av kirken, og hadde i utgangspunktet
kun undervisning i fagene lesing, regning og
kristendom.

Skolefag
– Det å kunne lese var en forutsetning for å
tilegne seg kristendomskunnskap, sier Barsnes, og forteller at kristendomsundervisningen i den norske skolen helt frem til 1969
var både formelt og reelt definert som tilhørende Den norske kirken.
– Kristendomskunnskap var et skolefag,
men som folkekirke var dette folkekirkens
trosopplæring. Skolen var da en del av folkekirken. Så avskaffet man med et pennestrøk
det som hadde vært med og skapt skolen.
Barsnes mener at det den gang ble gjort en
stor feil, siden det ikke samtidig ble stilt krav
om annen dåpsopplæring som var like god
og like dekkende.
Ny trosopplæringsplan
– Helt siden 1969 og frem til nå har dåpsopplæringen i kirken vært vilkårlig. Dette erkjenner Stortinget, som nå gjør et forsøk på å bøte
på skaden. Det er vi glade for, men det er et

stort etterslep. Vi kommer nok aldri tilbake
dit vi var.
Ny plan for trosopplæring sendes i disse
dager ut på høring til 121 inviterte instanser.
I tillegg er forslaget lagt ut på kirken.no med
åpen invitasjon til å avgi høringssvar.
– Vi er spent på responsen og håper på konstruktive innspill gjennom høringen sier
Kristine Aksøy, fungerende seksjonsleder for
trosopplæring i Kirkerådet til kirken.no. Høringsfristen er satt til 20.april.

Innføres nå
Planen forutsetter at det utarbeides lokale
planer for trosopplæring i den enkelte menighet, og bygger på erfaringer fra trosopplæringsreformens femårige forsøksfase.
– Her har man vunnet en del kunnskap
som vil bli brukt i det videre arbeidet.
Allerede i fjor bevilget Stortinget penger til
det nye undervisningsopplegget i kirkens
regi, som nå skal innføres i alle menigheter.
– Det koster mye penger, så planen er at det

KRISTENDOM, KRL, RLE, LIVSSYN: En naturlig utvikling?
Mange av oss som har levd en
stund, husker en skoletid da
dagen begynte med salmesang
og Fadervår.

slik? Er det riktig at det er slik? Debatten gikk
friskt, og det ble konkludert med at det behøver ikke å være slik, hvis vi ikke vil. Dersom
foreldrene ikke ønsker at barna skal ta del i
skolens kristendomsopplæring, må de få et
alternativ. Dermed var et nytt skolefag et faktum. Vi fikk faget Livssyn.

KOMMENTAR VED KAREN ROSSEBØ

KRL
Kristendomstimene var kristendomstimer,
og Bibelen var boken med stor B. Det var ikke
noe tema hvorvidt man var enig i at det skulle
være slik eller ikke – det bare var sånn.

Kristendom eller Livssyn?
Men nye generasjoner vokste til og stilte
spørsmål: Hvorfor er det slik? Må det være
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Samfunnet var i stadig endring, og debatten
om religionsundervisning fortsatte. Vi fikk
flere nye landsmenn og kvinner med andre
religioner. Det ble ønskelig å skape et fag der
alle elevene kunne delta. Dette skulle være et
kunnskapsfag, og ikke utøvelse av religion.
Men kristendommen skulle likevel være den
dominerende del av innholdet. I tillegg til

undervisning i etikk, skulle man ha undervisning i andre religioner og om deres fortellinger og høytider. Tilbudet om alternativ livssynsopplæring ble tatt bort.

RLE
Det å ikke ha valgfrihet i religionsopplæringen ble av mange oppfattet som frihetshemmende. Saken kom opp for Den europeiske
menneskerettighetsdomstolen, hvor det ble
slått fast at KRL-faget krenket artikkel nr. 2 i
Menneskerettskonvensjonen. Dermed ble
faget endret til RLE (Religion, livssyn og
etikk) fra august 2008. Det er nå et skolefag
som skal samle alle elevene. Alle religioner,
filosofier og livssyn skal presenteres saklig,
upartisk og med respekt. Kristendommens

adevannet
KRISTENDOMSKUNNSKAP: – Skolefaget kristendomskunnskap var folkekirkens trosopplæring. Så
avskaffet man med et pennestrøk det som hadde
vært med og skapt skolen, sier Per Barsnes.

skal innføres gradvis. Alle kan ikke få på en gang,
sier Barsnes.

Fana prosti
– Når vil det bli innført i Fana prosti?
– Det vet vi ikke ennå, men prostiet var kandidat
både i fjor og i år.
– Hva gjør dere mens dere venter på å bli med?
– Alt det som vi allerede gjør av barne- og ungdomsarbeid i menighetene er definert som dåpsopplæring, sier han, og nevner både familiegudstjenester, søndagsskoler, ungdomsklubber, speider, tensing og barnekor.
Lærer gjennom gjerning
Viktigst av alt er det som går på miljøintegrering,
som gir den pedagogiske effekten «learning by
doing». Slik tilegner vi oss både språk og andre viktige ferdigheter, og et personlig livssyn er noe man
utvikler i samspill med andre.
– Problemet er at alt dette i dag er veldig vilkårlig,
sier Barsnes, som husker en tid da kristendomsundervisningen var den samme i de største byene
som i små bygdesamfunn.
– Vi hadde en breddekontakt i
formidlingen som gradvis har gått tapt, sier
han.
– Den blir det
vanskelig å gjenvinne. ●

kulturelle betydning i
Norge er begrunnelsen
for at denne religionen fortsatt skal utgjøre den kvantitativt største delen.

Gassisk
påske
Ingrid Hetland (19) fra Titlestad
har de siste seks månedene
vært på Madagaskar på oppdrag
for Det norske misjonsselskap.
Nå gleder hun seg til å feire
påske hjemme i Fana.
TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

– Men jeg skulle gjerne fått med
meg påskeaften her før jeg reiser
hjem. Det skal være ganske magisk,
sier hun til menighetsbladet.

Den hellige uken
For påskeaften er de kristne ungdommenes kveld på Madagaskar.
Midt på natten går de fra hus til hus i
menigheten og synger om at Jesus
lever.
– Det høres helt fantastisk ut, og
jeg synes det er trist at jeg ikke får
være her lenge nok til å oppleve det,
sier hun.
Kristendommen kom til Madagaskar med misjonærene, og har
derfor hentet mye av påskefeiringen
sin fra andre land. Påskeuken kalles
for «den hellige uken», og da er det
gudstjeneste og bønnestund i kirken hver eneste kveld.

Far, tilgi dem
– Alle avdelingene i kirken har ansvaret for hver sin kveld denne uken,
forteller Titland.
– Barna, ungdommen, kvinnene,
mennene, speiderne, hyrdene og

Blå kors. Alle i menigheten pleier å
komme på disse gudstjenestene.
Temaet er Jesu lidelse, hva han
gjorde for oss og hans siste ord på
korset (Luk. 23:34). På skjærtorsdag
er det påskemåltid i kirken, etterfulgt av gudstjeneste. Langfredag
holdes det et lengre møte som handler om Jesu lidelser, fristelser og
hvordan han tok på seg våre synder.

Påskepiknik
Første påskedag er en av de viktigste
dagene i den gassiske kirken. Da
kommer alle, både de faste og de
ikke fullt så faste medlemmene. Påsken avsluttes andre påskedag med
piknik i stedet for gudstjeneste, for å
feire at Jesus vant over døden. Det
holdes en liten preken, men ellers
nytes denne dagen med lek og moro.
For de unge varer påsken litt lenger,
siden den etterfølges av en ukes leir
innenfor hver kirkelige «synode».
– Her i Antananarivo møtes rundt
1000 ungdommer hvert år, og i Anstirabe litt lenger sør er det vanlig
med så mange som 4000, avslutter
Titlestad. ●
Mer informasjon: nms.no > shalom

MADAGASKAR: – Det beste med oppholdet var da jeg fikk være med på en tidagers tur
med Shalom-båten, forteller Ingrid Hetland. Bildet er fra turens første stoppested,
landsbyen Ampasipitily, der hun underviste barna i engelsk.
FOTO: PRIVAT

Kirken overtar
Nøytraliteten og objektiviteten i skolens opplæring
har skapt et behov for en annen arena, en arena
hvor våre døpte barn kan få opplæring i å utøve vår
tro. Kirken og våre kristne organisasjoner har alltid drevet med opplæring av barn, men kun en liten
del av kirkens medlemmer har tatt del i dette. Det
er derfor blitt nødvendig å gjøre noe for å nå ut til
flere av de døpte. Som en konsekvens av dette har
Kirkens dåpsopplæring nå gått inn i en reformfase, og mange nye metoder prøves ut i menigheter
over hele landet. ●
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Menighetsrådene trenger kandidater:

– Vi lever godt
med ulikheter
– Det finnes mange ulike meninger både i menigheten og i
menighetsrådet. Det lever vi godt med, sier leder av Bønes
menighetsråd Karl Johan Kirkebø (58).
TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

– Menigheten skal ikke være en kamparena,
sier Nora Johanne Engeline Lindén (67), leder
av menighetsrådet i Slettebakken.
– Vi er ikke interessert i hvem som er sterkest eller hvem som har rett. Det skal være
raushet og plass for ulike syn.
– Menigheten styrkes når vi tydelig viser at vi
har rom for forskjellige standpunkt, mener
Mette Lawlor (56), leder av Storetveit menighetsråd.
– Her på Bønes sier vi at vi forventer at meningsmotstanderne viser hverandre respekt,
sier Kirkebø.
– Hvis vi ser på hvordan Jesus møtte sine
samtidige, så var møtene ikke fordømmende,
men rause, hevder Lindén.
«Jeg legger mer vekt på det Jesus gjorde enn
det Paulus sa», uttalte biskop i Tunsberg Laila
Riksaasen Dahl da hun skiftet syn i homofilidebatten.
– Det var klokt sagt, synes Kirkebø.
– Paulus var også et produkt av sin tid.
Moro i menighetsrådet
Menighetsbladet møter de tre menighetsrådslederne en kveldsstund hjemme på Bønes hos
Karl Johan Kirkebø. Han serverer kaffe og nybakte boller, og forteller at vervet først og
fremst innebærer mye moro. Etter 12 år i menighetsrådet er Lawlor helt enig.
– Jeg tror at mange ser for seg kjedelige møter med en grå gjeng, sier hun.
– Slik er det ikke. Vi får mange spennende og
lærerike oppgaver, og jeg er blitt kjent med
mange hyggelige mennesker.
– Hva gir det deg personlig?
• Menighetsrådet er menighetens
strategi- og styringsorgan, og utøver dette ansvaret i samvirke og
samarbeid med kirkelig fellesråd
og prestetjenesten.
• Kirkeloven § 9 sier at rådet skal
«ha sin oppmerksomhet henvendt
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– Vennskapet i gruppen er godt, så det har
vært positivt. Ellers har jeg lært mye om menigheten jeg bor i, og det er fint å ha muligheten til å påvirke.
Trenger flere unge
Lawlor ble med i menighetsrådet etter at et annet medlem kom på døren og spurte henne direkte.
– Jeg ble overrasket, men sa først nei. Men
ved neste korsvei var jeg klar.
Storetveit menighetsråd består av 12 medlemmer, inkludert vara. De fleste er rundt 50
år eller eldre, og Lawlor håper at flere unge vil
melde seg som kandidater foran årets valg.
Småbarnsforeldre er vanskelige å rekruttere,
noe hun har full forståelse for.
– Mange av dem er svært aktive i det nyoppussede menighetshuset, og det hadde vært veldig verdifullt å få dem med.
Lærer fra de unge
– Aldersspredningen i Slettebakken menighetsråd er fra 26-70 år, sier Lindén.
– Sakene våre blir da belyst fra veldig ulike
ståsted. Det er en styrke.
– Hva har du lært fra de unge?
– Veldig mye. Vi har mye musikk og korvirksomhet i menigheten, der jeg har fått sett og
lære hvordan de unge forholder seg til det å engasjere andre. Der er de veldig flinke. Jeg har
også lært mye om frimodighet. Min generasjon snakker ikke så mye med andre om troen
vår slik som de unge gjør.
– Du er blitt mer åpen?
– Ja. Jeg kan godt ta en diskusjon om min tro
med kollegaer på jobb nå. Det kunne jeg ikke
gjort for tolv år siden.

LEDERTRIO: – Vårt ønske er å ha en åpen, raus
stre) Mette Lawlor, Karl Johan Kirkebø og Nora

Leders rolle
Lindén kom med i menighetsrådet etter at
hun fikk telefon fra et av medlemmene. Ledervervet har hun hatt kun den siste perioden.
– Hva innebærer det å være leder av menighetsrådet?
– Lederen skal være en oppmuntrende støtte
for alt det arbeidet som foregår i menigheten.
Å kunne se medarbeiderne, gi dem noen oppmuntrende ord, det er tegn på godt lederskap.
Jeg ser på samarbeidet mellom stab, frivillige
og ansatte som viktige oppgaver.
Slettebakken menighetsråd behandler et
stort mangfold av saker. I det siste har de vært
opptatt av oppussingen av kirken.
To gudshus, en tro
– 40 år med daglig bruk har satt sine spor, forteller Lindén.
– Vi har allerede fått installert et nydelig
kjøkkenrom, og nå står toalettene for tur. Først
og fremst et «universelt utformet toalett», som
et handikaptoalett heter nå. Det tenkte man
ikke på for 40 år siden.

på alt som kan gjøres for å vekke og
nære det kristelige liv i soknet (...)».

se og samarbeid med organisasjoner og grupper i lokalsamfunnet.

• Menighetsrådets styringsoppgaver består i å formulere visjoner og
mål for menigheten, fordele ressurser, ha en tydelig og hensiktsmessig organisering, tilføre kompetan-

• Menighetsrådets viktigste oppgaver er knyttet til gudstjenesteliv,
bruk av kirken, trosopplæring/
barne- og ungdomsarbeid, frivillige
medarbeidere, kirkemusikk og

kultur i kirken, diakoni, miljø og
rettferdighet, menighet og misjon,
økumenikk, informasjon og kommunikasjon.
• For å ivareta oppgavene opprettes
det egne (under) utvalg med ulike
ansvarsområder.

Sommerleir på
Wallemtunet
Vet du hva du skal gjøre i
sommer? Ikke det, nei.
Men da kan du begynne
å planlegge allerede nå.
Herved er du invitert til årets sommerleirer på Wallemtunet på Kvamskogen. Vi
samler barn mellom 7 og 15 år fra hele fylket til mye lek og moro. Fjellturer, fotball,
sporløp og spennende kubbespillkamper
og bibeltimer er bare noen av aktivitetene
Å reise på leir er spennende. Man treffer
gamle og nye venner, finner på mye moro
og opplever mye sosialt og åndelig
gjennom ulike samvær og bibeltimer. Vi
vet at sommerleirene på Wallemtunet for
mange er et av årets store høydepunkter.
I år blir det lagt opp til tre leirer:
Leir 1: 26. - 30.juni,
12-15 år
Leir 2: 30.juni – 3.juli.
9-12 år
Leir 3: 3.–5.juli.
7-10 år

og inkluderende menighet der terskelen for å komme inn i kirken skal være lav, sier (fra venJohanne Engeline Lindén.

Spesielt for menigheten er samarbeidet
med baptistkirken, som ligger like ved Slettebakken kirke.
– Vi ser mer på det som forener enn det
som skiller, sier hun.
– Det hadde vært kunstig å ha to gudshus
så nær hverandre uten at vi samarbeidet.
Før gikk de som skulle til baptistkirken på
venstre side av veien, vi på høyre. Slik er det
ikke lenger.
Ungdomsklubb
Bønes menighet samarbeider også tett med
et annet gudshus, men der er den fysiske avstanden større enn trosforskjellene.
– Menigheten vår har sitt utspring i Storetveit kirke, så det er naturlig at vi føler den
som vårt annet hjem, sier Kirkebø, som særlig trekker frem samarbeidet rundt ungdomsklubben.
– Menighetsrådets viktigste jobb er å tenke strategi og å se til at ting drives sunt. Vi må
tenke over hvor vi er, og hvor vi vil.
Kirkebø er svært fornøyd med at bygge• Valg skal nå koordineres
mot kommunevalg. Derfor
blir neste valgperiode på kun
to år. I år blir valget koordinert med stortingsvalget 14.
september. Det nye menighetsrådet trer i funksjon 1.
november.

Det kan være lurt å melde seg på tidlig til
Bergens Søndagsskolekrets tlf. 55 53 01 20,
e-post bergen@sondagsskole.no ●

trinn to av Bønes kirke ferdigstilles allerede
til høsten, med innvielse av hele kirken til
advent.
Frivillighet på Bønes
– Hvorfor har dette vært viktig?
– Vi mangler plass. Kirken har kun ett
rom, og det blir for lite i en menighet med
over 200 registrerte frivillige.
Frivillighetskulturen er viktig i en menighet som startet uten ansatte, og der kirken er
bygget av bydelen for bydelen.
– Folk føler stort eierskap til kirken. Sist vi
arrangerte Bønesdagen, stilte det rundt
2000 mennesker i og utenfor kirken.
Bønesdagen er et årlig arrangement der
alt som er av kulturliv og idrettslag blir invitert. Halvparten av overskuddet går til et
fond der alle gode formål i bydelen kan søke,
uavhengig av kirkelig tilhørighet.
– Bydelen har vært med og hjelpe oss, nå
hjelper vi bydelen tilbake, sier Kirkebø.
– På Bønes er vi ja-mennesker, med kultur
for å takke. ●

• Rådet må sende inn valgliste innen 15. mai. Nominasjonskomiteen er ansvarlig
for å utarbeide valglisten.
• Mer informasjon:
www.kirken.no. Aktuelle dokumenter og foldere om kir-

kevalget finner du under
«tema» til høyre på siden.
• Valgveiledningen foreligger
innen 1. mai og kan lastes
ned eller bestilles fra Den
norske kirke, Kirkerådet, Pb.
799 Sentrum, 0106 Oslo

Hjelp oss med skyss!
Kjære born og borneborn av aldrande
foreldre og besteforeldre utan bil!
Tverrsambandet i Fana er dårleg på dei
fleste strekningar. Oftast er privatbil einaste aktuelle framkomstmiddel. Det fører til:
• At sjuke og gamle som ikkje disponerer bil
eller lenger køyrer sjølv blir sette utanfor.
• At folk som før regelmessig valde å gå på
gudsteneste, ikkje kjem seg dit.
• At mange lengtar sårt etter å få koma til si
kyrkje utan at dei set ord på det til eigen
familie, i frykt for å gi dei dårleg samvit.
For å vere andre til bry, er det siste dei kan
tenke seg. Slik fell dei mellom to stolar!

Kjære born og borneborn av aldrande foreldre og besteforeldre utan bil! Ja kjære
naboar også! Har de høve til å gi skysshjelp
til dykkar kjære gamle og/eller sjuke til
kyrkje, t.d. ein gong i månaden, om ikkje
meir, og i høgtidshelgar? Skyss til butikken
er fint. Men skyss til gudsteneste blir også
PER BARSNES, PROST
sett pris på! ●
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Påskens symboler:

Død og oppstandelse
Snart er det tid for å male påskeegg igjen. Men hvor i all
verden kommer denne litt underlige skikken fra?
TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Tradisjonen begynte kanskje i det gamle
kulturlandet Iran, der det i uminnelige tider
har vært vanlig å dekorere egg til nyttårsfesten «nowruz».

Vårjevndøgn
«Nowruz» feires på vårjevndøgnet 21. mars,
som i de fleste kulturer regnes som den første vårdagen. Forklaringen på hvorfor datoen for påsken varierer, henger også sammen
med vårjevndøgnet. Påskedag skal nemlig
feires første søndag etter første fullmåne etter vårjevndøgn. Dette betyr at 1. påskedag
kan falle mellom 22. mars og 25. april. I år
feirer vi påskedag på 12. april, og da er det en
fin skikk å begynne feiringen med å dekorere frokosteggene.
Morgenrødens gudinne
Det norske ordet «påske» er «arvet» fra den
jødiske høytiden «pesach», som feires til

minne om da Moses førte israelittene fra
Egypt. På engelsk heter påske «easter»,
mens høytiden kalles «oster» på tysk. Dette
er begge ord som viser tilbake til den gamle
nordeuropeiske vårjevndøgnfesten, som
var viet til morgenrødens og fruktbarhetens gudinne Eostre eller Ostara (tilsvarer
den greske Eos, den romerske Aurora og
den gammelindiske Ushas). Det vites ikke
om egg var en del av denne feiringen, men
tradisjonen med påskeegg går langt tilbake
også i Europa. Egget gir opphav til nytt liv, og
er slik et vakkert symbol for årstiden når naturen igjen våkner opp etter vinterens lange
søvn.

Påskekyllinger
Den kristne symbolikken har også med
gjenfødelse å gjøre. Først og fremst Kristi
oppstandelse, der det at Jesus stiger ut av
graven sammenlignes med kyllingen som
kryper ut av skallet. Men også i en mer overført betydning, der det å ta imot Jesus ofte

PÅSKEEGG: Tradisjonen med dekorerte påskeegg står sterkt i Øst-Europa. Her fra en utstilling i Tsjekkia i 2006.
FOTO: JAN KAMENÍ EK
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beskrives som å bli født på ny. De nyklekkede
kyllingene er små og hjelpeløse, et bilde på
oss mennesker i vårt forhold til Gud. Kyllingenes gule farge er påskens farge fremfor
noen, og symboliserer tradisjonelt solens
livgivende kraft.

Gult, lilla og hvitt
Samtidig er gult også feigheten og forræderiets farge, og renessansens italienske mestere
fremstilte ofte apostelen Judas i gul kappe.
Fargen lilla eller fiolett assosieres også med
påsken, og brukes av kirken i påsken til og
NATTVERDEN: «Mens de holdt måltid, tok Jesus
kropp.» Og han tok et beger, takket, ga dem og sa:
så syndene blir tilgitt.» (Matt. 26: 26-28).

JUDASKYSSET: «Han gikk
straks bort til Jesus og sa: –
Vær hilset, rabbi! og kysset
ham. Men Jesus sa til ham:
– Venn, nå har du gjort ditt!
Da kom også de andre til,
og de la hånd på Jesus og
tok ham til fange.» (Matt.
26: 49-51). Illustrasjon:
«Judaskysset» av Giotto di
Bondone (1267-1337).

Påskens musikk

Matteuspasjonen
«Faren til de berømte komponistene
Bach døde i går», stod det i en tysk avis
da komponisten Johann Sebastian Bach
(1685-1750) døde.
TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

I dag er det komponistsønnene hans glemt,
mens Bachs egen musikk regnes som noe av
det ypperste som er festet til notepapir.

med påskeaften. Fargen oppstår ved
å blande rødt og blått, og symboliserer både Jesu røde offerblod og det
åndelige gjennom den blå himmelen
over oss. Kongefargen purpur ligger
nær lilla, og er også en del av dette bildet. Men på første påskedag er det
gledens farge hvitt som gjelder, kirkens festfarge og symbol for glede,
renhet og det hellige.

Guds lam
Det hvite lammet er det eldste påske-

symbolet. Tradisjonelt ofret
jødene lam i påsken, og spiste
påskemåltid med lam. Påskelammet var for jødene opprinnelig en offergave, og ofte
tok man det første lammet
som ble født om våren. I kristendommen er påskelammet
symbol på at Gud ofret sin
sønn for vår skyld. Jesus var
Guds lam, Guds påskeoffer, offeret Gud gjorde for å frelse
menneskene. Den hendelsen
som er bakgrunnen for vår
kristne påske, foregikk i Israel
nettopp under jødenes påskehøytid.
I innledningen til dramaet skriver
evangelisten Matteus: «– Hvor vil du
vi skal gjøre i stand til påskemåltidet
for deg? Jesus svarte: – Gå inn i byen, til
den mannen dere vet, og si til ham:
«Mesteren sier: Min time er nær; hos
deg vil jeg holde påskemåltid med disiplene mine». Disiplene gjorde som Jesus hadde pålagt dem, og de gjorde i
stand påskemåltidet.» ●

Sions datter
Siden det i år er 200 år siden Felix Mendelssohn (1809-1847) ble født, kan det passe å
minne om at dette er fullt og helt hans fortjeneste. Bare 20 år gammel sørget Mendelssohn for at Bachs glemte korverk Matteuspasjonen (1727) ble satt opp på nytt. Da var det
gått nesten hundre år siden noen hadde hørt
denne praktfulle musikken. Korverket gjenforteller i ord og toner kapitlene 26 og 27 fra
Matteusevangeliet, og er formet som en meditativ dialog mellom «Sions datter» og «de
trofaste».

Offeret
Allerede i åpningskoret aner vi den store tragedien som ligger forut, og det kan være en
ganske utmattende opplevelse å leve seg inn
i det nesten tre timer lange korverket. Den
gripende arien «Erbarme dich mein Gott»
(«Ha miskunn, min Gud») er kanskje verkets
mest kjente stykke, og kan blant annet høres
i åpningsscenen fra den russiske regissøren
Andrei Tarkovskys aller siste film, «Offeret»
(1986). ●

et brød, takket og brøt det, ga disiplene og sa: – Ta imot og spis! Dette er min
– Drikk alle av det! For dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange
ILLUSTRASJON: «NATTVERDEN» AV LEONARDO DA VINCI (1452-1519).

GUDS LAM: Dirigenten Nikolaus Harnoncourts
innspilling sammen med Concentus musicus
Wien og Wiener Sängerknaben ble tildelt både
Grammy og magasinet Gramophone sin pris for
beste innspilling av barokkens vokalmusikk i
2001. Utgivelsen inkluderer også en datafil der
du både kan lese Bachs originalmanuskript og
høre musikken samtidig.
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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.

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

Prost Per Barsnes
Telefon: 55 59 32 55
E-post: per.barsnes@bkf.no
Prostileder Edvin
Stenhjem Bratli
Telefon: 55 59 71 81
E-post: edvin.bratli@bkf.no
Personal og økonomikonsulent
Liv Bente Nilsen
Telefon: 55 59 32 57
E-post: liv.bente.nilsen@bkf.no

Prostisekretær
Kari Rydland
Telefon: 55 59 71 82
E-post: kari.rydland@bkf.no
Servicesekretær
Inger Helene Jæger
Telefon: 55 59 71 83
inger.helene.jaeger@bkf.no
Adresse:
Fanaveien 320, 5244 Fana
E-post: fana.prosti@bkf.no

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

Tlf 55 13 15 00 - www.dbeg.no
Begravelsesbyråkjeden Jølstad

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

Tlf.:
Fax:

Bok & Media Vestbok

55 11 80 10
55 11 80 11

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

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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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
Kapellan Lars Petter Eide
Telefon . . . . 55 59 71 52/994 83 804
Epost . . . . .lars.petter.eide@bkf.no
Telefon, privat . . . . . . . .55 28 33 80
Menighetskonsulent
Tone Rotevatn
Telefon . . . . . . . . . . . . . 55 59 71 56
Mobil . . . . . . . . . . . . . . . 924 57 244
E-post . . . . . tone.rotevatn@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

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 - www.slettebakken-kirke.no

Kirketjener
Telefon . . . . . . . . . . . . . 55 59 71 54

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

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

Familearbeider/frivillighetskoordinator Kristin Trætteberg
Telefon . . . . . . . . . . . . . 55 59 71 55
Mobil . . . . . . . . . . . . . . . 977 18 438
E-post . kristin.traetteberg@bkf.no

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

Cellegrupper:
Birger Huun55 28 92 04/917 15 464

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

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

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

Søndagsskolen
Kristin Trætteberg . . . .97 71 84 38

Ungdomsklubben
Stine E. Langeland . . . . 938 62 040

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

Speiderne
Erling Handal . . . . . . . .959 08 333

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

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

TenSing
Ina B Michelsen . . . . . . 951 88 095

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

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

Lederkurset
Pia D Angel . . . . . . . . . . 992 64 047

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

KRIK Sædalen:

Gymsa

– Kan vi ikke ha Tarzan-tikken hele dagen? Pliiis! Sjetteklassinger står i ring rundt KRIK-trener Joar Rykkje Hopland i
gymsalen på Nattland skole en onsdag ettermiddag. De har
nettopp hatt intens tikken-lek hoppende fra matter til smale
benker og klatretau. Nå er det pause – men de vil ha mer.
AV ASTRID DALEHAUG NORHEIM

Men først er det samling bak i gymsalen.
Hver gang er det en samling midt i
KRIK-timen hvor de snakker om tro,
holdninger og livet. De har sett på hvordan Jesus møtte de som var utenfor og
snakket om å være god mot sin neste og
sin fiende.

Ingen krav
KRIK Sædalen ble startet i høst. Initiativtager er Bjørn Dahl, medlem av prosjektgruppen i Sædalen menighet og
høyreback på Brann. Han stiller selv om
trener når han har anledning. To studenter er faste trenere for gjengen, Joar Rykkje Hopland og Åsmund Hartmark Person.
– KRIK er en fantastisk mulighet til å
skape et fellesskap for unge. Det er veldig
åpent, vi stiller ingen krav, sier Bjørn.
– Det er en måte å inkludere ungdommer i menigheten, sier prest Leidulf Øy,
som også er med på treningene når han
kan. Nå er det åtte medlemmer.
– Det er gøy å ha tid til å leke med andre
i stedet for å være hjemme og gjøre lekser,
sier Silje Pettersen.
– Hva synes dere om å bli trent av en
Brannspiller?
– Jeg er kjempefan av Brann. Når vi
spiller fotball og jeg klarer å slå en tunell
på en Brannforsvarer, er jeg kjempestolt.

Over: Hver trening har en pause med samling hvor de snakker om Bibelen og livet.
Under: Thomas Isaksen i luftig svev. Han
begynte etter å ha hørt om KRIK fra storebroren. Nå har han fått med mange av vennene sine på ettermiddagsgym.

Adresse ........................................................................
Poststed ………… postnummer .........................
Personnummer: 11 siffer............................................
Frekvens:
Hver måned ……..... Hvert kvartal ……..
engangsbeløp ......... Beløp .....…………

Vår i emning
Vi skriver mars måned, og veien rundt Tveitevannet er vårlig
og fri for snø.

Betalingsmåte:
Nettgiro: Legger selv inn faste trekk ..........................

AV NORA LINDÉN

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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Det er stort dette at etter en lang høst med
mørke kvelder, trær og
blomster som ligger i
dvale, ser vi livet vokse fram rundt oss.
De første snøklokkene står i blomst,
fuglekvitter vekker oss om morgenen.

I Slettebakken menighet har vi hatt
medarbeiderfest og karneval, sikre vårtegn det også. Vi er nå inne i fastetiden,
hvor våre tanker går til det som skal skje i
påsken, sorgen først, så gleden over at Jesus sto opp. Fastetid, hvor vi får lov å tenke på hvor stort offer Jesus ga, for at vi
skal kunne se lyset og gleden over livet.
Med våren hører også tilbakeblikket på

lbønn om «tikken»

Livets gang
døpte
Torstein Lygre Helland
Sophie Høisæter
Elise Håland Næss
Andrea Gimmestad Eik
Matilde Habbestad Nesse
Johan Gjesteland
Helena Lehmann-Røed
Johan Gjesteland
Linea Rebecca Værn
Aurora Mørkve Holst
Anna Qvale Sundstrøm
Oline Koppang Skartland
Oliver Laastad
Laura Gabriella Skrede Pontes
Torstein Blehr Reisæter
Erik Øvrehus Valland
Mats Kirkeluten Laastad
Julian Hisdal Clausen
Lorenz Emile Steinar
Massacand
Agathe Djupesland Humlevik

døde

- Pliiis! Bønnene er sterke når KRIKerne ber trener Joar Rykkje Hopland om mer Tarzan-tikken. I bakgrunn prest Leidulf Øy og KRIK-initiativtager Bjørn Dahl.
ALLE FOTO: ASTRID DALEHAUG NORHEIM

– Det skjer støtt og stadig,
kommenterer Bjørn.
– Jeg lærer ting av ham og er
stolt hvis jeg klarer å drible han.
Da vet jeg at jeg er bedre enn en
Brannspiller, sier Silje.
Sjetteklassingene forteller at
de liker samlingene hvor de lærer mer om det som står i Bibelen.
– Det er fascinerende at alt

hva som har hendt i menigheten i året som gikk. Søndag 29.
mars er det årsmøte i Slettebakken menighet etter gudstjenesten. Det er mye å glede seg over
her i menigheten. Små barn,
ungdom, foreldre - og besteforeldregenerasjon som er med å
arbeide og utvikle Slettebakken menighet til et flott, spennende sted å høre til.
Jeg vil la Ronald Fangens salme

som står i Bibelen kan være sant,
sier en av dem.

Åpen trening

– Det er bare til å dukke opp.
Man trenger ikke si fra på forhånd, understreker Bjørn
Dahl. ●

KRIK Sædalen har plass til flere
på sine treninger hver onsdag fra
klokken fem til seks. Nedre aldersgrense er 6. klasse.
– Blir vi mange deltagere, satser vi på å starte flere grupper,
sier Leidulf Øy.

KRIK er en ungdomsorganisasjon som skal knytte bånd
mellom idretten og kirken.
KRIK ble startet av presten Kjell
Markset i 1981 og har 12.500
medlemmer.

«Guds menighet er jordens
største under» uttrykke hva jeg
tenker en slik fin vårdag på Slettebakken.

Mens verdensriker
stiger og de synker,
går kirken mot
fullkommenhetens vår
(NORSK SALMEBOK 542)

Guds menighet er
jordens største under!
Mens verdens
skikkelse i hast forgår,
er Kristus i all evighet
den samme,
og fast hans rike på
sin klippe står.

Dette er en hilsen til de lyse vårdagene, men også en takk til
Gud som gir oss slike fine årstider. Hver årstid sin glede og sin
verdi. Takk Gud for at du gir
oss slik rikdom. ●

Margit Alida Rasmussen
Kaia Amalie Sæterdal
Rolf Jaroslav Diego Schoder
Anna Edvarda Træland
Audun Rein
Åsta Emilie Bjordal
Solveig Marie Larsen
Gunnar Løne
Øyvind Mjåtveit
Ester Anna Erichsen
Bjørgunn Larsen

Misjonsstevne
Søndag 19.april holdes det
misjonsstevne i Slettebakken kirke.
Bergen, Midt- og Vesthordland område av Det Norske
Misjonsselskap (NMS) og
Slettebakken menighet inviterer til gudstjeneste kl.11.
Prest Ketil Vestbøstad, som
har arbeidet i Mali, taler.
Han taler også på misjonsfesten kl.16. Etter gudstjenesten blir det middag i menighetssalen. Deretter er
det årsmøte og kaffe og kaker før misjonsfesten. Både
misjonsfesten og gudstjenesten er selvsagt åpen for
alle og vi håper på storinnrykk! Vi ser fram til en flott
misjonssøndag og ønsker
deg velkommen! ●
ALVHILD VASSEL EIDE
OMRÅDELEDER
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Returadresse:
Slettebakken menighetskontor
Vilhelm Bjerknesvei 31
5081 Bergen

Slettebakken kirke
29.mars, 5.søndag i faste
11.00 Høymesse ved Lars Petter Eide. Søndagssk.
Menighetens årsmøte etter gudstjenesten
19.30 Gudstjeneste av de unge for alle ved
Lars Petter Eide og Lederkurset
5.april, Palmesøndag
11.00 Høymesse ved Jorunn M. Johnsen. Innsamling
av fastebøsser.
9.april, Skjærtorsdag
19.30 Musikkgudstj. ved Lars Petter Eide. Johann
Seb. Blum, cello, Olav Øgaard, orgel. Nadverd.

Det skjer på Slettebakken
Bønnestund
i kirken hver mandag kl 18.00
Pensjonisttreff
Onsdag 1.april: Pensjonisttreff kl
11.30. Dagens gjest, Gunnar Danbolt,
kåserer om «Påsken i kunsten»
Onsdag 6.mai: Pensjonisttreff kl
11.30. Koret «Fjelltrall» besøker oss
Onsdag 3. juni: Pensjonisttur

10.april, Langfredag
11.00 Langfredagsgudstj. ved Lars Petter Eide

LivsDialog på Slettebakken
Samtalene om tro og liv i Slettebakken kirke fortsetter på en del onsdagskvelder. Samtaleleder er Ragnvald Hemstad.

12.april , Påskedag
11.00 Høytidsgudstj. ved Jorunn M. Johnsen

Møtetider: 22. april og 27. mai
Alle dager kl 19 i Slettebakken kirke.

13.april, 2. Påskedag
19.30 Oppstandelsesmesse ved Jorunn M.Johnsen
og Inge Høyland. Slettebakken Motettkor og
blåsere under ledelse av Olav Øgaard

Kamerunringen
har møte i Dåpssakrestiet i kirken
kl 19 - 21. 15.april og 13. mai.

19.april, 1. søndag etter påske
11.00 Misjonsgudstj. ved Jorunn M. Johnsen og Ketil
Vestbøstad. Søndagssk. Etter gudstjenesten:
Menighetsmiddag og områdestevne for NMS
16.00 Misjonsfest

Vi kan
Har møte i Dåpssakrestiet
April: 2., 16 og 30.
Mai: 14. og 28.

26.april, 2. Søndag etter påske
11.00 Familiegudstj. ved Lars Petter Eide, Kristin
Trætteberg og Barne og aspirantkoret. Dåp
3. mai, 3.søndag etter påske
10.00 Konfirmasjonsgudstjeneste ved Jorunn M.
Johnsen og Lars P. Eide Motettkoret deltar
12.00 Konfirmasjonsgudstjeneste ved Jorunn M.
Johnsen og Lars Petter Eide Motettkoret deltar

Andakter på sykehjemmene
Slettemarken sykehjem
Onsdagene 1.april, 22.april,
13.mai - alle dager kl 11.30
Kolstihagen sykehjem
Fredagene 3.april, 24.april,
15.mai - alle dager kl 12.00

10. mai, 4.søndag etter påske
11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste ved Jorunn M.
Johnsen og Lars Petter Eide. Ten Sing deltar

Slettebakken menighets eldresenter
Dagligstuen på Aldershjemmet Hver torsdag kl 17.00

17.mai
09.00 Familiegudstjeneste ved Jorunn M. Johnsen.
17 mai-frokost i menighetssalen etter gudstj.

Åpen kirke
Hver torsdag ut mai måned er kirken
åpen mellom kl 11 og 13 med mulighet til å få en prat, en kopp kaffe og
vafler. Middagsbønn kl 12

21.mai, Kristi Himmelfartsdag
11.00 Høymesse ved Jorunn M. Johnsen
24.mai, 6.søndag etter påske
11.00 Høymesse ved Jorunn M. Johnsen
Dåp. Søndagsskole
31.mai, Pinsedag
11.00 Høgtidsgudstjeneste ved Lars Petter Eide

Gudstjenester på Nattland skole
Alle dager kl 11.00 i gymsalen på skolen:
Søndag 29. mars:
Søndag 13. april

Søndag 3. mai:

«Jesu ord om rikdom»
Friluftsgudstjeneste. Møt ved
Helgeseter 11.00. Ca 15 min å
gå på grusvei.
«Sorgen skal bli til glede»

FULLDISTRIBUSJON

gudstjenester

B

Kunstutstilling i påsketid.
Tysnes-sokneprest, Marit Isaksen Espedalen er årets utstiller i Slettebakken. Fra palmesøndag til pinse viser
hun et utvalg akvareller under temaet
«Et språk for livet og jorda sine velsigningar». Utstillingen åpner i forbindelse med gudstjenesten 5.april og er
åpen når det er arrangement i kirken.

Kom!
«Kom, for alt er ferdig»!
Slik lyder prestens ord.
Det er et nådebudskap
som møter oss på jord.
Vi kommer og vi kneler
på alterringen ned,
i våre hender legges
Hans blod og legeme.
Vi tror, og hjertet fylles
av en himmelsk fred.
Så skal vi en gang knele
Ved himlens alterbord
og høre Jesus si:
«Kom, for alt er ferdig no»!
RUTH-LILLIAN FAUSKANGER

