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Møteplassen
Det er en stor hjelp for

barn og unge som direkte

eller indirekte blir ram-

met av kreft å treffe an-

dre i samme situasjon. 

Vi har besøkt «Møte-

plassen». Side 7-8

Hjelp til klimaofre
Klimakrisen rammer

først og fremst de som

har lite fra før. Under Kir-

kens Nødhjelps fastak-

sjon kan du være på å

bøte litt på urettferdighe-

ten. Side 7-8 og 15

Slettebakken 
kirke 40 år
Vi feirer jubileums-

året med nye 

stoler, jubileums-

gudstjenester,

konkurranser.

og kunst-

utstilling. 

Samtidig fyller

barnehagen 30!

Side 2-4 og 14-15

www.slettebakken-kirke.no 

God
påske!
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REFLEKSJON AV 

JORUNN M. JOHNSEN 

Det hvite landskap er vi
blitt godt kjent med nå i
vinter. Den hvite snøen
har lavet ned over oss i
mange uker. Slik vinter er

det lenge siden vi har hatt, og vi har vel
både gledet og ergret oss over den. Tungt
å måke har det vært for mange, verre å gå
for andre, stor glede over aking og skigå-
ing for atter andre. Vi har nok ulike reak-
sjoner på dette. Men lyst og fint har det
vært. Vinteren har ikke vært så tung og
mørk som den kan være her vest.

Den hvite snøen har skjult mye av det
mørke og grå som ellers ville vært rundt
oss nå i denne årstid. Naturen har sin hvi-
letid og den er gjerne litt mørk. Men snøen
har lyst opp i år og når solen i tillegg har
vært mye fremme, har vi fått kjenne på ly-
sets kraft.

Hvitt er uskyldens og renhetens farge.
Den er også kirkens festfarge. Den er gle-
dens farge og Kristushøytidenes farge.
Derfor bruker vi den på de store dager i
kirken som juledag og påskedag. Den er
også lammets farge, offerlammet som
døde for oss.

Nå i fastetiden vandrer vi frem mot Je-
rusalem, vi går på en måte ved siden av
Jesus på hans vandring som vårt offer-
lam. Fastetiden er tiden for ettertenk-
somhet. Vi vandrer frem mot påskens
hendelser, de første der er mørke og
tunge. Skjærtorsdag og langfredags hen-
delser har lite lys og glede i seg. Tilsynela-
tende i alle fall. Men de har spire og kraft i
seg til noe stort. 

Påskemorgen kommer, med den hvite
glede i seg og over seg. Påskens hen-
delser er som den hvite snø som dekker
over alt som er mørkt og vanskelig. Men til
forskjell fra vinterens hvite snø som ikke
er av varig karakter, er påskemorgens
hendelse noe som varer. Det Jesus gjorde
holder for hver og en av oss, hans nåde
skjuler våre synder – til evig tid. ●
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Utgivelsesdag neste nummer: Tirsdag 8. juni

«Det hvite 
budskap»

AV TORMOD BJÅNES

- Stolene i menighetssalen er like gamle
som kirkebygget, og dette merkes. Menig-
hetsrådet har besluttet at nye stoler skal
være på plass i løpet av 2010, sier nestleder
i menighetsrådet, Tormod Bjånes. 

Valget vårt har falt på stolen «Riff» fra
Kinnarps. De estetisk anlagte blant oss
har valgt et stoff i en rødfarge som står til
gulvet i menighetssalen, sier han. Stolene
kan stables, er slitesterke og vaskbare og
dermed godt egnet for å brukes i en aktiv
menighet som vår!

Få et eieforhold til kirken - 
kjøp en stol!
Hver stol koster 850 kroner, og vi trenger
100 slike. Til nå har vi fått inn ca 20.000
kroner, og mangler derfor 65.000 kroner
før vi er i mål. Vi trenger hjelp for å få til
dette, sier Bjånes. 

En av våre trofaste kirkegjengere, Ing-
er-Margrethe Løvold, tar nå til orde for
en mobilisering blant menighetens
medlemmer til innsamling av disse
pengene. Vi ble veldig glade for Inger-
Margrethe sitt flotte initiativ, sier Bjånes,
og legger til at mange nå har sagt at de

Kunstutstilling 
i en påsketid:

Årets kunstutstilling i Slette-
bakken kirke er ved kunstnerne
Borghild Rudjord Unneland og
Åse Kvalbein Solberg. 

Dette er en utstilling laget spesielt for
Slettebakken kirke og påskehøytiden.
Den har ikke vært vist noe sted tidli-
gere.

Dette sier kunstnerne selv om 
utstillingen: 
«Ideen til utstillingskonseptet har vokst
fram gjennom flere år, og vi har spesielt

Om skjørhet og 

Nye stoler
i kirken
I år er det utrolige 40 år siden Slettebakken kirke 
ble åpnet. Siden den gang har menigheten vokst og
aktiviteten økt. Menighetslokalene har vært, og er
fortsatt, i hyppig bruk. 
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Kan jeg 
stol-e på deg? 
Du kjenner nok til at vår kirke har 40-årsjubi-
leum i 2010. Det gir oss en fantastisk anledning
til å vise hverandre hvor stolt og glad vi er for og
i kirken vår som er i full drift nesten døgnet

rundt, og som forsøker å nå alle oss som bor i
menigheten. 40 år er ikke mye for en kirke.
Derfor framstår kirken som en moderne kirke,
med lav terskel for alle oss som søker den. En-
kelte ting har blitt foreldet, som for eksempel
toaletter og garderober, men vi har håp om at
der snart blir en oppgradering .

Noe som virkelig har preg av å være 40 år, er
stolene i menighetssalen. Det er nesten med ri-

siko for liv og lemmer at vi setter oss. Vonde er
de og. Noen penger er samlet inn til kjøp av nye 
stoler, men vi ligger langt under den summen
som trengs.

Derfor vil jeg utfordre alle dere som er glad i
kirken vår om å være med på et skippertak. GI
EN STOL! Når du har gjort det, kan du føle
deg STOL-T, og du har vist at du er til å
STOL-E på. ● INGER-MARGRETHE LØVOLD 

ønsket oss en mulighet til å jobbe
direkte i tilknytning til et kirkerom.
Påsketematikk og annen tematikk
knyttet opp til kristen tro, kan være

problematisk å jobbe med
kunstnerisk. Det er en hårfin
balanse mellom det som åp-
ner og det som lukker for en
betrakter.

- Vi er opptatt av muligheten
for å kunne få til en utstilling

som gir gjenklang i en slik særegen belig-
genhet, uten at det går på bekostning av den
kunstneriske kvaliteten. Vi ønsker å lage en

utstilling som kan vekke nyssgjerrighet og
spille med på det som ellers vil foregå i kir-
ken i løpet av påsken.

- Vi har valgt oss noen konkrete symboler
som utgangspunkt for utstillingen. Disse
er: Bordet og bordfellesskapet, lammet,
sommerfuglen og fosteret. På hver sin måte
har disse symbolene forbindelse til påsken
– og til hverandre.»

Utstillingen blir stående i kirken fra Pal-
mesøndag til pinse. Den er åpen i forbin-
delse med gudstjenester og andre arrange-
menter i kirken. ●

g livskraft, overganger og forvandling

ønsker å gi Slettebakken kirke en stol.
Alle bidrag er hjertelig velkomne: Du
kan gi en hel stol, en halv stol, eller det
beløpet som måtte passe best for deg og
din lommebok .I tillegg kommer vi til å
kontakte næringslivet i vårt lokalmiljø,
slik at de også får anledning til å bidra til

dette krafttaket. Vi er optimis-
ter, sier Bjånes. 

Vil du gi en stol 
til Slettebakken 
kirke? Så enkelt er det:

- Kontonummer:
3624.51.12208
- Beløp: kr 850,-
- Merk faktura med:
STOLAKSJONEN

Saken blir også omtalt 
på våre nettsider 
slettebakken-kirke.no
og her vil det etter hvert
komme informasjon
om fremdrift i inn-
samlingen. ●

«Riff»: 100 slike stoler skal på plass

i Slettbakken kirke. Slettebakken kyrkje 40 år:

Jubileumssalme
Fire tiår blant hus og vegar,

tett ved vatnet, stilt , det pregar,
som ein høgreist kam det står.

Strekk seg der mot ei ukjend stjerne,
kretsar inn om livets kjerne.

Takk, gode Gud, for staden vår.

Ung og gamal i denne råma,
bygget lot kvar ein få koma.
Kyrkjelyden gav det form.

Slipt så skarpt for å famne alle,
kjølig for å varme kalde.

Takk, Gud, at du var fast i storm.

Her kan det som er oss få leve.
Her finn vi vår von i strevet.

Di forteljing viser veg.
Våre bøner i verdas vrimmel,
flyktig jord mot evig himmel.
Takk, Gud, at vi får tru på Deg.

Garnet strekt i den grå betongen,
Orgeltonen, salmesongen
inn mot døypefonten går.

Der alt byrjar og der det ender,
skjøre born i Dine hender.

Takk, gode Gud, for kyrkja vår. 

SALMEDIKTER: TROND TRÆTTEBERG SERKLAND

MELODI: LM. LINDEMAN (DU SOM VEIEN ER ...)
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2010
Søndag 2. mai kl 10.30 

1. Josefine Bye Andersen
2. Kristoffer Angelvik
3. Olav Johann Berg
4. Jens Drageset
5. Agami Daniel Fikke
6. Robin Svendal Finsås
7. Ingrid Lindborg Flatebø
8. Lars Henrik Foss
9. Charlotte Snarvold Gjerde
10. Sandra Milena Gjermundnes
11. Ingvild Haugstvedt
12. Katrine Fluge Hole
13. Marie Johnsrud
14. Vilde Margrethe Jørgensen
15. Sindre Lie
16. Karina Elizabeth Mellingen
17. Martine Furnes Pettersen

18. Katharina Utama Rabben
19. Lars Mjeldheim Sandvoll
20. Oda Pedersen Taule
21. Simen Jonsgar Thorstensen
22. Simen Wollan

Søndag 2. mai kl 12.30

1. Niklas Bessesen Amengual
2. Eivind Aunebakk
3. Eirik Greibrokk Dolve
4. Karoline Skare Engelsen
5. Bård Finne
6. Marte Kjellevold Handeland
7. Dag-Heine Henanger
8. Erin Anders Christiansen Kro-
ok
9. Susanna Kathleen Lawther
10. Stian-René Makarewicz

11. Fredrikke Botten Moe
12. Marius Tvedt Rustand
13. Håvard Kvernhusvik Sagberg
14. Thor Galdal Slettemoen
15. Mina Solhaug
16. Ester Kristine Størkson
17. Arvid Victor Sundstrøm
18. Thomas Emil Vassbotn
19. Alexander Wågan Vik
20. Torstein Våge

Søndag 9. mai kl 11.00

1. Mathilde Kristine Aasebø
2. Synne Mari Bårholm 
3. Celin Sofie Douglas
4. Martine Victoria Ellingsund
5. Dorthe Kvamme Hatlem
6. Christoffer Bessesen Hope

7. Kristine Natland Igelkjøn
8. Lina Gullsmedmoen Indrebø
9. Ingrid Elisabeth Johannessen
10. Tarjei Elias Valle Kvamme
11. Martine Haldorsen Leknes
12. Charlotte Ljustvedt
13. Ingrid Emelie Lorentzen
14. Karen Torp Maaseide
15. Malin Bjelland Nilsen
16. Henrik Soltvedt Nyhammer
17. Rebecca Daniella Tjore
18. Mariann Alice Widding

Konfirmeres i Møgster kapell,
Austevoll 9. mai:
Elise Møgster Braaten

Konfirmeres i Åkra kyrkje:
Eva Kristine Sigurdardottir Skeie

4 mars 2010                       

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 fi nner motivene på 
www.spv.no

Kort fortalt:

Kirken ved Tveitevannet med
det talende navnet «Ad
Astra»– «Mot Stjernene» kan
feire 40 årsjubileum i 2010. 

AV SVERRE 

TRÆTTEBERG,

LEDER I JUBILEUMS-

KOMITEEN 

4. søndag i advent
1970 ble den nye

kirken innviet. I jubileumsåret skal dette
markeres på ulikt vis: jubileumsutstil-
ling, jubileumsgudstjeneste, ulike kon-
serter og fotokonkurranse for å nevne
noe. 

Jubileumslogo og jubileumssalme er
allerede klare. En komite har vært i sving
en stund, og har som mål å få fram hvil-
ken betydning dette særpregete kirkebyg-
get har hatt, har og vil få for mange men-
nesker. 

Gjennom menighetsbladet og på Slet-
tebakken menighet sine nettsider vil vi

Konfirmasjoner i Slettebakken 2010

Slettebakken kirke 40 
år

orientere om det
som skjer, og også
komme med histo-
riske «glimt» fra dis-
se 40 første år. ●
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Kyrkje for 
folket
Kyrkjelege aktivitetar spelar ei
viktig rolle i arbeidet for gode
nærmiljø. Fleire av kyrkjelydane i
byen har difor sett fokus på
bygging av nærkyrkjer. 

KOMMENTAR AV PROST PER BARSNES

Nærkyrkjetenkinga er inspirert av Van-
drekyrkjemodellen i København, og til-
passa norske forhold. I Danmark riv dei
vandrekyrkja når den nye permanente og
større kyrkja er innflyttingsklar, og set ho
eventuelt opp att ein annan stad. Difor
blir den kalla vandrekyrkje. Samtidig med
at vandrekyrkja blir oppført, blir det inn-
gått forpliktande kontrakt om når den
permanente kyrkja skal stå ferdig. Ved

bygging av nærkyrkjer under norske for-
hold, investerer vi derimot med ein gong i
eit permanent fyrste byggetrinn, og så
byggjer vi på seinare. Korleis påbygget skal
vere utforma, om det kjem, er både av es-
tetiske og praktiske omsyn planlagt aller-
eie når fyrste byggetrinn blir bygt. 

Jamfør bygginga av kyrkja på Bønes.
Denne modellen gir nye buområde si eiga

kyrkje etter relativt kort ventetid, slik at
folk slepp å vente i 15-20 år frå eit busta-
domrdåe er etablert til dei får si eiga kyrkje. 

25. februar inviterte prostane i Fana prosti
og Arna og Åsane prosti toppolitikarane i
byen, Bjørgvin Bispedøme og Bergen kyr-
kjelege fellesråd til seminar om nærkyr-
kjearbeid i Bergen kommune. Det vart
sett fokus på kyrkja si rolle i arbeidet for
gode og førebyggande bumiljø, der byg-
ging av nærkyrkjer i viktige utviklingsom-
råde stod sentralt. 

Ytrebygda nærkyrkje er fullfinansiert, og
oppføringa blir påbegynt med det første.
Bystyret har allereie sett av budsjettmidlar
til planlegging av nærkyrkje i Sædalen-
området. For oss i Fana prosti har det vore
ei sann glede å vere pionerar i lanseringa
av nærkyrkjemodellen, og det er med eks-
tra stor glede vi erfarer at byens politikarar
har fatta interesse for denne måten å ar-
beide på. Det gir arbeidsglede og pågangs-
mot! ●

– Jeg er stolt og ydmyk
over arbeidet som er lagt
ned med Påskefest 2010,
sier kirkeverge Kjell
Bertel Nyland.

TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Det har han god grunn til å
være. På programmet står
kunstutstillinger, orgelkonser-
ter, kammermusikk, jazz og
store korverker fra komponis-
tene Dvorak, Hovland, Pärt,

Haydn, Pergolesi, Bach og
Buxtehude. 

Gode opplevelser
Påskefest 2010 avsluttes søn-
dag 11. april med egne familie-
gudstjenester. 

– Dette er et sterkt program,
både når det gjelder bredde,
innhold og utstrekning i tid,
sier Nyland. 

- Påskekrim, dvd-filmer og
Facebook kan være vel og bra,
men vil aldri kunne måle seg
mot de opplevelsene en god

konsert, forestilling og en ut-
stilling kan gi. 

Vel møtt til påskefest i kir-
kene i Bergen, 27. mars – 11.
april. Se også Kulturkalende-
ren på side 5. ●

Les mer på  www.paskefest.no

GJENOPPSTANDELSE: Den

tyske maleren Mathias Grüne-

wald (ca. 1470-1528) så for seg

denne scenen, der de romerske

soldatene som voktet graven

faller maktesløse til jorden når

Jesus står opp fra de døde.

Påskefest for små og store

Se også nettstedet
www.paskefest.no og 
menighetenes websider
for ytterligere informasjon.

Slettebakken kirke, 
palmesøndag 28. mars 
kl. 11. Åpning av kunstut-
stillingen «Om skjørhet og
livskraft - overganger og
forvandling». 

Slettebakken kirke, pal-
mesøndag 28. mars kl. 19.
Påskedrama: «Marias 
påske». Inngang kr 50,-.

Bønes kirke, palmesøndag
28. mars kl. 19.30. «Credo»
av C. Dyngeland. Pasjons-
beretningen i ord og toner. 

Storetveit kirke, tirsdag 30.
mars kl. 20. Folketoner og
jazz. Bill. Kr. 100/60 v/inng. 

Storetveit kirke, onsdag 31.
mars kl. 19. Kveldstoner i
Den stille uke. 

Søreide kirke, Skjærtors-
dag 1. april kl. 18.30.
Pasjonskonsert i forkant av
gudstjenesten.

Fana kirke, Skjærtorsdag
1. april kl. 19.00. Pasjons-
konsert.

Bønes kirke, Påskeaften,
3. april kl. 19. Musikalske
refleksjoner v. Carsten
Dyngeland, klaver. 

Storetveit kirke, Påskedag
4. april kl. 19. Klass. perler.
Bill. kr 150/100 v/inng. 

Slettebakken kirke, 2. på-
skedag, 5. april kl. 19:30.
«Oppstandelsesmesse» av
Egil Hovland.

Skjold kirke, søndag 11.
april kl. 19:00. Dvoraks
«Messe i D-dur». Se også
side 7. Bill. kr 125,- v/inng. 

Birkeland, søndag 25.april
kl.19.30. Konsert med Tu-
rid Bakke Braut og Birke-
land kantori.

Skjold kirke tirsdag 27.
april kl 20.00: Konsert med

Bergen Politiorkester og
Cantus.

Fana menighetshus tors.
29.april kl 19.30. Kultur-
kveld: «Jeg velger meg
april». Bj. Bjørnson 200 år

Fana kyrkje søndag 9.mai
kl 1900. Konsert med Turid
Bakke Braut.

Søreide kirke tirsdag
25.mai kl.19.00: Festspill i
Søreide! En musikalsk vår-
fest for alle generasjoner!
Fri entre - kollekt. 

Kultur-
kalender

Prost Per Barsnes
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– Vi mennesker trenger
å ha noen dimensjoner
som går ut over det
hverdagslige, sier
kirkeverge Kjell Bertel
Nyland til menighets-
bladet.

TEKST OG FOTO: 

MAGNE FONN HAFSKOR

«Troen gav fangene styrke, hjalp
dem å tilpasse seg og bedret
sjansene for å overleve» skriver
den østerrikske nevrologen og
psykiateren Victor Frankl i
boken «Kjempende livs-
tro», som er basert

på hans egne erfaringer som
jødisk fange i konsentrasjons-
leiren Auschwitz under andre
verdenskrig.  

Kjempende livstro
Viktor Frankl overlevde selv,
men både konen og foreldrene
hans ble drept i dødsleirene.
Likevel forteller han åpent om
hva håpet og gudstroen betyr
for et menneske. 

– Denne boken gjorde et
sterkt inntrykk på meg, sier
Nyland. 

– Vi trenger et perspektiv, en
«kjempende livstro». Det kjen-
ner jeg på hver eneste dag. Jeg
har en tynn og sårbar hud, og
det er viktig for meg å kunne
tro at det er finnes noe mer enn
det jeg ser med mine blotte
øyne. Mitt indre blikk holder
fast på en Gud som omgir meg
på alle sider. I mitt hjertes en-
fold ber jeg om at livets utfor-
dringer ikke blir større enn at
jeg kan klare det, sammen med
Gud. 

Søndagsnevrose
– Er mennesket alene uten
Gud?

– Ja, det mener jeg. Frankl
lanserte begrepet søndags-

nevrose, som handler om
den tomheten mange

kjenner på når ar-
beidsuken er slutt. 

For meg er det

Påskehilsen fra kirkevergen:

Gud i hverdag
Fakta: 
Kirkevergen
■ Kjell Bertel Nyland tiltrådte
som ny kirkeverge 1. septem-
ber. Han har arbeidet i Sjø-
mannskirken i over 30 år, de
siste 17 årene som general-
sekretær. Høsten 2008 var
han en av de nominerte kandi-
datene til valget av ny biskop i
Bjørgvin.

■ Da Nyland fylte 60 år 20.
mars i fjor, ble han spurt av
Vårt Land om hvordan det var
å være nominert men ikke ut-
nevnt til biskop i Bjørgvin.
«Jeg tenkte enfoldig med min
Gud, at når en dør lukker seg,
åpner det seg en annen»,
svarte han. En uke senere ble
han ansatt som ny kirkeverge
i Bergen.

■ Kirkevergen er daglig leder
for Bergen kirkelige fellesråd
(BKF), som er en paraplyorga-
nisasjon for de fire prostiene
og 25 menighetene i Bergen.
BKF har arbeidsgiveransvar
for 406 ansatte i menighetene
(alle ansatte bortsett fra pres-
tene), barnehagene og bygg-,
anlegg- og kirkegårdsseksjo-
nen. BKF har forvaltningsan-
svar for alle kirkene og kirke-
gårdene i byen, og driver syv
barnehager – blant andre i
Skjold menighet og Søreide
menighet.

■ BKF har flere Fana-pro-
sjekter i tiden fremover:
• Ytrebygda nærkirke: (For-
håpentligvis) byggestart i lø-
pet av våren. Skal stå ferdig i
løpet av 2011.
• Sædalen: Har sett på tomt,
Bergen kommune har lovet
kr. 250.000,- til forprosjekt.
• Fana: Rehabiliteringen fort-
setter.
• Slettebakken: Nytt kjøkken,
kirkebenker og oppgradering
til universell utforming. Alt
skal være klart til 40-årsjubi-
leet til høsten.
• Storetveit: Trenger nytt tak. 
• Birkeland kirke: Stort behov
for nytt menighetshus. Øvst-
tun kirkegård må utvides. 

Mer informasjon:
www.bkf.no

PÅSKENS BUD-

SKAP: – Jeg tror

at påskeunderet

har funnet sted,

sier Kjell Bertel

Nyland. – Net-

topp derfor er det

mulig å regne

med Gud i min

hverdag i dag.
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avgjørende å kunne regne med en
Gud som også har gitt meg og kir-
ken sitt oppdrag, sier han, og viser
til Jesu siste ord til disiplene
(Matt. 28:20): «Og se, jeg er med
dere alle dager inntil verdens
ende».

– Disse ordene griper meg, og
jeg prøver å ta dem bokstavelig.
Når mennesket klarer å regne med
gudsnærværet, blir det mulig å
leve i en samtale med Gud i det
hverdagslige. Da blir det også let-
tere å være i livet, og å møte dets
mange utfordringer.

Påskeunderet
Dette betrakter han som en vek-
selvirkning, slik det er nedfelt i
Den norske kirke sin visjon: «I
Kristus, nær livet».

– Den viktigste og mest varige
ballasten jeg trenger for å møte
hverdagen finner jeg i min tro, og i
den enkle samtalen jeg har med
Gud i mitt hjerte.

Dette bringer ham over på ut-
gangspunktet for intervjuet, som
var å snakke om påsken og på-
skens budskap.

– Ingen ting av dette hadde vært
mulig uten det som skjedde første
påskedag. Jeg tror at påskeunderet
har funnet sted. Nettopp derfor er
det mulig å regne med Gud i min
hverdag i dag. ●

                    mars 2010 7

TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Dvoraks store korverk, «Sta-
bat Mater» ble skrevet i tiden
etter at hans nyfødte datter
Josefa døde i september
1875, og var hans måte å
komme seg gjennom sorgen
på. Musikalsk går det rett
inn i påskefeiringens dypes-
te budskap.

Mistet tre barn
Verket ble lenge liggende
ufullført, men høsten 1877
ble Dvoraks lille familie
igjen rammet av tragedier.
Først døde den elleve måne-
der gamle datteren Ruzena,
etter at hun ved en ulykke
hadde kommet over og
drukket en fosforholdig
oppløsning. Mindre enn en
måned senere døde den tre
år gamle sønnen Otokar av
kopper. Knust av sorgen
fullførte Dvorak det påbe-
gynte Stabat Mater i løpet av
de påfølgende to månedene,
og det gripende korverket
fikk deretter sin urpremiere i
Praha på lillejulaften i 1880. 

Her står moren
Teksten til «Stabat Mater»
(«her står moren») ble opp-
rinnelig skrevet på 1300-tal-
let av fransiskaner-munken
Jacopone da Todi, og tar ut-

gangspunkt i Jesu trøstende
ord til sin mor ved korset:
«Ved Jesu kors sto hans mor,
morens søster, Maria som var
gift med Klopas, og Maria
Magdalena. Da Jesus så sin
mor og ved siden av henne di-
sippelen han elsket, sa han til
sin mor: «Kvinne, dette er din
sønn.» Deretter sa han til di-
sippelen: «Dette er din mor.»
Fra da av tok disippelen hen-
ne hjem til seg.» (JOH. 19:25-27).

Bønn om frelse
Smerten er nesten ikke til å
holde ut når Dvorak lar en
vokalkvartett bære frem de
klagende ordene i 2. sats:
«Vidit suum dulcem Natum /
Moriendo desoltum/Dum
emisit spiritum» (hun så sin
sønn kjempe/Gi opp ånden/
og døende forlate henne),
ikke minst når vi kjenner
foranledningen til at kom-
ponisten valgte å sette toner
til den gamle latinske tek-
sten. Ordene tar etter hvert
form av en bønn til Maria
om evig frelse, og Dvoraks
musikk blir gradvis lysere. 

Gledestårer
Femtesatsen er nærmest gle-
desstrålende, der koret syng-
er en jublende melodi til en
tekst som bønnfaller Maria
om å få del i Frelserens smer-

te. Kontrasten er likevel aller
størst midtveis i verkets siste
sats, der komponisten et øye-
blikk lar koret slippe til helt
på egenhånd med en hymne-
lignende englesang: «Quan-
do corpus morietur / Fac, ut
animae donetur / Paradisi
Gloria» (når kroppen min
dør / la da min sjel fylles med /
Paradisets herlighet) - før
Dvorak slipper hele orkeste-
ret inn igjen for fullkommen
samklang med koret i verkets
avsluttende ord, «Amen». Da
triller gledestårene. ●

Kor é vi og Fana kyrkjekor
fremfører Dvoraks «Messe i
D-dur» i Skjold kirke, søn-
dag 11. april. 100 korsang-
ere og solistkvartett. Tone
Kvam Thorsen, dirigent. Jo-
stein Aarvik, orgel. Billetter
125,- kr ved inngangen. 

Mer informasjon:
www.paskefest.no

Kulturtipset: Musikk som trøster 

agen

ANBEFALT INNSPILLING: «En

mesterlig fremførelse» skrev det

britiske musikk-tidsskriftet Gra-

mophone i sin anmeldelse av den

tsjekkiske dirigenten Rafael Kube-

liks tolkning ved utgivelsen i 1978,

og fremhevet spesielt de fire sang-

solistene Edith Mathis (sopran),

Anna Reynolds (alt), Wieslaw Och-

man (tenor) og John Shirley-Quirk

(bass). Innspillingen ble nyutgitt av

Deutsche Grammophon i 1996, og

er fortsatt tilgjengelig. Korverkets

latinske originaltekst (med overset-

telser) er dessverre ikke inkludert i

cd-heftet, men finnes lett tilgjenge-

lig på nettsteder som wikipedia.org,

wikisource.org og shrinesf.org.

I løpet av en toårsperiode mistet den tsjekkiske
komponisten Antonin Dvorak (1841-1904) alle
sine tre første barn. 

Antonin Dvorak.
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TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Annenhver tirsdagskveld samles vel 15 barn
for to timer med aktiviteter, lek og samtale i
Strandgaten 62, der Kreftforeningen har sitt
kontor. Alle har det til felles at de har foreldre,
besteforeldre, søsken eller andre nære som
har kreft, har hatt kreft eller er døde av kreft. 

Vanskelige spørsmål
Tanken er at Treffpunkt både skal være et fri-
sted for barna og et sted der de kan treffe an-
dre som forstår hvordan de har det. 

– Vi har vært på tur med utrykningsbåt på
Byfjorden, grillet i Nordnesparken og vært
med luftambulansen. Men det viktigste er
det som skjer i lokalene her, forteller Selle-
vold.

Både fagpersoner og frivillige bidrar på
disse kveldene, der barna blir møtt der de er.
For de sitter gjerne inne med mange spørs-
mål og få de kan snakke med om det som er
vanskelig. Da er det godt å komme til et sted

der de kan diskutere og få råd om hva de skal
gjøre når de ikke får sove, hvem man kan
snakke med om vanskelige ting - og når det
er lov å le og ha det moro.

Å gjøre en forskjell
– Det er viktig å være glad. Det har en lov til å
være, men for mange av disse barna er ikke
det alltid så lett.

– Og da er det godt å høre noen si det?
– Ja, men ikke bare det. Her treffer de også

noen som de kan ha det kjekt sammen med.
Noen som forstår hvordan det er uten at de
trenger å snakke så mye om det.

– Har du noen personlige erfaringer med
kreftsykdom?

Hun blir stille en liten stund.
– Det har nok alle, medgir hun.– Men mitt

utgangspunkt er håpet om å kunne gjøre en
forskjell for de som er rammet. 

Udekket behov
Sellevold er sykepleier, og har tidligere arbei-

det i 14 år på Førde sentralsykehus. Hun har
vært ansatt i Kreftforeningen siden 1997, og
var med og startet opp Treffpunkt i 2006.

– Mange foreldre etterlyste et tilbud for
barn som pårørende, og vi forstod at det her
var et stort og udekket behov for et slikt til-
bud, sier hun.

Ryktet har siden spredd seg både gjennom
helsepersonell og mellom medlemmene i
Kreftforeningen. 

– Barna gir oss tilbakemeldinger på at det-
te betyr noe for dem, at det hjelper dem til å
mestre den situasjonen de er i. Så vårt frem-

Snakker
med
pappa
– Pappa var veldig snill,
sier Maren Elise Zahl
Nævdal (10). Hun var fem
år da faren døde.

Hun stiller til intervju sammen

med Vilde Aasgård Garen (10) fra

Morvik og hennes storesøster,

Cathrine Aasgård Garen (13). 

– Moren vår har nettopp be-

gynt med ny cellegiftbehandling,

forteller Cathrine. – Jeg tror at

det kommer til å gå fint. 

– Det er trist at mamma ikke

har så mye hår, sier Vilde. – Men

jeg tenker ikke så mye på at hun

er syk. Hun er bare snill og god.

Søstrene er glade for å være på

Treffpunkt.

– Her har vi det gøy, sier Vilde.

– Og så slipper vi å snakke så

mye om at mamma er syk, sier

Cathrine. Maren er enig.

– Jeg er enebarn. Etter at jeg

begynte her, er jeg ikke lenger

like lei meg som før. Jeg trenger

ikke å si noe om hvordan det er.

De andre barna her forstår.

Faren hennes døde av kreft for

fire år siden. Hun var da fem og

et halvt år gammel, og husker

godt glade dager på stranden

med begge foreldrene sine.

– Jeg gråter noen ganger når

jeg tenker på det. Han var veldig

snill.

– Skjønte du noe da han døde?

– Ikke i begynnelsen, men da

mamma sa at han var i himme-

len, begynte jeg å gråte.

Hennes største ønske er å få

se faren igjen. Men hun ville også

blitt glad dersom hun fikk seg en

lillesøster eller lillebror.

– Det hadde vært fint.

Mens vi snakker, kommer

hennes mor for å hente henne.

Maren lyser opp.

– Pappa har bursdag i dag, så vi

skal på graven, smiler hun.

– Er det fint å besøke ham der?

– Ja. Jeg liker å snakke med

ham.

– Skal du fortelle at du er blitt

intervjuet av menighetsbladet?

– Det skal jeg nok.

– Hva sier han da?

– Jeg tror han kommer til å le

godt. ●

Barn skal bli sett
Treffpunkt i Kreftforeningen:

FOREBYGGENDE 

ARBEID: – Barn 

tåler mye. Det de

tåler lite av, er å bli

holdt utenfor,

sier Tone 

Gjelsvik

Sellevold. 

– Treffpunkt er en møteplass for barn og tenåringer med nære
som har kreft, har hatt kreft eller er døde av kreft, sier rådgiver
Tone Gjelsvik Sellevold (51) i Kreftforeningen seksjon vest.

SAVNER PAPPA: – Min største

drøm er å få se pappa igjen, sier

Maren Elise Zahl Nævdal (til ven-

stre). – Jeg ønsker at mamma

skal bli slik som hun var før, sier

Vilde Aasgård Garen (til høyre). I

midten: Cathrine Aasgård Garen.

felles 2-10.qxp:felles.qxp  09-03-10  16:35  Side 8



9                    mars 2010

ste ønske er at alle i målgruppen skal få vite
om at det finnes et slikt tilbud. 

Sunt med sinne
På Treffpunkt får barna muligheten til å nor-
malisere tanker og følelser. Mange er en-
somme i situasjonene, og tenker at det er bare

de som har det slik. Da kan det bety mye at
noen andre forteller dem at det er helt nor-
malt å ha konsentrasjonsvansker, glemme
avtaler eller å bli sint.

– Det går også fint an å bli sint på syke forel-
dre, sier Sellevold. – Slike reaksjoner er ikke
stygge, men faktisk helt normale og sunne. 

– Hva sier barna selv?
– De er flinke til å gi hverandre råd og tips. 
Når noen har det vondt, kan en av de andre

si at det blir bedre, selv om det er vondt nå. 
Andre kan være redde for å glemme den de

har mistet.
– Men det gjør de aldri. ●

Lillebroren til Martin heter Da-
niel, og var bare syv år da faren
døde. Men også han har klare
minner fra den vonde tiden.

– Han hjalp meg med matte-

leksen, husker Daniel. – Nå
trenger jeg ikke hjelp lenger. 

31.536.000 sekunder
- Matte er yndlingsfaget mitt,

slik det også var for pappa. En
gang fant han ut hvor mange
sekunder det er i ett år. Da var jeg
imponert.

Martin sine beste minner om
faren handler om å være med
ham i båten.

Minner i båten
– Han elsket båten, og vi var på
sjøen hele sommeren. Det var
fint.

– Gjør dere noe spesielt for å
minnes pappa?

– Vi pleier å klatre opp i båten
hans, som nå ligger foran gara-
sjen. Den har ikke vært på sjøen
siden han døde. ●

TREFFPUNKT: – Dette blir som et friminutt, der vi får være et sted der de andre skjønner hvordan vi har det, sier (fra venstre) Skjalg Eide Hodne-

land (11), Daniel Instebø Jamne (10), Simon Myhre Johansen (8), Maren Elise Zahl Nævdal (10) og Vilde Aasgård Garen (10).

MINNES PAPPA: – Vi pleier å kla-

tre opp i båten hans. Den har ikke

vært på sjøen siden han døde, sier

Martin Instebø Jamne (13) og Da-

niel Instebø Jamne (10).

Neste
Treffpunkt

blir tirsdag 23.
mars kl. 17.30-
19.30, deretter

tirsdag 20. april til
samme tid.

Dersom du ønsker
å bli med, kan du
ta kontakt med
Kreftforeningen

på telefon
07877.

I båten med far
– Pappa døde av kreft for to år siden, sier Martin Instebø
Jamne. – Da var jeg 11 år gammel.
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– Vannet kom så fort, og jeg ble
veldig redd, forteller Trinh, som
sammen med foreldre og fire søsken
måtte flykte da flommen kom.

TEKST: KIRKENS NØDHJELP / MAGNE FONN HAFSKOR

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010 setter sø-
kelyset på fattige mennesker i møte med flom,
tørke og ekstremvær. Den vietnamesiske fa-
milien Tran har opplevd dette på kroppen.

En høstnatt i 2007 ble familien Tran vekket
av at vannet bare steg og steg inne i huset.
Mamma Tran Thi Thu Thuy, pappa Tran Viet
Dung og deres fem barn måtte flykte fra i hui
og hast. Faren tenkte bare på én ting: Å redde
barna. Han kom seg ut i vannmassene og førte
familien i sikkerhet til et høyereliggende om-
råde. Alle overlevde, men hjemmet ble ødelagt
og de mistet mange eiendeler. I to måneder,
mens de ventet på at vannet skulle synke, måt-
te de bo i et skur av plast og bambus. Mat, rent
vann og barnas helse var daglige bekymringer. 

To år, to flommer
– Det var en vanskelig tid, forteller Thuy. 
– Barna var små, og jeg var svært bekymret. Vi
hadde ikke mat, og jeg måtte låne ris av nabo-
en. I to måneder spiste vi ikke annet enn ris
med krydder.

Mellom oktober og november i 2007 ble
Thua Thien Hue provinsen rammet av fire
flommer. Nesten 30.000 mennesker ble eva-
kuert fra hjemmene sine, 83.400 hus ble over-
svømt, 31 mennesker ble hardt skadet og 22
mennesker døde. I september 2009 ble Viet-
nam igjen rammet av storflom i kjølvannet av
tyfonen Ketsana. Men denne gangen slapp fa-
milien Tran å flykte fra huset sitt. Som én av
mange familier i nærområdet har familien
Tran fått støtte av Kirkens Nødhjelp til å byg-
ge nytt og flomsikkert hus i mur og betong.

Trygg hems 
I stuen er det nå en hems i taket. Her kan fa-
milien lagre matvarer, og når vannet stiger, er
veien til trygghet kort. Datteren Kim på fem
klatrer opp stigen i raske byks og demonstre-
rer hva hun skal gjøre når det kommer en ny

flom. Der oppe kan familien sitte til hjelpen
kommer. For familien må trolig forberede seg
på flere og hyppigere flommer. 

Konsekvensene av klimaendringer har ført
miljø- og klimaspørsmål høyt opp på den

politiske agendaen i Vietnam. Regjeringen
betegner selv landet som ett av de mest sår-
bare når det gjelder klimaendringer.

– Vi bor i et lavtliggende område og er vant
til mye vann i regntiden. En vanlig flom hever
kanskje vannstanden med 30-40 cm. I 2007
kom én meter med vann som ble liggende i to
måneder. Det er uvanlig, bekrefter Dung.

Ta godt imot bøssebærerne fra Fana prosti
når de banker på din dør på aksjonsdagen 23.
mars! Du kan også støtte aksjonen gjennom
givertelefon: 820 44 088 (200 kroner) eller via
kontonummer 1594.22.87493. ●

Flommen tok alt

SÅ HØYT STOD FLOMMEN: Kateteket Bjørn Losvik sammen med Tran Viet Dung og Tran Thi

Thu Thuy. Under: Tran Thi Thun Kim (5) vet hva hun skal gjøre neste gang flommen kommer. 

FOTO: KIRKENS NØDHJELP

Fasteaksjonen 2010
• Tirsdag 23. mars går konfirmanter,
unge og voksne fra Fana prosti rundt med
innsamlingsbøsser til årets fasteaksjon i
regi av Kirkens Nødhjelp. 

• Pengene fra årets fasteaksjon går til å
gjøre fattige og sårbare bedre rustet til å
møte mer ekstremt vær, som for eksem-
pel flom og tørke. 

• I flomutsatte områder i Vietnam inne-

bærer dette blant annet at familier kan få
støtte til å bygge flomsikre hus. 

• I Kenya, som ofte rammes av tørke, støt-
ter  Kirkens Nødhjelp prosjekter som sam-
ler og lagrer regnvann til tørre perioder.
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Trosopplærings-

kalender:
■ Fana kyrkje lørdag 13. mars kl.
11–12: Undretur i kirkerommet
for 4-åringer m/foreldre.

■ Fana kyrkje søndag 14. mars:
Familiegudstjeneste med utdeling
av kirkebok til 4-åringer.

■ Slettebakken kirke fredag 9.
april kl.16.30-19.30: samling for
10 -åringer med film, foto og dra-
ma: «Vi lager gudstjeneste», 

■ Slettebakken kirke, søndag 11.
april kl.11.00: Gudstjeneste av og
med menighetens 10 åringer.

■ Fana kyrkje, søndag 11. april:
Dåpsskolen i Fana kyrkje avsluttes
for vårsemesteret.

■ Søreide kirke, søndag 11. april.
Avslutning for juniorkonfirman-
tene i gudstjenesten.

■Søreide kirke, søndag  2. mai:
Utdeling av CD til 2-åringer.  

Kontaktinformasjon,

Fana prosti
Prostikontoret utfører sentral-
bordtjeneste for menighetene,
samt kirkebokføring administra-
sjon av dåp, vigsel og gravferder.

Fanaveien 320, 5244 Fana
E-post: fanaprosti@bkf.no

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

TEKST: KIRKENS NØDHJELP / MAGNE FONN HAFSKOR

Pengene som samles inn til Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon gir organisasjonen fleksibilitet og
mulighet til å handle raskt når det kreves, slik at
Kirkens Nødhjelp kan rykke ut også neste gang
behovet for nødhjelp er akutt.

Rent vann
KNs partner på Haiti, Viva Rio, var i gang med
nødhjelp fra dag én. Mange må ty til ikke-be-
handlet vann, noe som lett kan medføre vann-
bårne sykdommer som for eksempel bloddiarè -
en sykdom som for små barn kan være dødelig. 

– Det var derfor en stor lettelse å få teltene og
vannrensesystemene på plass, sier Manfred Arlt,
leder for KNs katastrofeteam på Haiti. 

– Når alle Kirkens Nødhjelps vannrensean-
legg er i gang, kan vi sikre vann til opp mot 30
000 mennesker. 

Teltleir på gaten
Befolkningen i Port-au-Prince trenger all den
hjelp de kan få. I den fattige bydelen Bel Air i
Port-au-Prince har flere tusen mennesker sam-
let seg i en teltleir på gaten, blant annet under so-
lide familietelt. Noen telt vil også fungere som
en etterlengtet sykestue i flyktningleiren som
drives av Viva Rio. Generalsekretær Atle Som-

merfeldt besøkte området rett etter katastrofen:
– Befolkningen på Haiti er rammet av en nær-

mest ufattelig katastrofe, og vil trenge omfat-
tende hjelp i mange år fremover, sier han.

Nødhjelp og bistand 
Kirkens Nødhjelp har jobbet på Haiti i over 20
år, og vi vil fortsette med langsiktig bistand og
støtte gjennom sine partnerorganisasjoner også
etter den første katastrofetiden. Fasteaksjonen
er derfor viktig. Slike midler, som ikke er bundet
til prosjekt eller land, gir mulighet til å reagere
raskt når katastrofer inntreffer. Midlene fra
årets aksjon vil derfor også kunne hjelpe både
når neste katastrofe rammer ett eller annet sted i
verden, og til det langsiktige hjelpearbeidet som
det nå er behov for i Haiti. ●

• FNs klimapanel (IPCC - Intergovernmental
Panel on Climate Change) regner med at 
havnivået vil stige med mellom 9 og 88 
centimeter frem til 2100. Dette vil skape 
store utfordringer for mennesker som bor i 
spesielt sårbare områder. 

• Du kan også støtte årets aksjon gjennom
givertelefon: 820 44 088 (200 kroner) eller via
kontonummer 1594 22 87493.

• Mer informasjon:
www.kirkensnodhjelp.no/fasteaksjonen 

KN på Haiti: Hjelpen når frem
Rask respons ved katastrofer er avgjørende for å redde liv. Kirkens Nødhjelp var kort
tid etter jordskjelvkatastrofen i gang med å sette opp vannrenseutstyr og dele ut telt. 

TELTLEIR: Flere tusen mennesker har samlet seg i området der partnerorganisasjonen Viva Rio hol-

der til, og der Kirkens nødhjelp distribuerer vann. BEGGE FOTO: ARNE GRIEG RIISNÆS / KIRKENS NØDHJELP

SORG: Atle Sommerfeldt deltar på en sørgemar-

kering i en baptistmenighet i Port-au-Prince. 
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12 mars 2010                      

Bok & Media Vestbok

Tlf 55 13 15 00
www.dbeg.no

Begravelsesbyråkjeden Jølstad

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

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

Hver fredag:
Kunngjøring om 
gudstjenester
i Fana Prosti. 

E-post:
sylvi@fanaposten.no

Begravelsesbyrået for 
 og 

Åpent: Man-tirs-ons-fre 8 - 16 • Tors 8 - 20 • Lør 11 - 15
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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 

Mona Gangsøy Eide 

Telefon  . . . . . . . . . . . . . 55 59 71 56
Mobil  . . . . . . . . . . . . . . . 452 35 760
slettebakken.menighet@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 

Kirketjener 

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

Familearbeider/frivillighets-

koordinator Kristin Trætteberg

Telefon  . . . . . . . . . . . . . 55 59 71 55
Mobil  . . . . . . . . . . . . . . . 977 18 438
E-post . kristin.traetteberg@bkf.no

Menighetens barnehage

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

Barnehagestyrer Signe Trætteberg

mobil  . . . . . . . . . . . . . . . 906 18 691

Menighetsrådsleder Nora Linden 

Telefon . . . . . . . . . . . . . .55 36 00 67 

Menighetens kor

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

Besøkstjenesten

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

Frivillighetskoordinator for 

musikkaktiviteter Espen Rotevatn

Mobil  . . . . . . . . . . . . . . . 470 74 775

Eldresenteret

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

Søndagsskolen

Kristin Trætteberg  . . . .97 71 84 38 

Speiderne

Jan Thomas Moldung  . . 906 58 242

TenSing

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

Lederkurset

Kjetil Størkson  . . . . . . . 952 47 564 

VI KAN 

Marit D.Johannesen . . .55 28 40 79

Cellegrupper: 

Birger Huun55 28 92 04/917 15 464

Ungdomskontoret

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

Ungdomsklubben

Christine Wilhelmsen  . . 481 43 572 

Ungdomsarbeider Ole J. Sjursen

Mobil  . . . . . . . . . . . . . . . 852 47 232

Kamerunringen

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

Gave til menigheten?

Bankgiro  . . . . . . . . .3624.51.12208

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

Tlf. 5527 28 29

13                     mars 2010

Natlandsveien Blomster
Natlandsveien 65, 
5093 Bergen
Telefon: 55 20 22 11
Telefaks: 55 20 10 05
E-post: natbloms@online.no
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Slettebakken trenger deg på laget: 

Bli med i 
givertjenesten!
Menigheten trenger inntekter for å fortsette det

verdifulle arbeidet blant barn, unge og eldre. Det

meste av utgiftene til menighetsarbeidet må dek-

kes av innsamlede midler, gaver og takkoffer. 

Målet er å få flere givere som slutter seg til ordning-
en med autogiro for månedlig trekk. Fast givertje-
nesten gir forutsigbarhet og muligheter for å plan-
legge nye prosjekter som kommer mennesker i me-
nigheten 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 familie-
arbeider i 50% stilling. Dette er noe som sikrer et til-
bud for småbarnsfamilier med babysang, småbarn-
treff og søndagsskole. Det vil støtte menighetens di-
akonale arbeid, dåpsopplæring og andre menig-
hetsaktiviteter. Vi vil gjerne sikre aktiviteter på da-
gens nivå og aller helst bygge videre på det gode en-
gasjementet som allerede finnes i Slettebakken i
dag. 

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

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

- Hvis du ikke ønsker å gi fast kan du likevel få et gi-
vernummer slik at gaven kan registreres i regnska-
pet. I så fall må skjema under fylles ut med nødven-
dige opplysninger og sendes til menighetskontoret. 

Avtale om givertjeneste i 

Slettebakken menighet. 

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

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

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

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

Frekvens: 

Hver måned ……..... Hvert kvartal ……..

engangsbeløp ......... Beløp .....…………

Betalingsmåte:

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

Giro: Antall giro som ønskes tilsendt..........................

Ønsker informasjon om autogiro der beløpet

trekkes av bank etter fullmakt fra giver......................

Avtalen løper til giver selv endrer 

eller avslutter giveravtalen. 

Skjema sendes til: Slettebakken menighet. 

Vilhelm Bjerknesvei 31 5081 Bergen.

14 mars 2010                       

Jubileene står nærmest i kø i
Slettebakken dette året. For
dem som ennå ikke har fått det
med seg: Menigheten fyller
femti, kirken førti, barnehagen
tretti – og intet av dette skal gå
upåaktet hen. 

AV FRODE HJERTNES

2010 kommer derfor til å bli et år preget av
det som har vært i Slettebakken , men også
det som er og det som kommer (i den grad
noen kan si noe «sikkert» om det). 

Beretningen om Slettebakken Menig-
hetsbarnehage er også en viktig del av be-
retningen om Signe Trættebergs liv og vir-
ke i menigheten. Hun var til stede ved
«unnfangelsen» og er fortsatt barnehage-
styrer. Med seg har hun en pedagogisk le-
der, en førskolelærer og en assistent i full
stilling i barnehagen, som for tiden teller
19 barn. Men altså tilbake til utgangs-
punktet:

- Vi var en gruppe i Slettebakken som så
behovet for en barnehage – ikke minst for-
di vi hadde små barn selv. Lokalene i
underetasjen var ikke så mye i bruk som
tidligere og i 1980 åpnet vi en korttidsbar-
nehage. Barna var der fra 10 til 14 og de
ansatte arbeidet én time lenger. Siden har
det skjedd store forandringer. Fra 1986 ble
åpningstiden gradvis utvidet og fra 1990
har vi hatt åpningstid mellom 07.30 og
16.30. Innholdet har også endret seg med
tiden. Nå er vi underlagt Rammeplan for
barnehager som legger rammene både for
innhold og organisering. Dette har vært

viktig for å kvalitetssikre barnas hverdag.
Men vi har selvsagt en kristen formålspa-
ragraf som sier at barnehagen skal bidra til
at barna får en kristen oppdragelse – noe
vi prøver å praktisere i vid forstand.

- Hvordan arter en typisk dag i barne-
hagen seg?

- Hver dag har sitt spesielle innhold.
Mandag er det gym i Turnhallen, sang-
samling med Tveitevannet barnehage og
noen av barna er med på svømming i Sen-
tralbadet. Tirsdag går vi til leirstedet vårt i
skogen på sørsiden av Tveitevannet der vi
har bålplass, lavvo, fortellerstol og andre
installasjoner som barna klatrer og leker i.
Her lager vi mat og utforsker naturen.
Onsdag er det formingsdag og denne da-
gen samles vi også om et spesielt tema. I
mange måneder nå har det handlet om
kroppens organer og funksjoner. For ti-
den henger papirutgavene av alle barna på
den store veggen, smilende mot oss når vi
åpner døren om morgenen (ansiktet er
fotografert) med alle organer tegnet inn.
Vi har laget sanger om dette og lært masse!
Torsdag går vi gjerne på en teaterforestil-
ling eller på biblioteket. Fredag – når hel-
gen nærmer seg – er det samling med bi-

Menighetens
barnehage i 30!

Barnehagestyrer Signe Trætteberg.

Anne Størksons barn har til
sammen tolv års fartstid i Slette-
bakken Menighetsbarnehage.

Det er åtte år siden det siste barnet forlot
barnehagen, men vennskapet med forel-
dre og barn varer ved fortsatt. 

- At alle barna har gått i samme barne-

hage har vært veldig bra. De minste barna
var med å hente de større barna, så de var
godt kjent der da de selv skulle begynne.
Jeg tenker på Signe & Co som noen som
har vært med å gi barna våre en trygg og
god oppvekst. Det er vi veldig takknemli-
ge for. For litt siden var jeg bare innom for
å levere noe til Signe, og jeg må innrøm-
me at jeg ble veldig rørt da jeg traff alle

Annes gode barnehageminner
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15                     mars 2010

17.01.
Sjur Aarestrup Haugland

24.01.
Emil Heksem
Hanna Flydal
Herman Villanger Tangen
Hedda Smaadal Eide
Jonas Dahl Andersen
Martine Davidsen

30.01.
Erik Haakonsen Bernard

31.01.
Oliver Vågenes
Noah Leander Vågenes

14.02.
Ella Daatland Skarbø
Anna Olivie Eide Wahlquist
Ole Christoffer Røstum

21.02.
Celine Wichman Pettersen
Maja Hagland Hånes
Arne Høie Nilsen
Tiril Myhr Åmås
Ester Kristine Størkson
Susanna Kathleen Lawther
Celin Sofie Douglas
Leander Lancelot Douglas

Bjørn Rosenlund
Solveig Mary Lerøen
Asmund Aksnes
Harry Johan Øen
Sigvor Svensson
Ranveig Gatland
Thorolf Rabe Bøe
Aslaug Olga Grung Berg
Aslaug Ofstad
Helene Johannessen
Charna Marie Andersen
Else Thoresen
Kristoffer Tvedt
Ingemar Johan Eide
Svein-Ove Soltveit
Lars Karlsen Mjøs
Karen Lovisa Tyssøy
Jan Nielsen
Kåre Malvin Hellesø
Jenny Kristine Olsen
Alma Bjørg Fauske
Truls Moe

døde

døpte

Livets
gang

belfortellinger og kristne barne-
sanger. Vi følger kirkeårets rytme
og liturgiske farger, og prestene
våre kommer på besøk minst en
gang i måneden. Barna synes det
er stas å bli kjent med Jorunn og
Lars Petter, og har frimodighet
nok til å rope og vinke til dem
under gudstjenester i kirken. Fre-
dag serverer vi forresten varm
mat. Vi har «smøremåltid» tre
ganger i uken, med grovt brød og
ymse pålegg. Til frokost serverer
vi havregryn og knekkebrød. Vi
legger vekt på et sunt kosthold
med mye frukt og grønnsaker.

Redaktøren tilhørte den siste
generasjon norske barn som ikke
gikk i barnehage, og han begyn-
ner å ane hva han har gått glipp
av. En følelse av deprivasjon er
ikke til å komme forbi. 

- Med all den aktivitet og opp-
finnsomhet som her er beskrevet

– hvordan skal jubileet marke-
res?

- Vi skal ha festgudstjeneste og
sommerfest søndag 13. juni med
mange innslag av barn og for
barn. Alt er ikke klart ennå, men
stikkord er drama, sang, preken,
bursdagskroner, hatter, t-skjor-
ter, klovneforestilling, DVD-film
fra barnehagen, kunstutstilling av
barnas produkter, jubileumska-
ke, leker for barna med mer. Men
alt kan ikke røpes nå – noe må jo
være hemmelig!

- Du som har vært med å prege
denne barnehagen så sterk så
lenge – hvordan ønsker du at bar-
nehagen skal utvikle seg?

- Jeg håper at barnehagen vil få
gode nok økonomiske rammer til
å kunne fortsette. Dessverre ser
det ikke ut som om det er politisk
vilje til å ta vare på de små barne-
hagene. Vi vil miste mye av mang-

foldet dersom de små barneha-
gene forsvinner. Jeg får stadig
telefoner fra foreldre som ønsker
at barna skal få plass i en liten bar-
nehage. Dette må tas på alvor! El-
lers har jeg høye tanker om det å
drive en menighetsbarnehage.
Dette er «hjertebarnet» mitt. Her
møter kirken foreldre og barn i en
travel hverdag. Her har jeg mulig-
het til å formidle at vi tar denne
hverdagen på alvor, samtidig som
jeg håper å kunne gi et positivt
bilde av kirke og kristendom. Og
så har jeg lov til å gi barna bibel-
fortellinger og kristne barnesang-
er. For en oppgave og for et privi-
legium! Nå har jeg ikke så mange
år igjen som yrkesaktiv. Jeg håper
at min etterkommer også ser det
store i dette og at hun eller han vil
videreføre det flotte samarbeidet
med menighetsrådet, staben og
de andre gruppene i kirken. ●

Full fart i «putiken»!

barna og kjente alle de
gode minnene som
strømmet på. Det hen-
der jeg hører mine voks-
ne barn more seg over
felles erfaringer fra bar-
nehagen, og de snakker
fortsatt varmt om «puti-
ken». Barnehagen ble
for oss en inngangsport

til menighetslivet i Slettebakken.
Vi oppdaget det mangfoldige og
gode tilbudet som var i Slette-
bakken, og barna våre har vært
med både i speideren, koret og
klubbarbeidet. Vi vil bare sende
en stor takk til Signe (og Sverre)
og alle andre gode hjelpere som
har bidratt med så mye for så
mange opp gjennom årene. ●

Anne Størkson - tilbake i barnehagen
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Faste
Fastetiden er tiden for

ettertanke, for refleksjon
over livene våre, for

bønn om tilgivelse, for
selv å tilgi. Det er tid for

ettertanke, og for for-
beredelse til påske.

AV NORA LINDÉN

Tilgivelse er kjærlighet,
give-til noen. En salme av
Arnold Eidslott i den nye
salmeboken som er under
arbeid sier noe vakkert om
dette:

Gå sakte og let etter de 
rådløse hender

Hvert håndtrykk føder
en stjerne

Gå sakte menneske
Søk en høyere gjerning 

trykk den lidendes hånd
Gi ham din hånd 

Han som står rådløs ved 
veikryssene din bror.

Her får vi noen ord som
forteller at et håndtrykk
kan være et tegn på tilgi-
velse, omsorg og kjærlig-
het.

Kan vi ta noe av dette
med oss i tiden frem mot

påsken? Vi ber om tilgi-
velse for våre synder, vi
har fått lov til å stole på at
vi er tilgitt. I Lukas 7.47 le-
ser vi om Jesu møte med
kvinnen som hadde syn-
det. Jesus sier at hennes
mange synder er henne
forlatt, derfor elsker hun
meget. 

Men den som lite er til-
gitt elsker lite. La også vår
bror, vår nærmeste, stole
på vår tilgivelse, slik at vi
kan elske vår neste. La våre
håndtrykk si dette også nå
i tiden frem mot påske. ●

Returadresse:
Slettebakken menighetskontor
Vilhelm Bjerknesvei 31
5081 Bergen B
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Slettebakken kirke
21. mars, Maria budskapsdag. 11: Høymesse
v/Audun Hellemann. SoundsLikeUs synger. Søn-
dagsskole.

28. mars, Palmesøndag. 11.00: Høymesse v/ L.P
Eide. Dåp. Innsamling av fastebøsser. Åpning av
kunstutstilling etter gudstjenesten.

1.april, Skjærtorsdag. 19.30: Musikkgudstjenes-
te ved Jorunn M. Johnsen. Johann Sebastian
Blum, cello, Olav Øgaard, orgel. Nattverd.

2. april, Langfredag. 11.00: Langfredagsguds-
tjeneste. v/Jorunn M. Johnsen. 

4. april, Påskedag. 11.00: Høytidsgudstjeneste
v/Lars Petter Eide. 

5. april, 2. påskedag. 19.30: Oppstandelsesmesse
ved L.P. Eide og B. Holme. Slettebakken Motett-
kor og blåsere under ledelse av O. Øgaard.

11. april, 1. søndag etter påske: 11.00: Familie-
gudstj. ved Jorunn M. Johnsen, Kristin Trætte-
berg og barnekorene. Dåp. Menighetens 10-
åringer er spesielt invitert.

18. april, 2. søndag etter påske. 11.00: Høymes-
se v/L.P. Eide. Søndagsskole. Samtaletreff.

25. april, 3. søndag etter påske. 11.00: Høymes-
se v/Jorunn M. Johnsen. Dåp. Søndagssk. 

2. mai, 4. søndag etter påske. 10.30: Konfirma-
sjonsgudstjenester ved J.M. Johnsen og L.P.
Eide. 12.30: Slettebakken Motettkor deltar.

9. mai, 5. søndag etter påske. 11.00: Konfirma-
sjonsgudstjeneste ved Jorunn M. Johnsen og
Lars Petter Eide. Kreating synger.

13. mai, Kristi Himmelfartsdag. 11.00: Høymes-
se ved Lars Petter Eide. 

16. mai, 6. søndag etter påske. 11.00: Høymesse
ved Lars Petter Eide. Dåp. Søndagsskole.

17. mai, Grunnlovsdagen. 09.00: Familiegudstje-
neste ved L.P. Eide. 17.mai-frokost etter gudstj.

23. mai, Pinsedag. 11.00: Høytidsgudstjeneste
ved Jorunn M. Johnsen. 

30. mai, Treenighetssøndag. 11.00: Høymesse
ved Lars Petter Eide. Dåp. Søndagsskole.
19.30: Gudstjeneste av de unge for alle, ved ung-
domsklubben, lederkurset og L.P. Eide. 

6. juni, 2. søndag etter pinse.11.00: Høymesse
ved Jorunn M. Johnsen. Søndagsskole.

13. juni, 3. søndag etter pinse: 11.00: Sommer-
fest/jubileumsgudstjeneste for menighetsbar-
nehagen. Små og store fra barnehagen deltar
sammen med barnekorene, Jorunn M. Johnsen,
Kristin Trætteberg og Olav Øgaard. Dåp

Natland skole
• 5. april: Friluftsgudstjeneste kl 12.00
• 11. april: Gudstjeneste kl 11.00
• 2. mai: Gudstjeneste kl 11.00
• 6. juni: Friluftsgudstjeneste ved speider-

hytten i Sædalen kl 12.00 

gudstjenester

Åpen kirke: Hver torsdag
ut mai måned er kirken
åpen mellom kl 11.00 og
13.00 med mulighet for en
prat, en kopp kaffe og va-
fler. Middagsbønn kl 12.00.

Bønnestund i kirken hver
mandag kl 18.00

Pensjonisttreff: 
•Ons. 7. april: Pensjonist-

treff kl 11.30. Dagens 
gjest: Kristin Trætteberg.

• Ons. 5. mai: Pensjonist-
treff kl 11.30. Dagens 
gjest er Margrethe 
Bondevik

• Onsdag 9. juni Diakoni-
utvalgets sommertur. 
I år går turen med buss 
til Modalen, med start
kl. 09.30 fra Slette-
bakken kirke. Tilbake i 
Bergen ca. kl. 18. Som 
vanlig blir det formiddags-
kaffe og middag på 
turen, kirkebesøk og 
mange fine opplevelser. 

Pris kr. 400.- som betales
på bussen. Påmelding på
tlf. 55 59 71 50/934 59 455,
eller på liste i våpenhuset.
Påmelding innen 25. mai.

Dialoggruppen: Samta-
lene om tro og liv i Slette-
bakken kirke fortsetter på
en del onsdagskvelder.
Vær velkommen til gode
samtaler som kan være til
hjelp for deg på din livsvei.
Samtaleleder er Ragnvald
Hemstad.

Møtetider resten av våren:
• 21. april • 26. mai
Alle dager kl 19.00-21.00 i
Slettebakken kirke.

Kamerunringen har 
møte i dåpssakrestiet
i kirken kl 19-21 
14. april og 19. mai.

Andakter på 
sykehjemmene

• Slettemarken sykehjem
Onsdagene 14.april, 
5.mai og 26. mai - 
alle dager kl 11.30.

• Kolstihagen sykehjem
Fredag 16. april, 7. mai 
og 28.mai – alle dager 
kl 12.

• Slettebakken menighets 
eldresenter: Daglig-
stuen på aldershjemmet
hver torsdag kl 17.00.

Det skjer i menigheten 

Når Jesus vår 

brudgom kommer

vi må ha brudeklær på

og oljen i lampen 

må brenne

så vi inn til Himlen kan gå

La oss da glade den dagen

marsjere inn 

Himmelens port

en hvitkledd og talløs skare

frelst av det 

Jesus har gjort

Ja, la oss i evighet være

der Jesus Kristus er

å synge og lovprise Herren

i sammen med 

englene der

LILLIAN KVINGE

Når Jesus kommer
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