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Rare dyr i enda
rarere øvelser

Påskefest

Kan en ku danse limbo?
Svaret fikk vi da Sædalen
menighet
arrangerte
karneval i begynnesen av
mars.
Side 4

MALERI AV PER HELGE HANSEN

Fasteaksjon mot
økonomisk urett
Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon 2011 går av stabelen 10.-12. april. I år setter
aksjonen fokus på økonomisk rettferdighet. Sammen kan vi kjempe for en
fremtid uten fattigdom.
Side 8-9

med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

2011
Årets store Påskefest varer fra
10. april til 1. mai. Under denne
«paraplyen» samles mylderet av
høytidsrelaterte kirkelige og
kulturelle arrangementer i
Bergen.
Side 6-7

Junior- og «senior»konfirmanter
Femten 5.-klassinger ble i
vår de aller første juniorkonfirmantene fra Slettebakken og Sædalen. Men
det er naturligvis også
vanlige konfirmanter i
menigheten i år.
Side 14-15

www.slettebakken-kirke.no
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I Guds hånd
Om å bære hverandre og selv bli båret!
REFLEKSJON
VED LARS
PETTER EIDE

Vi møter mange
opplevelser på
vandringen vår
gjennom livet. Det er mange
gleder, store øyeblikk eller små
detaljer som løfter oss opp. Og
så er det de opplevelsene som
setter oss ut, og som vi noen
ganger tenker vi kunne vært
foruten, sorger eller sykdom,
eller andre store utfordringer
som krever mye av oss.
I alt vi opplever holder Gud
oss i sin hånd. Han som skapte
oss og gav oss livet, han holder
oss i sine hender hver eneste
dag som går.
I Slettebakken kirke er
fondssøylen med alterpartiet,
alterringen og døpefonten
som et visuelt bilde av Guds
hånd som strekker seg ned
mot oss. I alle livets opplevelser fremme i kirken er vi
konkret inni hånden hans.
Når vi er samlet til dåp, når vi
kneler ved nattverdbordet, når
vi vies til ekteskap og når vi
samles til gravferd. Dette er livet i Guds hånd, synlig og konkret i disse store opplevelsene,
men også mellom dem, i hverdagen, hjemme eller ute, på arbeid, på skole og studiested, på
idrettsbanen eller på Bybanen.
Du og jeg er båret i Guds hånd
gjennom hele livet, gjennom
alle ting som skjer.
Guds hånd kan også vises
gjennom oss, for vi kan være
Kristi hender for hverandre
ved å bære hverandres byrder
der vi kan. Da gir vi videre

Guds nåde og Guds kjærlighet
i verden gjennom våre hender.
En mann som ifølge legenden
gjorde dette til sin livsoppgave
var Kristoforos.
Om ham er det skrevet slik:
Legenden om Kristoforos.
Kristoforos fikk av sine hedenske foreldre navnet Offero.
Han var en kjempestor mann
som tjente sitt lands store konge. Offero ga seg på vandring,
og på veien møtte han en hellig mann som rådet ham til å
tjene Kristus med den jordiske
handling han mestret best. Således ble Offero fergemann og
førte de reisende over en stri
elv.
En uværsnatt bar han et lite
barn, men for hvert skritt han
tok ble barnet tyngre og tyngre, og han var sikker på at han
ikke maktet det og ville drukne. Men omsider kjempet han
seg frem til den andre siden, og
da fortalte barnet at han nå
hadde båret all verdens synder
på sine skuldre, og han ba Offero plante sin stav i jorden.
Med ett sprang staven ut og ble
til et tre med blomster og dadler. Da så Offero at gutten var
Kristus-barnet, kongen han
søkte, og han lot seg døpe av
ham. Etter å ha båret Kristus
skal han tjene ham og bære
hans navn, og Offerus blir derfor til Kristoforos, som betyr
«han som bærer Kristus». Og
uansett hvor menneskene reiser, så skal den hellige Kristoforos reise med dem. (Utdrag
fra Legenda Aurea).
Tjen Kristus med det du kan
best, og vit at du alltid er I Guds
Hånd . ●

Fastetid er aksjonstid
Det er ikkje rettferdig at over 1 milliard menneske i
verda framleis lever i ekstrem fattigdom. Saman kan vi
kjempe for ei framtid utan fattigdom. Det handlar om
rettferd!
BISKOP HALVOR NORDHAUG

I Jes. 58, 6-10 står det blant anna
at vi i fasta skal løysa dei som
med urett er bundne, dela vårt
brød med dei som svelt og la
heimlause koma i hus.
Fattigdomen i verda er enkelt

Påskeutstilling
i Slettebakken
For sjuende år på rad blir det påskeutstilling i
Slettebakken kirke. Årets utstiller er billedkunstner
Per Helge Hansen (bildet), som bor og arbeider på
Askøy.
Han maler i spenningsfeltet
tradisjon/modernitet og figurasjon/abstraksjon. Se også
www.perhelgehansen.no
Utstillingen åpner etter guds-

2

april 2011

tjenesten palmesøndag og er
tilgjengelig i forbindelse med
gudstjenester og andre arrangement i påsketiden fram til
pinse. ●

«Marias påske»
Slettebakken kirke 1. påskedag om kvelden.
«Marias påske - en fortelling
om å miste sin beste venn» er
påskeevangeliet fortalt slik Maria Magdalena kan ha opplevd
det – med hennes vandring til
graven som ramme for opplevelsen. Gjennom fortelling og
sang blir publikum ført tilbake
til Jerusalem for 2000 år siden,
og de får oppleve den kjente bibelhistorien sett gjennom en

Lokalredaksjon: Redaktør Frode Hjertnes,
tlf. 55 28 95 20. Lokal kontaktinformasjon: Side 13
Slettebakken menighetsblad 2/11 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.

synleg for oss i at nokon svelt,
andre gjer det ikkje, men dei
underliggjande årsakene til økonomisk urettferd er kompliserte.
Bibelens bodskap om faste utfordrar oss til å omsetja tankar
og ord til faktisk handling, og

Sentralredaksjon: Kun henvendelser ang. fellesstoff til
bladet (side 5-12). All annen kontakt: Se side 13.
Redaktør: Magne Fonn Hafskor
tlf. 55 39 04 40 - eyecu@online.no
Produksjon: Dragefjellet - post@dragefjellet.no
tlf. 55 23 25 47 - Filer over 5 mb: jan.hm@frisurf.no
Trykk: Bodoni

kvinnes øyne. Det er en historie
om oppstandelsen, men samtidig en historie om vennskap,
glede, sorg og savn. Om mennesket Maria som opplever det å
miste sin beste venn. Ved Hilde
Trætteberg Serkland (forteller,
sang) og Espen Rotevatn (klaver).Slettebakken kirke 1.påskedag kl. 19:30. Billetter kr.
80.-Arr: Kulturutvalget ●

Annonser, fellessider (side 5-12):
Knut Sundt Rosenlund - 906 96 474 - costly@online.no
Annonser, lokalsider: Kontakt lokalredaksjonen.
Stoffdeadline neste nummer: Mandag 16. mai
Utgivelsesdag neste nummer: Tirsdag 31. mai
Møtekalende, utgivelselplan og supplerende info:
Slå opp facebook-gruppen «Informasjon menighetsblader Fana prosti», www.facebook.no
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Støtt fasteaksjonen, oppfordrer biskop Halvor Nordhaug.

FOTO: BJØRGVIN BISPEDØMME

gjennom vårt engasjement
og bidrag til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon kan vi
verkeleggjere Guds ord. Den
norske kyrkja har hatt kampen for økonomisk rettferd
på dagsorden i mange år, og
vi er utfordra av det internasjonale kyrkjefellesskapet til
å arbeide med global rettferd.
Gjennom Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2011 blir

FOTO: JAN H. MICHELSEN

vi oppmoda til å støtte kampen for økonomisk rettferd
og for ei framtid utan fattigdom. Fastetida er vår aksjonstid i Den norske kyrkja.
Eg oppmodar difor alle til
å støtte Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon ved å ta godt
imot bøsseberarane, vere
med som bøsseberar sjølv og
til å signere kampanjen som
er retta mot dei som har
makt og ansvar. ●

MIDDAG

Vi dekker middagsbord i menighetssalen tirsdag 26. april. Velkommen
til å dele et godt og rimelig måltid
sammen med hyggelige mennesker
fra kl. 16:30. ●

Kirkekaffe
Hver søndag kan
kirkegjengerne i
Slettebakken kose seg med kaffe og
noe å bite i etter gudstjenesten. Dette er populært, og en fin måte å bli
kjent med hverandre på. Kaffen lager seg derimot ikke selv… Er du en
av dem som kunne tenke deg å bidra
på kjøkkenet én gang per halvår?
Skriv deg på liste ikirken, eller ta
kontakt på telefon 977 18 438. ●

SOMMERFEST
29. mai kl. 11.00: Denne dagen blir
det sommerfest for hele menigheten. Aspirant- og barnekor, barnehagen og Tårnagentene blir med.
Gjennom sang og drama får vi oppleve historien om Bartimeus. Etter
gudstjenesten er barnehagen vertskap for videre fest med god mat og
morsomme leker.
Velkommen til store og små!

Skapt til gjerning
Skapt til gjerning i Guds rike.
Ingen av oss er vi like alle har vi stor verdi.
Gi vår verden Jesus Kristus –
det beste vi kan gi.
Vær tålmodig i din trengsel
- og i bønnen bruke tid.
Alle kan vi yte noe.
Sammen kan vi gjøre mye gjøre verden ny og fri
LILLIAN KVINGE

april 2011
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Karneval!
Bare blide fjes på karneval.

28 trommer, klovner som holdt andakt, en
limbodansende ku og en tøff cowboy var alle
til stede da det ble arrangert karneval i
Sædalen menighet i begynnelsen av mars.
AV SIGRID TRÆTTEBERG FAHLVIK

Det var sjetteklassinger fra
Sædalen, Slettebakken og
Birkeland menigheter som
skjulte seg bak de fantasifulle
kostymene denne kvelden.
Arrangementet var en del
av trosopplæringstilbudet
for 6.trinn i Sædalen menighet, og de som hadde vært
med på overnattingsarrang-
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ementet «Lys Våken» i Slettebakken og Birkeland kirker før jul fikk mimret med
bilder fra dette.
Ellers ble karnevalskvelden trommet igang med
trommesirkel med Trommelars, vi spiste kaloririk
mat, lekte morsomme leker
og danser og avsluttet med
andakt og sang om kveldens
tema: Gud er Kjærlighet. ●

Limbo er gøy for både
cowboyer og kyr.
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Hvor går misjonen?
Fana prosti og Bergen fellesforening for Det norske misjonsselskap
inviterer til åpent møte om misjonsansvar og misjonens framtid.
TEKST: LARS HAARR

Foredragsholder er Kjetil Aano, nylig avgått
generalsekretær i Det norske misjonsselskap. Han er nå prost i Tungenes prosti.

Kirkens misjonsansvar
På møtet vil Aano innlede til debatt om
hvordan dagens kirke skal forvalte sitt misjonsansvar. Hvordan skal en engasjere
mennesker for denne oppgaven? Er det intolerant og avlegs å ta fram Jesu ord: «Jeg er
veien, sannheten og livet»? Det norske misjonsselskaps formål er i ord og handling å
vitne om Guds nåde i Jesus Kristus, og å bidra til den verdensvide kirkes vekst og Guds
rikes utbredelse blant alle folkeslag. I Norge
er det frivillige organisasjoner innenfor kirken som har tatt på seg disse oppgavene.
Eldst av disse organisasjonene er Det norske

misjonsselskap, som ble stiftet i 1842. Den
første misjonsforeningen i Fana ble stiftet i
1840-årene. I senere tid har flere menigheter fått egne misjonsprosjekt.

Nye utfordringer
Tidligere kunne regionale misjonsstevner
samle flere tusen deltagere. Søndagsskolens
dag kunne da være en nesten like stor utfordring som 17. mai for bergenspolitiet, på
grunn av folkemengden. Så begynte tallet
på misjonsforeninger å skrumpe inn. Rekruttering ble et problem, og færre misjonærer ble sendt ut. Inntektene gikk ned, og
eiendomssalg, oppsigelser og omorganisering måtte til. Samtidig forandret det norske samfunnet seg, og kravet om nøytralitet
i livssynsspørsmål ble stadig sterkere. Dette
er også en del av de utfordringene Det norske misjonsforbund møter i dag. ●

Kyrkjeleg og politisk pionerprosjekt
Ytrebygda nærkirke er under bygging. Torsdag 14. april kl. 13.00 legg
biskopen i Bjørgvin, Halvor Nordhaug, ned grunnsteinen.
REFLEKSJON AV
PROST PER BARSNES

Ytrebygda er eit kyrkjeleg og
politisk pionerprosjekt! Kyrkjehuset som i desse dagar vert reist er resultat av eit konstruktivt og godt samspel
mellom frivillig innnsats gjennom Ytrebygda kyrkjelag, Fana sokneråd, Bergen
kirkelige fellesråd og ikkje minst Bergen
bystyre, som har ei viktig rolle å spele når
det gjeld folkekyrkja sin lokale økonomi.
Ynskjet om å bygge kyrkje i Ytrebygda er
gamalt. Ytrebygda kyrkjelag vart stifta i
1966, og har sidan då arbeidd for å få bygge
kyrkje. Likevel er det rett å seie at Ytrebygda
nærkirke i dag har vorte eit pionerprosjekt.
For slik prosjektet no er profilert, representerer det ei nytenking i byen. Ei nærkyrkje er
ikkje ei vanleg soknekyrkje, men ho kan
byggjast på og bli det, om utviklinga gjer det
aktuelt.
Veksande lokalmiljø måtte tidlegare venta nærare ein mannsalder før dei fekk seg
kyrkje. Bygginga av ei nærkyrkje kan derimot skje rimeleg raskt. Dette blir ein viktig
reidskap når nye nærmiljø skal utviklast.
For kyrkja er sjølv ein aktiv miljøskapar, og

vil vere ein god samarbeidspartnar for alle
positive krefter i å bygge gode lokalsamfunn, der ulike sider ved menneskelivet blir
teke på alvor og gitt rom.
Nærkyrkja er ei arbeidskyrkje som er
open ikkje berre på søndag, men også på
alle vekedagar mellom søndag og søndag.
Arbeidskyrkjene er av dei mest brukte forsamlingshusa i byen! Bystyret har sett at
nærkyrkjer fyller mange funksjonar i eit lokalsamfunn og i menneska sitt liv, og at det
såleis er ei god investering. I tillegg er det
slett ikkje verst at ein kan bygge to nærkyrkjer for det same som det ei soknekyrkje
kostar!
Nytenkinga i dette byggeprosjektet kjem
til å bli ein vegopnar for at nye kyrkjer raskare blir bygde i kyrkjelause utviklingsområde, som ein viktig del av ei miljømedviten
byutvikling. Brukarane er ikkje minst born
og unge, men alle aldersgrupper har stor
glede av arbeidskyrkjene.
Vårt neste kyrkjeprosjekt i Fana prosti er
Sædalen nærkirke. For i Sædalen har det på
kort tid vakse fram nærast ein ny bydel. Det
er ei inspirerande glede at bystyret allereie
har løyvd pengar til førebuande planarbeid.
Bravo! ●

HOLDER FOREDRAG: Kjetil Aano har vært
misjonær på Madagaskar i syv år. Fra 2000
fram til i år var han generalsekretær i misjonsselskapet. Nå er han prost i Tungenes
prosti. FOTO: KIRKENS INFORMASJONSTJENESTE

Fana menighetssenter, torsdag 28. april
kl. 19.00. Enkel servering og misjonsoffer.

Fana prosti utvides
Menighetene Sælen og Fyllingsdalen menigheter innlemmes nå i Fana
prosti. Kontoret i Fana utvides dermed med to nye medarbeidere, samtidig som bispedømmet er i ferd med
å behandle sak om nedlegging av
Laksevåg prosti. Vedtaket deres vil
sannsynligvis foreligge til sommeren. Menighetsbladet kommer tilbake til saken i vår neste utgave. ●

Presentasjon av
trosopplæringen
Vi har satt oss som mål å presentere
trosopplæringen i alle de syv menighetene i Fana prosti. Tanken er at
dette skal være både til inspirasjon
og informasjon for hverandre. Sist
møtte vi Fana menighet, og denne
gangen var det Søreide som stod for
tur. Grunnet plassproblemer må
denne presentasjonen stå over til
neste utgave. Stafetten vil deretter
gå videre til (i følgende rekkefølge)
Birkeland, Skjold, Bønes, Slettebakken og Storetveit. ●

Kulturkalender:
Se Påskefest-oversikten side 6-7

april 2011
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Klart for Påske f
Påskefest varer i år fra 10.
april til 1. mai, og er et forsøk
på å samle, koordinere og
gjøre kjent det som skjer i
kirkene i Bergen i perioden.
AV KIRKEVERGE KJELL BERTEL NYLAND OG
LEDER AV PÅSKEFEST-KOMITEEN TORFINN WANG

KLAR FOR PÅSKEFEST: «Kunsten gir liv
og vinger til følelsene, og peker på sider
ved fortellingene som gjør at vi kan kjenne oss igjen» skriver Kjell Bertel Nyland
(bildet) og Torfinn Wang.
FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

SØNDAG 10. APRIL
18.00 Laksevåg kirke
Hele menigheten synger. Nybø
Brass, Korguttene på Laksevåg,
Laksevåg kirkes barnehage,
Laksevåg kirkes barnekor. Heidi
Lambach, sang, Erlend Os,
piano/orgel, Rolf Aardal, konf.
18.00 Solheim kirke
Jentekoret Kalliope. Åsne Kvamme, dirigent og mezzosopran.
Mariko Takei, piano. Verker av
bl.a. Fauré og Dvorák. Markering
av nytt piano i Solheim kirke.
19.00 Sandvikskirken
Fauré: Requiem, samt verker av
Duruflé og Franck. Katarina P.
Paulsen, sopran, Olav Veierød,
baryton. Sandviken kantori, Bjørn
Lien, dir., Per Inge Hove, orgel.
19.00 Skjold kirke
«Smak av himmel – spor av jord».
Salmer i ulik drakt. Arne P. Pedersen og Martin M. Herfjord, sang,
Andreas Andersen, klaver, Matias
Askvik, kontrabass, Stig Wernø
Holter, orgel. Koret Cantus, Anne
Berit Hodne, dirigent.
19.00 Åsane kirke
Mozart: Kroningsmesse, Händel:
Utdrag fra Messias. Fana Kyrkjekor, Jostein Aarvik, dirigent. Slettebakken Motettkor, Olav Øgaard,
dirigent Prima Vista, Korskolen
Åsane kirke, Jan Røshol, dir.. Fana
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Bergen kommune har også i år støttet programmet med 150.000 kroner, og det gjør at
mange av produksjonene har kunnet søke
om støtte. Det er et utrolig stort arbeid som
legges ned i disse produksjonene hver for
seg. Ildsjeler, profesjonelle og amatører arbeider side om side, i nær kontakt med den
lokale menighet. Hva er det med påsken
som inspirerer alle kunstnerne til denne store satsingen?

kammerorkester, Olav Stordal, dir.
Bill. kr. 200 v/inng., kr. 150 i
forhåndssalg.
20.00 Johanneskirken
Premiere på operaoratoriet «Theodora» av Händel. Kristy Swift,
sopran, Ryan Belongie, kontratenor, Friedeman Kunder, bass,
Stanley Jackson, tenor, Tone K.
Thorsen, alt, Geir Molvik, tenor.
Iscenesettelse: Ted Huffmann, lys:
Jens Lange, cembalo/continuo:
Luca Tieppo. Bergen operakor og
Opera Bergens ork. Anne Randine
Øverby, mus. leder. Bill. kr. 390/290.

TIRSDAG 12. APRIL
20.00 Johanneskirken
Händel: «Theodora». Se 10. april.

FREDAG 15. APRIL
20.00 Åsane kirke
Gloriamesse, Tore Aas og Oslo
Gospel Choir. Cantus Sororum,
Concord, G-nøklene, Ignis, Jubilate, Magnificat/Jubal, Prima Vista, VOKA. Geir H. Waaler, sang,
Bjørnar Hovlid, piano, Tore H. Sævik, gitar, Svein I. Storsæther,
slagverk. Lenamaria Gravdal,
Ragnhild Sæle, Eli Eidsnes, dir.
22.00 Åsane kirke
Musikkafé. Musical highlights m/
div. solister. Jan Røshol, prosjektleder.

LØRDAG 16. APRIL
12.00 Korskirken
Orgelres. Kristen Øgaard, orgel.

Dramatisk fortelling
Påskens innhold er et drama som inneholder en fortettet fortelling. Vi møter Jesus
som først blir hyllet av folket på vei inn til Jerusalem. Det er fortellingen om nært vennskap, svik, om innstiftelsen av nattverden,
Jesu lidelse, død, og oppstandelse, fra den
dypeste fortvilelse til håpet og gleden. I møte
med denne fortellingen blir hele vårt register av følelser aktivert. Det er mange som
ikke helt klarer å forholde seg til dette budskapet, mange som synes at det blir for nært
og krevende. Her kommer kunsten inn og
redder oss. Kunsten gir liv og vinger til følelsene, og peker på sider ved fortellingene
som gjør at vi kan kjenne oss igjen.
Å komme sammen
Det greske ordet for kirke, «ekklesia», betyr å
komme sammen. Bjørgvin bispedømme har

12.00 St. Markus kirke
Orgelmeditasjon. Verker av Bach +
tre jubilanter: Liszt (1811-1886), J.
Alain (1911-1940) og A. Guilmant
(1837-1911). Mariko Takei, orgel.

17. APRIL, PALMESØNDAG
11.00 Slettebakken kirke
Åpning av den 7. påskeutstillingen
etter gudstjenesten. Utstillingen
er åpen til pinse og er tilgjengelig i
forbindelse med gudstjenester og
andre arr. Billedkunstner Per
Helge Hansen bor og arbeider på
Askøy, og maler bilder i spenningsfeltet tradisjon/modernitet
og figurasjon/abstraksjon. Han
har også laget forsiden til årets
Påskefest-program. Mer informasjon: www.perhelgehansen.no
19.00 Fana kirke
Rebecca Lambrect, fløyte, Erlend
Os, orgel/flygel. Bill. kr. 100
19.30 Bønes kirke
Credo. Pasjonsmusikk av Carsten
Dyngeland. Thomas Nøkling,
saks., Barbro Husdal, sang, Jim
Lassen, fagott, Per Hanevold,
fagott, Carsten Dyngeland, klaver.
19.30 Bergen domkirke
MacMillan: «Seven Last Words
From the Cross». Barber: Adagio
for Strings. Bergen domkor og
strykeorkester. Domkantor Kjetil
Almenning, dir. Bill. kr. 250/150.
20.00 Johanneskirken
Händel: Theodora. Se 10. april.

TIRSDAG 19. APRIL
12.00 Johanneskirken
Orgelres. Asbjørn Myksvoll, orgel.

20.00 Storetveit kirke
Pasjonskonsert. Folketoner, jazz
og improvisasjoner til billedserie.
Chris André Lund, sang, Ingvill
Morlandstø, saksofoner, Stein
Inge Brækhus, perkusjon, Ruth
Bakke, orgel & keyboards. Bill. kr.
100/60 v/inngang.

ONSDAG 20. APRIL
12.00 Arna kyrkje
Orgelres. Musikk og tekster til
ettertanke. Karoline Leiros, orgel.
19.00 Storetveit kirke
Kveldstoner i den stille uke. Barbro Husdal, sang, Carsten Dyngeland, orgel/klaver.

21. APRIL, SKJÆRTORSDAG
18.30 Søreide kirke
Korsvandring i ord, musikk og bilde. Utøvere fra Søreide menighet.
19.00 Fana kirke
Pasjonskonsert. Anne-Margrethe
Eikaas, sopran, Jostein Aarvik, org.
19.30 Bønes kirke
Skjærtorsdagsmeditasjon. Barbro
Husdal, sang, Carsten Dyngeland,
orgel/klaver.

22. APRIL, LANGFREDAG
11.00 Fridalen kirke
Pasjonsgudstjeneste. Pergolesi:
Stabat Mater. Solister, strykekvartett og orgel. Knut Christian
Jansson, dirigent.
19.00 Bergen domkirke
J. S. Bach: Matteuspasjonen. Barokksolistene, Bergen barokk og
Kor vest. Berit Norbakken Solset,
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e fest 2011
som visjon at vi «saman skal ære og tilbe Den
treeinige Gud». Utøvere og publikum som
«kommer sammen» forenes i denne visjonen. I en konsert, forestilling eller utstilling i
kirken er vi alle deltagere i verket. Vi lytter, vi
tar det innover oss, vi tolker, vi kjenner etter,
og i møte med kirkens visuelle språk får vi
respondere med takknemlighet og aktiv tilbedelse. Vi tar det vel nesten for gitt at alle
stiller opp på det som skjer i sin lokale kirke,
men skulle det ikke også være rom for å
krysse grenser og ta ut på en liten oppdagelsesferd i de andre bergenskirkene?

Bredt tilbud
Den lokale gudstjenesten danner pulsen i kirkens påskeprogram. Men vi ønsker ikke å skille så mye på hva som er gudstjeneste og hva som er kulturpro-

Nytt liv i Kystradioen

gram. Da gleder vi oss heller over at det er
mye å velge mellom, og derfor mye å få med
seg. Brosjyren for Påskefest 2011 blir lagt ut
i alle kirker i Bergen, senest 1. april. Vi anbefaler også alle å gå inn på nettstedet
www.paskefest.no. Der står alt dere trenger
å vite. Sjekk også for eventuelle endringer
og oppdateringer. Med dette vil vi ønske
alle en god påske, rik på gode opplevelser! ●
PÅSKEFEST-UTSTILLER: Bildet som
pryder forsiden av programheftet er
av årets Påskefestutstiller, Per Helge
Hansen. Bildene hans blir utstilt i Slettebakken kirke fra palmesøndag til pinse.

sopran, Marianne Beate Kielland, mezzosopran, Mikael Stenbäck, tenor, Johannes Weisser, baryton, Adam
Riis, evangelist. Domkantor
Kjetil Almenning, dirigent.
Bill. kr. 250/150.

24. APRIL, 1. PÅSKEDAG
19.00 Storetveit kirke
Klassiske perler, Jan Erik
Endresen, tenor, Ines Maidre, orgel. Verker av Dvorak,
Haydn, Händel, Adams,
Stradella, Puccini m.fl. Bill.
kr. 150/100.
19.30 Slettebakken kirke
Marias påske - en fortelling
om å miste sin beste venn.
Av og med Hilde Trætteberg
Serkland. Espen Rotevatn,

TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Fremtiden til Kystradioen har vært usikker i
snart to år, men nå fremtiden sikret. De er nå
men er nå tilbake på luften på samme frekvens som Radio Sotra (FM 100,3/103,3/
107,5 / 88,6 MHz).
– Vi er tildelt en såkalt nisjekonsesjon, forklarer Johnn Ravnkilde Hardang, kjent
radiopastor og styreleder i Kystradioen.
– Denne gir oss i utgangspunktet rett til
sendetid på kveld og helg. Men gjennom en
avtale med Radio Sotra, som har allmennkonsesjonen på nettet, har vi nå fått muligheten til å sende på dagtid i Fjell, Sund og Øygarden. Det er vi veldig glad for.
Helt siden Kystradioen mistet allmennkonsesjonen i juni 2009 og P7 Kristen Riksradio overtok eieransvaret har det vært arbeidet med å finne gode løsninger for videre
drift.

Kraftig sendernett
– Vi har greid å holde liv i Kystradioen hele
perioden, men det kjennes godt å ha funnet
en permanent og stabil løsning, sier Hardang.
– Alle hverdager fra kl. 09-11 finner du oss
nå på Radio Sotra. Dette er et kraftig sendernett som når langt ut, og det vil være godt
mulig å ta oss inn også utenfor Sotra. I tillegg
vil vi fortsatt sende på kveldstid i Bergen på
den gamle frekvensen.
Kystradioen er kjent som en lokal allmennradio på kristen grunn. Den profilen vil også
være med i fortsettelsen.

23. APRIL, PÅSKEAFTEN
12.00 Bergen domkirke
Orgelresitasjon. Verker av
bl.a. Frank Martin og J. S.
Bach. Karstein Askeland,
orgel.
18.00 Johanneskirken
Orgelmeditasjon. Verker av
Bach + tre jubilanter: Franz
Liszt (1811-1886), Jehan
Alain (1911-1940) og Alexandre Guilmant (18371911). Mariko Takei, orgel.
23.00 Sandvikskirken
Påskenattmesse.
23.00 Sælen kirke
Påskenattsmesse.
23.00 Bergen domkirke
Påskenattsmesse.

– Det er godt å være tilbake. Dette
er stort, sier Bjørn Inge Sagstad,
daglig leder i Kystradioen.

piano. Bill. kr. 80. Fremføres
også som en del av påskedagsgudstjenesten i Nykirken klokken 11.00.

25. APRIL, 2. PÅSKEDAG
19.30 Bergen domkirke
«Kven kan seia ut den
glede». Sankta Sunniva
kammerkor i samarbeid
med et ensemble bestående av saksofon, cello,
slagverk og harpe fremfører bearbeidelser av religiøse folketoner. Tore Kloster,
dirigent. Bill. kr. 150/80.
19.30 Slettebakken kirke
E. Hovland: Oppstandelsesmesse. Slettebakken
motettkor. Jorunn M. Johnsen og Gunn F. Unneland,

blåsere. Kristen Øgaard,
orgel, Olav Øgaard, dirigent.
20.00 Åsane kirke
Lovsangsgudstjeneste.
Prima Vista og Con Spirito.
Harald Myklebust, sang,
Lenamaria Gravdal, orgel.

TILBAKE I ETEREN: – Vi satser på lokalt magasinstoff, gjester, reportasjer, riksnyheter
og mye norsk musikk, sier Bjørn Inge Sagstad. Kystradioens gamle flaggskip på søndagene er også med videre, men med en lavere
nyhetsprofil enn før.
FOTO: PRIVAT

ONSDAG 27. APRIL
11.30 Korskirken
Kirkemusikalsk halvtime.
Kristen Øgaard, orgel.

SØNDAG 1. MAI
19.00 Fridalen kirke
A. Lotti: Missa Sancti
Christophori. J. S. Bach:
Christ lag in Todes Banden
(kantate, BWV4). Collegium
Vocale Bergen og musikere.
Dir.: Knut Christian Jansson.
april 2011
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Yohana (14) fra Tanzania:

Nå er l

Da moren fikk VICOBA-lån til å starte en liten grønnsaksbod, fikk
fjortenåringen Yohana et helt nytt liv.
TEKST OG FOTO: KIRKENS NØDHJELP

Yohana er i sin egen verden
mens han trasker ved siden av
moren sin. Det er tidlig om
morgenen, og han er trøtt. De
skal gå langt for å hente grønnsaker til boden på torget.

Skaper forandring
– Jeg hjelper mamma med jobben morgen og kveld. Det er en
glede. Hun gir meg skolepenger
slik at jeg kan få utdannelse, forteller Yohana.
Han bor sammen med moren
sin og tre søsken i landsbyen
Chunya i Tanzania. For to år siden ble moren med i en VICOBA-gruppe gjennom Kirkens
Nødhjelp.
– Da ble livet bedre. Nå har vi
råd til mat, klær og skole, forteller den unge gutten.
VICOBA (Village Community Banks) er spare- og lånegrupper der medlemmene sparer
små beløp hver måned. Pengene
samles i en pott, og medlemmene får anledning til å ta opp
små lån for å investere i inntektsgivende arbeid og en bedre
framtid.
– Vi startet arbeidet med VICOBA i 2006. I dag er det over
1000 registrerte VICOBAgrupper, forteller Godfrey Walalaze, Kirkens nødhjelps programrådgiver i Tanzania.
Hjelp til selvhjelp
Det er medlemmene selv som
eier «banken». Renter på lånene
som tas opp kommer alle eierne
til gode. Slik går overskuddet fra

prosjektet tilbake til lokalsamfunnene. Kirkens nødhjelp støtter VICOBA-gruppene med
opplæring, i tillegg til bankbokser og annet materiell.
– Jeg blir stadig imponert av
mennesker som tidligere ikke
har hatt ressurser til å gjøre noe

har også møtene sine i kirken,
selv om VICOBA er et prosjekt
på tvers av religioner.
– VICOBA gir mennesker
styrke til å tenke igjennom hva
de trenger og hvordan de kan få
tak i det. Ansvaret blir lagt i deres hender, men vi kan gi dem

PÅ SKOLEBENKEN: Etter at moren fikk VICOBA-lån til oppstart av
egen virksomhet, har familien fått råd til mat, klær og skolegang.

EGEN GRØNNSAKBOD: – Yohana liker å st

ut av livet sitt, men som nå reiser
seg på VICOBA-møtene og forteller den ene suksesshistorien
etter den andre: Om at de kan
holde barna i skolen, om at de
har skapt seg et levebrød og at
de tjener penger, forteller Walalaze.

med å gjøre Tanzania til et godt
sted å leve for mange.
I dag er det salatblader som
skal bæres tilbake til torget.
Flaks! Stort volum, men lett å
bære. Yohana smiler og myser
mot sola. Denne dagen skal bli
god. ●

Viktige menigheter
I Tanzania er kirken et naturlig
sted å møtes for å ta tak i utfordringer i hverdagslivet. Mange
som har blitt med i en VICOBAgruppe har hørt om arbeidet
gjennom sin lokale menighet,
og mange VICOBA-grupper

kunnskap og støtte til å stå opp
for sitt eget liv. Vi opplever at
VICOBA-gruppene tenner håp,
sier Walalaze.

Salatblader og utdanning
Yohana og moren er framme
hos bonden der de skal hente
dagens grønnsaker. Den unge
gutten har drømmene klare for
framtiden:
– Siden moren min er med i
VICOBA, kan jeg studere hvis
jeg jobber hardt for det. Jeg har
lyst til å bli politi. Eller jobbe for
at landet skal bli mer rettferdig.
Demokrati er viktig. Jeg vil være

HÅP FOR FREMTIDEN:
– Jeg har lyst til å bli politi.
Eller jobbe for at landet skal bli
mer rettferdig. Demokrati er
viktig. Jeg vil være med å gjøre
Tanzania til et godt sted å leve
for mange, sier Yohana.

• Over én milliard mennesker lever i ekstrem fattigdom. I år
setter derfor KNs fasteaksjon fokus på økonomisk rettferdighet.
Sammen kan vi kjempe for en fremtid uten fattigdom.
• Menigheter landet rundt står for gjennomføringen av
fasteaksjonen, som i år foregår i tidsrommet 10-12. april.
• Ta kontakt med din menighet dersom du vil være med.
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r livet bedre

Skråblikk:

Statoil på tomgang
En morgen, da jeg leverte datteren min i barnehagen,
fikk jeg se et sjeldent syn.
AV MAGNE FONN HAFSKOR

å stå i grønnsaksboden for sin mor.

• Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid over
hele verden.
• Du kan støtte aksjonen direkte ved å benytte kontonummer
1594.22.87493, ringe til givertelefon 820 44 088 (200 kroner) eller
sende KN100 på tekstmelding til 2090 (100 kroner).
• Mer informasjon: www.kirkensnodhjelp.no

Like utenfor inngangsdøren
til barnehagen stod det
nemlig en bil med motoren
på. Ingen satt inne i bilen, og
jeg lurte et øyeblikk på om
det var en av de ansatte som
hadde gått fra bilen sin slik i
et ubetenksomt øyeblikk.
Så kom forklaringen. En
mann i 60-årene kom ut fra
en av de andre avdelingene,
sannsynligvis etter å ha levert barnebarnet sitt. Han
satte seg i bilen, fortsatt
med motoren på - og ble sittende. Selv stoppet jeg motoren, og fulgte datteren
min inn. Da jeg kom ut igjen,
stod han der og forurenset
fortsatt. Så kom ektefellen
hans ut fra naboavdelingen.
Hun satte seg inn til ham, og
de kjørte av gårde sammen.
Det var litt kaldt, og en tynn
røyksky ble liggende igjen
som et grått teppe langs
bakken.
For 10-20 år siden var biler på tomgang et helt vanlig syn. Folk kunne endatil
la bilen stå og gå i en halvtime utenfor boligen sin
mens de gjorde seg klare til
å reise på jobb. Hele boligområder kunne slik stå
røyklagte morgen etter
morgen. I dag er det heller
blitt slik at vi reagerer når vi
ser at noen lar bilen bli stående på tomgang. Og vi fyller aldri bensin på tanken
uten et stikk av dårlig samvittighet.
Tilbake ved barnehagen
startet jeg motoren og
skrudde på radioen - akkurat tidsnok til nyhetene. Her
fikk jeg vite hvorfor Statoil
fortsatt mener at det er viktig å utvinne oljesand i Canada - til tross for rapporter
om enorme CO2-utslipp og
store
miljøødeleggelser
knyttet til denne spesielle
gruvedriften. I mitt stille

sinn tenkte jeg at det nå
snart burde være på tide
både for Statoil og oljenasjonen Norge å gå litt i seg
selv.
Oljepengene har sikret
oss en velstandsutvikling
som vi tidligere bare kunne
drømme om, og vi er i dag et
av verdens rikeste land i forhold til innbyggertallet.
Dette gir oss også et helt
spesielt ansvar. I stedet for å
investere i fortsatt utnyttelse av planetens minkende oljeressurser, burde
vi nå satset rikdommen vår
på utviklingen av renere og
grønnere energi. Vi kan
selvfølgelig sitte på gjerdet
og vente til alle jordens oljereserver er brukt opp. Prisen for det kan fort bli høy. Vi
kan ikke kjøpe tilbake en
ødelagt atmosfære.
For selv om dommedagsprofetiene ennå ikke har
slått helt til, så vet vi at planeten vår er i krise. Miljøgifter hoper seg opp, artsmangfoldet trues og de store utslippene av spesielt
CO2 er i ferd med å endre
det globale klimaet. Vi som
bor i den rike del av verden
bidrar mest til endringene i
klimaet, men det er den fattigste delen som rammes
hardest. Dette henger sammen med fordelingen av
jordens ressurser.
En milliard mennesker lever i ekstrem fattigdom, og
står dermed også dårlig
rustet i møte med tørkekatastrofer, oversvømmelser
og orkaner. Kirkens nødhjelp forsøker å rette opp
noe av denne skjevheten
gjennom sin årlige fasteaksjon, som i år nettopp handler om økonomisk urettferdighet. Ta derfor godt i mot
bøssebærerne når de banker på din dør!
Og Statoil?
De bør gi så det svir. ●

april 2011
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Kontaktinformasjon,

Fana prosti
Prostikontoret utfører sentralbordtjeneste for menighetene, kirkebokføring,
samt administrasjon av dåp, vigsel og
gravferder.

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

Side 10

Kulturtipset:

Alt går

Hva har den uheldige Severin Suveren til felles med Jesu
til å tenke på påsken. Og begge handler på en måte om

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

Prostisekretær Kari Rydland
• 55 59 71 82 • kari.rydland@bkf.no
Servicesekretær Inger Helene Jæger
55 59 71 83 • inger.helene.jaeger@bkf.no
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TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Si «Severin Suveren», og du hører straks en
kjent melodi inne i hodet. Den heter Daydream, og ble opprinnelig skrevet og spilt inn av
det belgiske progbandet Wallace Collection i
1969.
Kvinnedagssang
Den franske lounge-musikeren Frank Pourcel gjorde straks etter sin egen fløyelsversjon,
og det er denne norske tv-seere har fått et
gjenhør med hver eneste påske siden 1972.
Melodien til den dagdrømmende sangen er
nesten hundre år eldre, og kommer fra åpningen av Tsjaikovskij sin berømte musikk til
(den kinoaktuelle!) balletten Svanesjøen.
Soullegenden Isaac Hayes lånte også dette vakre strykertemaet til sin sang «Ike’s Rap 2»
(1971), en låt som må ha vært svært populær
i Bristol - siden både Tricky og Portishead
samplet den på sine debutplater: Portishead
på den ukronede kvinnedagssangen Glory
Box, Tricky på den noe smalere «Hell is
Round the Corner».
Påskedrømmer
Verdt å nevne er også det tyske ensemblet
Gunter Kallmann Choir, som spilte inn Daydream i 1970. Denne versjonen er kanskje
den beste, både i originaltapning og i den britiske elektronikaduoen I Monster sin tøffe remix. The Beta Band, rapperen Guru (som
døde ved påsketider i fjor) og Lupe Fiasco
har alle samplet Gunter Kallmann til egne
dagdrømsanger. Sistnevnte inviterte
souldiva Jill Scott med på laget. Daydreamin’ heter låten, og minner litt om Aretha Franklin sin single med samme navn
- som for øvrig gikk rett til toppen av den
amerikanske hitlisten påsken 1972.
Påskebudskap
Annet er heller ikke å vente av en sang som
åpner med den uimotståelige tekstlinjen
«Day dreamin’ and I’m thinkin’ of you». Det
bringer oss tilbake til triphopens Mekka, Bristol. Der sang Shara Nelson de samme forelskede ordene på Massive Attack sitt debutalbum, Blue Lines - akkompagnert av en heftig
dansebeat løftet fra Wally Badarou (ex-Level

42) sin hit Mambo. Også Massive Attack kalte
låten sin for Daydreaming, og med det skulle
vårt musikalske påskebudskap være noenlunde klart: Intet er nytt under påskesolen.
Alt går i sirkel, og påsken er i seg selv en feiring
av naturens gjenoppvåkning, Jesu oppstandelse og nytt liv for alle.
Judasevangeliet
Også måten fortellingene om Jesus opprinnelig ble samlet og satt sammen på har
med gjentagelser, variasjoner og gjenbruk å
gjøre. Tidlig på 200-tallet fantes det i omløp
rundt femti ulike evangelier. Et viktig skille
gikk mellom de som mente at Jesus var utsendt fra Jehovah, skaperen av verden og loven, og de som mente Jesus var sendt fra en
høyere gud som ennå ikke hadde åpenbart
seg. De siste ble kalt gnostikere, etter det greske ordet for dyp innsikt eller kunnskap
innenfra. Det omdiskuterte Judasevangeliet,
som kom til rette ved påsketider i 2006
etter å ha vært tapt siden 300tallet, tilhører denne tradisjonen. Judas blir
her omtalt som
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THOMAS: Den vakre bokserien
«Verdens hellige skrifter» har
med en nyoversettelse av
Thomas-evangeliet i boken
«Apokryfe skrifter»
(Bokklubbene, 2001).

lidelseshistorie? Ikke mye, bort sett fra at begge deler får oss
gjentagelser og variasjoner over et tema.
den eneste av disiplene som forstår Jesus, og forræderiet beskrives som en handling gjort etter en hemmelig avtale: «Du vil overgå dem alle, for du vil ofre
mannen som kler meg» sier Jesus til Judas.
Thomasevangeliet
Kirkefedrene betraktet de gnostiske tekstene som
vranglære, og gjorde det de kunne for å avgrense hva
som kunne regnes som sann kristendom. Mange av
tekstene gikk derfor tapt, og er i dag kun kjent
gjennom bruddstykker. Mye har likevel overlevd
gjennom de fire kjente evangeliene. Evangeliet etter
Markus er det eldste av disse, og både Lukas og Matteus har høyst sannsynlig brukt det som kilde. En annen kilde er den antatt tapte samlingen med Jesus-sitater, ofte kalt Q eller Quelle («kilde»). Deler av Q har
overlevd i Thomasevangeliet, som kanskje inneholder de aller eldste bevarte Jesus-ordene. Denne tek-

sten kom til rette igjen i 1945 i en forseglet krukke
funnet like ved den egyptiske byen Nag Hammadi.
Humoristisk Jesus
I Thomasevangeliet møter vi en litt annen Jesus, selv
om mye er likt. «Flisen i din brors øye ser du, men bjelken i ditt eget ser du ikke», sier Jesus i vers 26. Også lignelsen om sennepsfrøet møter du igjen hos Thomas,
nesten identisk med versjonene i de tre synoptiske
evangeliene. I vers 34 møter vi endatil en humoristisk
Jesus: «Når en blind leder en blind, faller de begge i grøften», sier han der. Det er et godt råd, og kunne gjerne
stått som avslutning på dette kulturtipset. Men i tråd
med tittelen velger jeg å avslutte med et annet Jesusord fra Thomasevangeliet. Det står i vers 18, og lyder
slik: «Har dere da oppdaget begynnelsen, siden dere søker slutten? For der hvor begynnelsen er, skal også slutten være. Salig er den som tar sin plass i begynnelsen,
han vil kjenne slutten og ikke smake døden.» ●
Nå kan du si Severin Suveren,
og la påsken begynne!

Ti tips for påsken

2011

Kjøp en restplass og
opplev den ortodokse
påsken i Hellas

Finn frem sykkelen og
ta en rolig tur på gamle
trakter
Studér påskefestkalenderen og velg et
arrangement
Lag verdens beste
påskelam og inviter
venner du ikke har sett
på flere år
Senk skuldrene, opplev
påskefjellet. Husk
appelsiner og
rødt klister
Les Thomas-evangeliet
Senk skuldrene, og
dra på palefiske,
pust inn våren
Bli frivillig medhjelper under en
påskegudstjeneste

Slå av TVen, finn
en bok eller
gjenoppdag radioen
Studér påskefestkalenderen og velg enda
et arrangement
april 2011
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Åpent: Man-tirs-ons-fre 8 - 16 • Tors 8 - 20 • Lør 11 - 15

Tlf 55 13 15 00

www.dbeg.no
Begravelsesbyråkjeden Jølstad

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

Begravelsesbyrået for
byen og distriktet

Tlf.:
Fax:

D¯GNVAKT á 55 55 16 16

Bok & Media Vestbok

55 11 80 10
55 11 80 11

Hver fredag:
Kunngjøring om
gudstjenester
i Fana Prosti.
E-post:
sylvi@fanaposten.no
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Hvor går misjonen?
Fana prosti og Bergen fellesforening for Det norske misjonsselskap
inviterer til åpent møte om misjonsansvar og misjonens framtid.
TEKST: LARS HAARR

Foredragsholder er Kjetil Aano, nylig avgått
generalsekretær i Det norske misjonsselskap. Han er nå prost i Tungenes prosti.

Kirkens misjonsansvar
På møtet vil Aano innlede til debatt om
hvordan dagens kirke skal forvalte sitt misjonsansvar. Hvordan skal en engasjere
mennesker for denne oppgaven? Er det intolerant og avlegs å ta fram Jesu ord: «Jeg er
veien, sannheten og livet»? Det norske misjonsselskaps formål er i ord og handling å
vitne om Guds nåde i Jesus Kristus, og å bidra til den verdensvide kirkes vekst og Guds
rikes utbredelse blant alle folkeslag. I Norge
er det frivillige organisasjoner innenfor kirken som har tatt på seg disse oppgavene.
Eldst av disse organisasjonene er Det norske

misjonsselskap, som ble stiftet i 1842. Den
første misjonsforeningen i Fana ble stiftet i
1840-årene. I senere tid har flere menigheter fått egne misjonsprosjekt.

Nye utfordringer
Tidligere kunne regionale misjonsstevner
samle flere tusen deltagere. Søndagsskolens
dag kunne da være en nesten like stor utfordring som 17. mai for bergenspolitiet, på
grunn av folkemengden. Så begynte tallet
på misjonsforeninger å skrumpe inn. Rekruttering ble et problem, og færre misjonærer ble sendt ut. Inntektene gikk ned, og
eiendomssalg, oppsigelser og omorganisering måtte til. Samtidig forandret det norske samfunnet seg, og kravet om nøytralitet
i livssynsspørsmål ble stadig sterkere. Dette
er også en del av de utfordringene Det norske misjonsforbund møter i dag. ●

Kyrkjeleg og politisk pionerprosjekt
Ytrebygda nærkirke er under bygging. Torsdag 14. april kl. 13.00 legg
biskopen i Bjørgvin, Halvor Nordhaug, ned grunnsteinen.
REFLEKSJON AV
PROST PER BARSNES

Ytrebygda er eit kyrkjeleg og
politisk pionerprosjekt! Kyrkjehuset som i desse dagar vert reist er resultat av eit konstruktivt og godt samspel
mellom frivillig innnsats gjennom Ytrebygda kyrkjelag, Fana sokneråd, Bergen
kirkelige fellesråd og ikkje minst Bergen
bystyre, som har ei viktig rolle å spele når
det gjeld folkekyrkja sin lokale økonomi.
Ynskjet om å bygge kyrkje i Ytrebygda er
gamalt. Ytrebygda kyrkjelag vart stifta i
1966, og har sidan då arbeidd for å få bygge
kyrkje. Likevel er det rett å seie at Ytrebygda
nærkirke i dag har vorte eit pionerprosjekt.
For slik prosjektet no er profilert, representerer det ei nytenking i byen. Ei nærkyrkje er
ikkje ei vanleg soknekyrkje, men ho kan
byggjast på og bli det, om utviklinga gjer det
aktuelt.
Veksande lokalmiljø måtte tidlegare venta nærare ein mannsalder før dei fekk seg
kyrkje. Bygginga av ei nærkyrkje kan derimot skje rimeleg raskt. Dette blir ein viktig
reidskap når nye nærmiljø skal utviklast.
For kyrkja er sjølv ein aktiv miljøskapar, og

vil vere ein god samarbeidspartnar for alle
positive krefter i å bygge gode lokalsamfunn, der ulike sider ved menneskelivet blir
teke på alvor og gitt rom.
Nærkyrkja er ei arbeidskyrkje som er
open ikkje berre på søndag, men også på
alle vekedagar mellom søndag og søndag.
Arbeidskyrkjene er av dei mest brukte forsamlingshusa i byen! Bystyret har sett at
nærkyrkjer fyller mange funksjonar i eit lokalsamfunn og i menneska sitt liv, og at det
såleis er ei god investering. I tillegg er det
slett ikkje verst at ein kan bygge to nærkyrkjer for det same som det ei soknekyrkje
kostar!
Nytenkinga i dette byggeprosjektet kjem
til å bli ein vegopnar for at nye kyrkjer raskare blir bygde i kyrkjelause utviklingsområde, som ein viktig del av ei miljømedviten
byutvikling. Brukarane er ikkje minst born
og unge, men alle aldersgrupper har stor
glede av arbeidskyrkjene.
Vårt neste kyrkjeprosjekt i Fana prosti er
Sædalen nærkirke. For i Sædalen har det på
kort tid vakse fram nærast ein ny bydel. Det
er ei inspirerande glede at bystyret allereie
har løyvd pengar til førebuande planarbeid.
Bravo! ●

HOLDER FOREDRAG: Kjetil Aano har vært
misjonær på Madagaskar i syv år. Fra 2000
fram til i år var han generalsekretær i misjonsselskapet. Nå er han prost i Tungenes
prosti. FOTO: KIRKENS INFORMASJONSTJENESTE

Fana menighetssenter, torsdag 28. april
kl. 19.00. Enkel servering og misjonsoffer.

Fana prosti utvides
Menighetene Sælen og Fyllingsdalen menigheter innlemmes nå i Fana
prosti. Kontoret i Fana utvides dermed med to nye medarbeidere, samtidig som bispedømmet er i ferd med
å behandle sak om nedlegging av
Laksevåg prosti. Vedtaket deres vil
sannsynligvis foreligge til sommeren. Menighetsbladet kommer tilbake til saken i vår neste utgave. ●

Presentasjon av
trosopplæringen
Vi har satt oss som mål å presentere
trosopplæringen i alle de syv menighetene i Fana prosti. Tanken er at
dette skal være både til inspirasjon
og informasjon for hverandre. Sist
møtte vi Fana menighet, og denne
gangen var det Søreide som stod for
tur. Grunnet plassproblemer må
denne presentasjonen stå over til
neste utgave. Stafetten vil deretter
gå videre til (i følgende rekkefølge)
Birkeland, Skjold, Bønes, Slettebakken og Storetveit. ●

Kulturkalender:
Se Påskefest-oversikten side 6-7
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Klart for Påske f
Påskefest varer i år fra 10.
april til 1. mai, og er et forsøk
på å samle, koordinere og
gjøre kjent det som skjer i
kirkene i Bergen i perioden.
AV KIRKEVERGE KJELL BERTEL NYLAND OG
LEDER AV PÅSKEFEST-KOMITEEN TORFINN WANG

KLAR FOR PÅSKEFEST: «Kunsten gir liv
og vinger til følelsene, og peker på sider
ved fortellingene som gjør at vi kan kjenne oss igjen» skriver Kjell Bertel Nyland
(bildet) og Torfinn Wang.
FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

SØNDAG 10. APRIL
18.00 Laksevåg kirke
Hele menigheten synger. Nybø
Brass, Korguttene på Laksevåg,
Laksevåg kirkes barnehage,
Laksevåg kirkes barnekor. Heidi
Lambach, sang, Erlend Os,
piano/orgel, Rolf Aardal, konf.
18.00 Solheim kirke
Jentekoret Kalliope. Åsne Kvamme, dirigent og mezzosopran.
Mariko Takei, piano. Verker av
bl.a. Fauré og Dvorák. Markering
av nytt piano i Solheim kirke.
19.00 Sandvikskirken
Fauré: Requiem, samt verker av
Duruflé og Franck. Katarina P.
Paulsen, sopran, Olav Veierød,
baryton. Sandviken kantori, Bjørn
Lien, dir., Per Inge Hove, orgel.
19.00 Skjold kirke
«Smak av himmel – spor av jord».
Salmer i ulik drakt. Arne P. Pedersen og Martin M. Herfjord, sang,
Andreas Andersen, klaver, Matias
Askvik, kontrabass, Stig Wernø
Holter, orgel. Koret Cantus, Anne
Berit Hodne, dirigent.
19.00 Åsane kirke
Mozart: Kroningsmesse, Händel:
Utdrag fra Messias. Fana Kyrkjekor, Jostein Aarvik, dirigent. Slettebakken Motettkor, Olav Øgaard,
dirigent Prima Vista, Korskolen
Åsane kirke, Jan Røshol, dir.. Fana
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Bergen kommune har også i år støttet programmet med 150.000 kroner, og det gjør at
mange av produksjonene har kunnet søke
om støtte. Det er et utrolig stort arbeid som
legges ned i disse produksjonene hver for
seg. Ildsjeler, profesjonelle og amatører arbeider side om side, i nær kontakt med den
lokale menighet. Hva er det med påsken
som inspirerer alle kunstnerne til denne store satsingen?

kammerorkester, Olav Stordal, dir.
Bill. kr. 200 v/inng., kr. 150 i
forhåndssalg.
20.00 Johanneskirken
Premiere på operaoratoriet «Theodora» av Händel. Kristy Swift,
sopran, Ryan Belongie, kontratenor, Friedeman Kunder, bass,
Stanley Jackson, tenor, Tone K.
Thorsen, alt, Geir Molvik, tenor.
Iscenesettelse: Ted Huffmann, lys:
Jens Lange, cembalo/continuo:
Luca Tieppo. Bergen operakor og
Opera Bergens ork. Anne Randine
Øverby, mus. leder. Bill. kr. 390/290.

TIRSDAG 12. APRIL
20.00 Johanneskirken
Händel: «Theodora». Se 10. april.

FREDAG 15. APRIL
20.00 Åsane kirke
Gloriamesse, Tore Aas og Oslo
Gospel Choir. Cantus Sororum,
Concord, G-nøklene, Ignis, Jubilate, Magnificat/Jubal, Prima Vista, VOKA. Geir H. Waaler, sang,
Bjørnar Hovlid, piano, Tore H. Sævik, gitar, Svein I. Storsæther,
slagverk. Lenamaria Gravdal,
Ragnhild Sæle, Eli Eidsnes, dir.
22.00 Åsane kirke
Musikkafé. Musical highlights m/
div. solister. Jan Røshol, prosjektleder.

LØRDAG 16. APRIL
12.00 Korskirken
Orgelres. Kristen Øgaard, orgel.

Dramatisk fortelling
Påskens innhold er et drama som inneholder en fortettet fortelling. Vi møter Jesus
som først blir hyllet av folket på vei inn til Jerusalem. Det er fortellingen om nært vennskap, svik, om innstiftelsen av nattverden,
Jesu lidelse, død, og oppstandelse, fra den
dypeste fortvilelse til håpet og gleden. I møte
med denne fortellingen blir hele vårt register av følelser aktivert. Det er mange som
ikke helt klarer å forholde seg til dette budskapet, mange som synes at det blir for nært
og krevende. Her kommer kunsten inn og
redder oss. Kunsten gir liv og vinger til følelsene, og peker på sider ved fortellingene
som gjør at vi kan kjenne oss igjen.
Å komme sammen
Det greske ordet for kirke, «ekklesia», betyr å
komme sammen. Bjørgvin bispedømme har

12.00 St. Markus kirke
Orgelmeditasjon. Verker av Bach +
tre jubilanter: Liszt (1811-1886), J.
Alain (1911-1940) og A. Guilmant
(1837-1911). Mariko Takei, orgel.

17. APRIL, PALMESØNDAG
11.00 Slettebakken kirke
Åpning av den 7. påskeutstillingen
etter gudstjenesten. Utstillingen
er åpen til pinse og er tilgjengelig i
forbindelse med gudstjenester og
andre arr. Billedkunstner Per
Helge Hansen bor og arbeider på
Askøy, og maler bilder i spenningsfeltet tradisjon/modernitet
og figurasjon/abstraksjon. Han
har også laget forsiden til årets
Påskefest-program. Mer informasjon: www.perhelgehansen.no
19.00 Fana kirke
Rebecca Lambrect, fløyte, Erlend
Os, orgel/flygel. Bill. kr. 100
19.30 Bønes kirke
Credo. Pasjonsmusikk av Carsten
Dyngeland. Thomas Nøkling,
saks., Barbro Husdal, sang, Jim
Lassen, fagott, Per Hanevold,
fagott, Carsten Dyngeland, klaver.
19.30 Bergen domkirke
MacMillan: «Seven Last Words
From the Cross». Barber: Adagio
for Strings. Bergen domkor og
strykeorkester. Domkantor Kjetil
Almenning, dir. Bill. kr. 250/150.
20.00 Johanneskirken
Händel: Theodora. Se 10. april.

TIRSDAG 19. APRIL
12.00 Johanneskirken
Orgelres. Asbjørn Myksvoll, orgel.

20.00 Storetveit kirke
Pasjonskonsert. Folketoner, jazz
og improvisasjoner til billedserie.
Chris André Lund, sang, Ingvill
Morlandstø, saksofoner, Stein
Inge Brækhus, perkusjon, Ruth
Bakke, orgel & keyboards. Bill. kr.
100/60 v/inngang.

ONSDAG 20. APRIL
12.00 Arna kyrkje
Orgelres. Musikk og tekster til
ettertanke. Karoline Leiros, orgel.
19.00 Storetveit kirke
Kveldstoner i den stille uke. Barbro Husdal, sang, Carsten Dyngeland, orgel/klaver.

21. APRIL, SKJÆRTORSDAG
18.30 Søreide kirke
Korsvandring i ord, musikk og bilde. Utøvere fra Søreide menighet.
19.00 Fana kirke
Pasjonskonsert. Anne-Margrethe
Eikaas, sopran, Jostein Aarvik, org.
19.30 Bønes kirke
Skjærtorsdagsmeditasjon. Barbro
Husdal, sang, Carsten Dyngeland,
orgel/klaver.

22. APRIL, LANGFREDAG
11.00 Fridalen kirke
Pasjonsgudstjeneste. Pergolesi:
Stabat Mater. Solister, strykekvartett og orgel. Knut Christian
Jansson, dirigent.
19.00 Bergen domkirke
J. S. Bach: Matteuspasjonen. Barokksolistene, Bergen barokk og
Kor vest. Berit Norbakken Solset,
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e fest 2011
som visjon at vi «saman skal ære og tilbe Den
treeinige Gud». Utøvere og publikum som
«kommer sammen» forenes i denne visjonen. I en konsert, forestilling eller utstilling i
kirken er vi alle deltagere i verket. Vi lytter, vi
tar det innover oss, vi tolker, vi kjenner etter,
og i møte med kirkens visuelle språk får vi
respondere med takknemlighet og aktiv tilbedelse. Vi tar det vel nesten for gitt at alle
stiller opp på det som skjer i sin lokale kirke,
men skulle det ikke også være rom for å
krysse grenser og ta ut på en liten oppdagelsesferd i de andre bergenskirkene?

Bredt tilbud
Den lokale gudstjenesten danner pulsen i kirkens påskeprogram. Men vi ønsker ikke å skille så mye på hva som er gudstjeneste og hva som er kulturpro-

Nytt liv i Kystradioen

gram. Da gleder vi oss heller over at det er
mye å velge mellom, og derfor mye å få med
seg. Brosjyren for Påskefest 2011 blir lagt ut
i alle kirker i Bergen, senest 1. april. Vi anbefaler også alle å gå inn på nettstedet
www.paskefest.no. Der står alt dere trenger
å vite. Sjekk også for eventuelle endringer
og oppdateringer. Med dette vil vi ønske
alle en god påske, rik på gode opplevelser! ●

PÅSKEFEST-UTSTILLER: Bildet som
pryder forsiden av programheftet er
av årets Påskefestutstiller, Per Helge
Hansen. Bildene hans blir utstilt i Slettebakken kirke fra palmesøndag til pinse.

sopran, Marianne Beate Kielland, mezzosopran, Mikael Stenbäck, tenor, Johannes Weisser, baryton, Adam
Riis, evangelist. Domkantor
Kjetil Almenning, dirigent.
Bill. kr. 250/150.

24. APRIL, 1. PÅSKEDAG
19.00 Storetveit kirke
Klassiske perler, Jan Erik
Endresen, tenor, Ines Maidre, orgel. Verker av Dvorak,
Haydn, Händel, Adams,
Stradella, Puccini m.fl. Bill.
kr. 150/100.
19.30 Slettebakken kirke
Marias påske - en fortelling
om å miste sin beste venn.
Av og med Hilde Trætteberg
Serkland. Espen Rotevatn,

TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Fremtiden til Kystradioen har vært usikker i
snart to år, men nå fremtiden sikret. De er nå
men er nå tilbake på luften på samme frekvens som Radio Sotra (FM 100,3/103,3/
107,5 / 88,6 MHz).
– Vi er tildelt en såkalt nisjekonsesjon, forklarer Johnn Ravnkilde Hardang, kjent
radiopastor og styreleder i Kystradioen.
– Denne gir oss i utgangspunktet rett til
sendetid på kveld og helg. Men gjennom en
avtale med Radio Sotra, som har allmennkonsesjonen på nettet, har vi nå fått muligheten til å sende på dagtid i Fjell, Sund og Øygarden. Det er vi veldig glad for.
Helt siden Kystradioen mistet allmennkonsesjonen i juni 2009 og P7 Kristen Riksradio overtok eieransvaret har det vært arbeidet med å finne gode løsninger for videre
drift.

Kraftig sendernett
– Vi har greid å holde liv i Kystradioen hele
perioden, men det kjennes godt å ha funnet
en permanent og stabil løsning, sier Hardang.
– Alle hverdager fra kl. 09-11 finner du oss
nå på Radio Sotra. Dette er et kraftig sendernett som når langt ut, og det vil være godt
mulig å ta oss inn også utenfor Sotra. I tillegg
vil vi fortsatt sende på kveldstid i Bergen på
den gamle frekvensen.
Kystradioen er kjent som en lokal allmennradio på kristen grunn. Den profilen vil også
være med i fortsettelsen.

23. APRIL, PÅSKEAFTEN
12.00 Bergen domkirke
Orgelresitasjon. Verker av
bl.a. Frank Martin og J. S.
Bach. Karstein Askeland,
orgel.
18.00 Johanneskirken
Orgelmeditasjon. Verker av
Bach + tre jubilanter: Franz
Liszt (1811-1886), Jehan
Alain (1911-1940) og Alexandre Guilmant (18371911). Mariko Takei, orgel.
23.00 Sandvikskirken
Påskenattmesse.
23.00 Sælen kirke
Påskenattsmesse.
23.00 Bergen domkirke
Påskenattsmesse.

– Det er godt å være tilbake. Dette
er stort, sier Bjørn Inge Sagstad,
daglig leder i Kystradioen.

piano. Bill. kr. 80. Fremføres
også som en del av påskedagsgudstjenesten i Nykirken klokken 11.00.

25. APRIL, 2. PÅSKEDAG
19.30 Bergen domkirke
«Kven kan seia ut den
glede». Sankta Sunniva
kammerkor i samarbeid
med et ensemble bestående av saksofon, cello,
slagverk og harpe fremfører bearbeidelser av religiøse folketoner. Tore Kloster,
dirigent. Bill. kr. 150/80.
19.30 Slettebakken kirke
E. Hovland: Oppstandelsesmesse. Slettebakken
motettkor. Jorunn M. Johnsen og Gunn F. Unneland,

blåsere. Kristen Øgaard,
orgel, Olav Øgaard, dirigent.
20.00 Åsane kirke
Lovsangsgudstjeneste.
Prima Vista og Con Spirito.
Harald Myklebust, sang,
Lenamaria Gravdal, orgel.

TILBAKE I ETEREN: – Vi satser på lokalt magasinstoff, gjester, reportasjer, riksnyheter
og mye norsk musikk, sier Bjørn Inge Sagstad. Kystradioens gamle flaggskip på søndagene er også med videre, men med en lavere
nyhetsprofil enn før.
FOTO: PRIVAT

ONSDAG 27. APRIL
11.30 Korskirken
Kirkemusikalsk halvtime.
Kristen Øgaard, orgel.

SØNDAG 1. MAI
19.00 Fridalen kirke
A. Lotti: Missa Sancti
Christophori. J. S. Bach:
Christ lag in Todes Banden
(kantate, BWV4). Collegium
Vocale Bergen og musikere.
Dir.: Knut Christian Jansson.
april 2011
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Yohana (14) fra Tanzania:

Nå er l

Da moren fikk VICOBA-lån til å starte en liten grønnsaksbod, fikk
fjortenåringen Yohana et helt nytt liv.
TEKST OG FOTO: KIRKENS NØDHJELP

Yohana er i sin egen verden
mens han trasker ved siden av
moren sin. Det er tidlig om
morgenen, og han er trøtt. De
skal gå langt for å hente grønnsaker til boden på torget.

Skaper forandring
– Jeg hjelper mamma med jobben morgen og kveld. Det er en
glede. Hun gir meg skolepenger
slik at jeg kan få utdannelse, forteller Yohana.
Han bor sammen med moren
sin og tre søsken i landsbyen
Chunya i Tanzania. For to år siden ble moren med i en VICOBA-gruppe gjennom Kirkens
Nødhjelp.
– Da ble livet bedre. Nå har vi
råd til mat, klær og skole, forteller den unge gutten.
VICOBA (Village Community Banks) er spare- og lånegrupper der medlemmene sparer
små beløp hver måned. Pengene
samles i en pott, og medlemmene får anledning til å ta opp
små lån for å investere i inntektsgivende arbeid og en bedre
framtid.
– Vi startet arbeidet med VICOBA i 2006. I dag er det over
1000 registrerte VICOBAgrupper, forteller Godfrey Walalaze, Kirkens nødhjelps programrådgiver i Tanzania.
Hjelp til selvhjelp
Det er medlemmene selv som
eier «banken». Renter på lånene
som tas opp kommer alle eierne
til gode. Slik går overskuddet fra

prosjektet tilbake til lokalsamfunnene. Kirkens nødhjelp støtter VICOBA-gruppene med
opplæring, i tillegg til bankbokser og annet materiell.
– Jeg blir stadig imponert av
mennesker som tidligere ikke
har hatt ressurser til å gjøre noe

har også møtene sine i kirken,
selv om VICOBA er et prosjekt
på tvers av religioner.
– VICOBA gir mennesker
styrke til å tenke igjennom hva
de trenger og hvordan de kan få
tak i det. Ansvaret blir lagt i deres hender, men vi kan gi dem

PÅ SKOLEBENKEN: Etter at moren fikk VICOBA-lån til oppstart av
egen virksomhet, har familien fått råd til mat, klær og skolegang.

EGEN GRØNNSAKBOD: – Yohana liker å st

ut av livet sitt, men som nå reiser
seg på VICOBA-møtene og forteller den ene suksesshistorien
etter den andre: Om at de kan
holde barna i skolen, om at de
har skapt seg et levebrød og at
de tjener penger, forteller Walalaze.

med å gjøre Tanzania til et godt
sted å leve for mange.
I dag er det salatblader som
skal bæres tilbake til torget.
Flaks! Stort volum, men lett å
bære. Yohana smiler og myser
mot sola. Denne dagen skal bli
god. ●

Viktige menigheter
I Tanzania er kirken et naturlig
sted å møtes for å ta tak i utfordringer i hverdagslivet. Mange
som har blitt med i en VICOBAgruppe har hørt om arbeidet
gjennom sin lokale menighet,
og mange VICOBA-grupper

kunnskap og støtte til å stå opp
for sitt eget liv. Vi opplever at
VICOBA-gruppene tenner håp,
sier Walalaze.

Salatblader og utdanning
Yohana og moren er framme
hos bonden der de skal hente
dagens grønnsaker. Den unge
gutten har drømmene klare for
framtiden:
– Siden moren min er med i
VICOBA, kan jeg studere hvis
jeg jobber hardt for det. Jeg har
lyst til å bli politi. Eller jobbe for
at landet skal bli mer rettferdig.
Demokrati er viktig. Jeg vil være

HÅP FOR FREMTIDEN:
– Jeg har lyst til å bli politi.
Eller jobbe for at landet skal bli
mer rettferdig. Demokrati er
viktig. Jeg vil være med å gjøre
Tanzania til et godt sted å leve
for mange, sier Yohana.

• Over én milliard mennesker lever i ekstrem fattigdom. I år
setter derfor KNs fasteaksjon fokus på økonomisk rettferdighet.
Sammen kan vi kjempe for en fremtid uten fattigdom.
• Menigheter landet rundt står for gjennomføringen av
fasteaksjonen, som i år foregår i tidsrommet 10-12. april.
• Ta kontakt med din menighet dersom du vil være med.
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r livet bedre

Skråblikk:

Statoil på tomgang
En morgen, da jeg leverte datteren min i barnehagen,
fikk jeg se et sjeldent syn.
AV MAGNE FONN HAFSKOR

å stå i grønnsaksboden for sin mor.

• Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid over
hele verden.
• Du kan støtte aksjonen direkte ved å benytte kontonummer
1594.22.87493, ringe til givertelefon 820 44 088 (200 kroner) eller
sende KN100 på tekstmelding til 2090 (100 kroner).
• Mer informasjon: www.kirkensnodhjelp.no

Like utenfor inngangsdøren
til barnehagen stod det
nemlig en bil med motoren
på. Ingen satt inne i bilen, og
jeg lurte et øyeblikk på om
det var en av de ansatte som
hadde gått fra bilen sin slik i
et ubetenksomt øyeblikk.
Så kom forklaringen. En
mann i 60-årene kom ut fra
en av de andre avdelingene,
sannsynligvis etter å ha levert barnebarnet sitt. Han
satte seg i bilen, fortsatt
med motoren på - og ble sittende. Selv stoppet jeg motoren, og fulgte datteren
min inn. Da jeg kom ut igjen,
stod han der og forurenset
fortsatt. Så kom ektefellen
hans ut fra naboavdelingen.
Hun satte seg inn til ham, og
de kjørte av gårde sammen.
Det var litt kaldt, og en tynn
røyksky ble liggende igjen
som et grått teppe langs
bakken.
For 10-20 år siden var biler på tomgang et helt vanlig syn. Folk kunne endatil
la bilen stå og gå i en halvtime utenfor boligen sin
mens de gjorde seg klare til
å reise på jobb. Hele boligområder kunne slik stå
røyklagte morgen etter
morgen. I dag er det heller
blitt slik at vi reagerer når vi
ser at noen lar bilen bli stående på tomgang. Og vi fyller aldri bensin på tanken
uten et stikk av dårlig samvittighet.
Tilbake ved barnehagen
startet jeg motoren og
skrudde på radioen - akkurat tidsnok til nyhetene. Her
fikk jeg vite hvorfor Statoil
fortsatt mener at det er viktig å utvinne oljesand i Canada - til tross for rapporter
om enorme CO2-utslipp og
store
miljøødeleggelser
knyttet til denne spesielle
gruvedriften. I mitt stille

sinn tenkte jeg at det nå
snart burde være på tide
både for Statoil og oljenasjonen Norge å gå litt i seg
selv.
Oljepengene har sikret
oss en velstandsutvikling
som vi tidligere bare kunne
drømme om, og vi er i dag et
av verdens rikeste land i forhold til innbyggertallet.
Dette gir oss også et helt
spesielt ansvar. I stedet for å
investere i fortsatt utnyttelse av planetens minkende oljeressurser, burde
vi nå satset rikdommen vår
på utviklingen av renere og
grønnere energi. Vi kan
selvfølgelig sitte på gjerdet
og vente til alle jordens oljereserver er brukt opp. Prisen for det kan fort bli høy. Vi
kan ikke kjøpe tilbake en
ødelagt atmosfære.
For selv om dommedagsprofetiene ennå ikke har
slått helt til, så vet vi at planeten vår er i krise. Miljøgifter hoper seg opp, artsmangfoldet trues og de store utslippene av spesielt
CO2 er i ferd med å endre
det globale klimaet. Vi som
bor i den rike del av verden
bidrar mest til endringene i
klimaet, men det er den fattigste delen som rammes
hardest. Dette henger sammen med fordelingen av
jordens ressurser.
En milliard mennesker lever i ekstrem fattigdom, og
står dermed også dårlig
rustet i møte med tørkekatastrofer, oversvømmelser
og orkaner. Kirkens nødhjelp forsøker å rette opp
noe av denne skjevheten
gjennom sin årlige fasteaksjon, som i år nettopp handler om økonomisk urettferdighet. Ta derfor godt i mot
bøssebærerne når de banker på din dør!
Og Statoil?
De bør gi så det svir. ●

april 2011
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Kontaktinformasjon,

Fana prosti
Prostikontoret utfører sentralbordtjeneste for menighetene, kirkebokføring,
samt administrasjon av dåp, vigsel og
gravferder.

Fanaveien 320, 5244 Fana
E-post: fanaprosti@bkf.no
Prost Per Barsnes
55 59 32 55 • per.barsnes@bkf.no
Prostileder Edvin Stenhjem Bratli
55 59 71 81 • edvin.bratli@bkf.no
Personal og økonomikonsulent
Liv Bente Nilsen
55 59 32 57 • liv.bente.nilsen@bkf.no

Prostisekretær Kari Rydland
• 55 59 71 82 • kari.rydland@bkf.no
Servicesekretær Inger Helene Jæger
55 59 71 83 • inger.helene.jaeger@bkf.no

DARBEIDER?
FRIVILLIG ME
å snakke
trenger man
Noen ganger
kan være
ge ting. Du
om vanskeli
e
er når andr
den som lytt
ger det.
tren
elig
virk
e
søker fler
Kirkens SOS
.
medarbeidere
frivillige
45/
på 55 32 58
Kontakt oss
kensbjorgvin@kir
941 83 654,
ens-sos.no
r www.kirk
sos.no elle
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Kulturtipset:

Alt går

Hva har den uheldige Severin Suveren til felles med Jesu
til å tenke på påsken. Og begge handler på en måte om
TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Si «Severin Suveren», og du hører straks en
kjent melodi inne i hodet. Den heter Daydream, og ble opprinnelig skrevet og spilt inn av
det belgiske progbandet Wallace Collection i
1969.
Kvinnedagssang
Den franske lounge-musikeren Frank Pourcel gjorde straks etter sin egen fløyelsversjon,
og det er denne norske tv-seere har fått et
gjenhør med hver eneste påske siden 1972.
Melodien til den dagdrømmende sangen er
nesten hundre år eldre, og kommer fra åpningen av Tsjaikovskij sin berømte musikk til
(den kinoaktuelle!) balletten Svanesjøen.
Soullegenden Isaac Hayes lånte også dette vakre strykertemaet til sin sang «Ike’s Rap 2»
(1971), en låt som må ha vært svært populær
i Bristol - siden både Tricky og Portishead
samplet den på sine debutplater: Portishead
på den ukronede kvinnedagssangen Glory
Box, Tricky på den noe smalere «Hell is
Round the Corner».
Påskedrømmer
Verdt å nevne er også det tyske ensemblet
Gunter Kallmann Choir, som spilte inn Daydream i 1970. Denne versjonen er kanskje
den beste, både i originaltapning og i den britiske elektronikaduoen I Monster sin tøffe remix. The Beta Band, rapperen Guru (som
døde ved påsketider i fjor) og Lupe Fiasco
har alle samplet Gunter Kallmann til egne
dagdrømsanger. Sistnevnte inviterte
souldiva Jill Scott med på laget. Daydreamin’ heter låten, og minner litt om Aretha Franklin sin single med samme navn
- som for øvrig gikk rett til toppen av den
amerikanske hitlisten påsken 1972.
Påskebudskap
Annet er heller ikke å vente av en sang som
åpner med den uimotståelige tekstlinjen
«Day dreamin’ and I’m thinkin’ of you». Det
bringer oss tilbake til triphopens Mekka, Bristol. Der sang Shara Nelson de samme forelskede ordene på Massive Attack sitt debutalbum, Blue Lines - akkompagnert av en heftig
dansebeat løftet fra Wally Badarou (ex-Level

42) sin hit Mambo. Også Massive Attack kalte
låten sin for Daydreaming, og med det skulle
vårt musikalske påskebudskap være noenlunde klart: Intet er nytt under påskesolen.
Alt går i sirkel, og påsken er i seg selv en feiring
av naturens gjenoppvåkning, Jesu oppstandelse og nytt liv for alle.
Judasevangeliet
Også måten fortellingene om Jesus opprinnelig ble samlet og satt sammen på har
med gjentagelser, variasjoner og gjenbruk å
gjøre. Tidlig på 200-tallet fantes det i omløp
rundt femti ulike evangelier. Et viktig skille
gikk mellom de som mente at Jesus var utsendt fra Jehovah, skaperen av verden og loven, og de som mente Jesus var sendt fra en
høyere gud som ennå ikke hadde åpenbart
seg. De siste ble kalt gnostikere, etter det greske ordet for dyp innsikt eller kunnskap
innenfra. Det omdiskuterte Judasevangeliet,
som kom til rette ved påsketider i 2006
etter å ha vært tapt siden 300tallet, tilhører denne tradisjonen. Judas blir
her omtalt som
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THOMAS: Den vakre bokserien
«Verdens hellige skrifter» har
med en nyoversettelse av
Thomas-evangeliet i boken
«Apokryfe skrifter»
(Bokklubbene, 2001).

lidelseshistorie? Ikke mye, bort sett fra at begge deler får oss
gjentagelser og variasjoner over et tema.
den eneste av disiplene som forstår Jesus, og forræderiet beskrives som en handling gjort etter en hemmelig avtale: «Du vil overgå dem alle, for du vil ofre
mannen som kler meg» sier Jesus til Judas.
Thomasevangeliet
Kirkefedrene betraktet de gnostiske tekstene som
vranglære, og gjorde det de kunne for å avgrense hva
som kunne regnes som sann kristendom. Mange av
tekstene gikk derfor tapt, og er i dag kun kjent
gjennom bruddstykker. Mye har likevel overlevd
gjennom de fire kjente evangeliene. Evangeliet etter
Markus er det eldste av disse, og både Lukas og Matteus har høyst sannsynlig brukt det som kilde. En annen kilde er den antatt tapte samlingen med Jesus-sitater, ofte kalt Q eller Quelle («kilde»). Deler av Q har
overlevd i Thomasevangeliet, som kanskje inneholder de aller eldste bevarte Jesus-ordene. Denne tek-

sten kom til rette igjen i 1945 i en forseglet krukke
funnet like ved den egyptiske byen Nag Hammadi.
Humoristisk Jesus
I Thomasevangeliet møter vi en litt annen Jesus, selv
om mye er likt. «Flisen i din brors øye ser du, men bjelken i ditt eget ser du ikke», sier Jesus i vers 26. Også lignelsen om sennepsfrøet møter du igjen hos Thomas,
nesten identisk med versjonene i de tre synoptiske
evangeliene. I vers 34 møter vi endatil en humoristisk
Jesus: «Når en blind leder en blind, faller de begge i grøften», sier han der. Det er et godt råd, og kunne gjerne
stått som avslutning på dette kulturtipset. Men i tråd
med tittelen velger jeg å avslutte med et annet Jesusord fra Thomasevangeliet. Det står i vers 18, og lyder
slik: «Har dere da oppdaget begynnelsen, siden dere søker slutten? For der hvor begynnelsen er, skal også slutten være. Salig er den som tar sin plass i begynnelsen,
han vil kjenne slutten og ikke smake døden.» ●
Nå kan du si Severin Suveren,
og la påsken begynne!

Ti tips for påsken

2011

Kjøp en restplass og
opplev den ortodokse
påsken i Hellas

Finn frem sykkelen og
ta en rolig tur på gamle
trakter
Studér påskefestkalenderen og velg et
arrangement
Lag verdens beste
påskelam og inviter
venner du ikke har sett
på flere år
Senk skuldrene, opplev
påskefjellet. Husk
appelsiner og
rødt klister
Les Thomas-evangeliet
Senk skuldrene, og
dra på palefiske,
pust inn våren
Bli frivillig medhjelper under en
påskegudstjeneste

Slå av TVen, finn
en bok eller
gjenoppdag radioen
Studér påskefestkalenderen og velg enda
et arrangement
april 2011
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Åpent: Man-tirs-ons-fre 8 - 16 • Tors 8 - 20 • Lør 11 - 15

Tlf 55 13 15 00

www.dbeg.no
Begravelsesbyråkjeden Jølstad

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

Begravelsesbyrået for
byen og distriktet

Tlf.:
Fax:

D¯GNVAKT á 55 55 16 16

Bok & Media Vestbok

55 11 80 10
55 11 80 11

Hver fredag:
Kunngjøring om
gudstjenester
i Fana Prosti.
E-post:
sylvi@fanaposten.no
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Kort fortalt:
Jeg er Vestlending, og
lykken er å rusle en lun
sommerkveld langs
Bryggen i Bergen!

Åsane Oasen Sletten Kilden

Vis frem Vestlendingen
i deg og velg mellom
31 motiv på ditt Visa kort.
Du ﬁnner motivene på
www.spv.no

Bestill blomster på www.toppeblomster.no

Tlf: 55 18 03 00

Tlf. 55 27 28 29

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
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

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 Sølvi Hansen
Telefon . . . . . . . . . . . . . .55 59 71 54

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

Lederkurset
Mathias Huun . . . . . . . 408 25 046

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

Besøkstjenesten
Anne Ingrid Alme . . . . . 992 59 099
Frivillighetskoordinator, musikkaktiviteter Espen Rotevatn
Mobil . . . . . . . . . . . . . . 470 74 775

Cellegrupper:
Birger Huun . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . .55 28 92 04/917 15 464
Ungdomskontoret
Telefon . . . . . . . . . . . .55 59 71 56
Web . . . . . . . . . . .www.utslett.no

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

Hovedleder Ungdomsklubben:
Torkil Ruud . . . . . . . . . 928 65 425

Søndagsskolen
Kristin Trætteberg . . .97 71 84 38

Ungdomsarbeider
Harald Øgaard . . . . . . 416 38 175

Speiderne
Jan Thomas Moldung 906 58 242

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

Hovedleder Kreating
Kristian Lie . . . . . . . . .980 27 715

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

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

april 2011
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Tårnagenter!
Den siste helgen i januar var kirken
fylt av agenter. 3.- og 4.-klassinger
var ute på oppdrag som Tårnagenter.
Sammen løste de bibelmysterier og utforsket kirkens kriker og kroker. Det hele resulterte i tårnagentgudstjeneste. Da kunne
hele menigheten få se og høre hva tårnagenten egentlig gjør: Sprer Guds kjærlighet!
Nå lanserer vi vår egen Tårnagentklubb,
åpen for alle barn fra 8 år. Det gjenstår tre
samlinger i vår: 10. april, 8. mai (utemøte)
og 29. mai (sommerfest, alle dager fra
11.00 til ca.12.30 Vil du vite mer? Se
www.tarnagentene.no
Velkommen til både nye og «gamle»
agenter! ●

Diakoniutvalgets
sommertur

18:20

Side 14

Her er juniorkonfirmantene
Femten 5.-klassinger har i
vår vært de aller første
juniorkonfirmantene i
Slettebakken og Sædalen.
AV KRISTIN TRÆTTEBERG?

Vi hadde fire samlinger etter skoletid.
Bibel, bønn, dåp og nattverd er bare noe av
det juniorkonfirmantene nå kan mye om. I
tillegg lekte vi morsomme leker og koste
oss med kjeks og saft.

Tirsdag 7. juni går turen går med buss til
Voss. På Voss vil vi besøke Vangskyrkja.
Etterpå blir det middag og kaffe, og komiteen er i arbeid med å planlegge en på
alle måter hyggelig dag på Voss. I juni
regner vi med at det er sommer!
Avreise fra Slettebakken kirke kl. 09.00,
retur til Bergen ca. kl. 18.00. Pris kr 400,per person (betales ved fremmøte). Påmelding innen 24. mai på tlf. 55 59 71 56
eller på liste i kirken. Vennligst oppgi eget
telefonnummer ved påmelding

Det hele ble avsluttet med
gudstjeneste og konfirmasjonsfest på Sædalen skole.
Her fikk vi vist fram litt av det
vi har jobbet med. Og alle juniorkonfirmanter fikk sin
egen bibel. På disse bildene
ser dere den blide gjengen. ●

For diakoniutvalget, Åslaug Mjøs,
934 59 455 - aaslaug.mjos@gmail.com ●

Konfirmasjoner i

Marias påske
- en fortelling om å miste sin beste venn

Av og med
Piano

Hilde
Espen

Trætteberg

Slettebakken kirke
Inngang kr.8o
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Serkland

Rotevatn

søndag

24.april

kl.19.3o

Søndag 8. mai kl 10.30
Anders Marthinussen Franzen
André Serkan Johansen
Ørnegård
Andreas Kjellevold Teigland
Eirik Smith Eide
Espen Hovland Gandrud
Gard Andreas Svendal
Hanna Valle Risnes
Ingrid Bergo Aarvik
Ingrid Hoff Ihlen
Karoline Margrethe Hjelle
Katrine Lovise Øpstad
Fredriksen
Knut Martin Karlsen
Kristian Filip Aarli
Magnus Smidt
Maren Risa Helgesen
Sigrun Hjørnevik
Spikkeland
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Livets
gang
døpte
09.01. Magnus Skjælaaen
Dahl
Sondre Tiedemann
Gausemel
16.01. Oskar Vold Hydle
Magne Haugene
Mikkel Oen Kleven
23.01. Olivia Bøe Eimhjellen
30.01. Celine Brandvik Støer
Håkon Haugland
Ormåsen
Alfred Mathisen
Nyhagen
Nathalie Louise
Vedeler
06.02. Benjamin Bjørkelund
Dyngeland
Matilde Tveit
Gildestad
20.02. Alfred Ånestad
Øystese
Asta Marie Sørebø
Danielsen
Jacob Østensen
27.02. Borghild Johanne
Huglen Thorsen
06.03. Lars Skråmestø
13.03. Marius Ellingsen
Lea Aurora
Pareliussen Hagebø
Sunniva Iversen Neset
Maren Dahle Grøsvik
Mathea Havnevik

døde

r i Slettebakken kirke 2011
Simon Liabø
Terje Greibrokk Dolve
Thomas Haugstvedt
Steffensen
Vilde Elfriede Gravdal

Søndag 8. mai kl 12.30
Alina Oppnes
Andreas Bjørsvik Johansen
Cecilie Dalheim
Erlend Arntsen Holmstad
Helene Kolle Tvedt
Helene Thorsen Sanden
Henrik Humlevik
Rosenlund
Ingrid Mathiesen
Frønningen
Karoline Holmås
Karoline Teigland Nilsen
Kine Tillung Fredriksen

Kjell Martin Dagsvik
Malene Gjertsen Skauge
Maria Bergh Enæs
Markus Sletteland
Sigvaldsen
Mikal Arolkar
Silje Marie Vik Rydland
Stian Bødtker Haave
Thea Lillevik Bårdsen
Vilde Valvatne Vetlesand

Søndag 15. mai kl 11.00
Daniel Rong Anfinsen
Didrik August Angell
Emilie Krohnstad
Erik Barman Michelsen
Fredrik Hølleland
Fredrik Nicolai Crook
Gaute Vangsnes Lægreid
Henrik Søvik Andersen

Ingeborg Sæle Helland
Joachim Andreassen
Johannes Roel Steien
Solberg
Jonas Jæger Larsen
Jonas Mosaker Oen
Juliane Rolfsvåg
Mads Gerhard Rakner
Marthe Rygg Johnsen
Oskar Solberg Eng
Petter Bang-Andreasen
Petter Madsen Smistad
Sander Tislevoll Henriksen
Sindre Nervik Grønås
Solveig Sigurdsdottir Berge
Tonje Stølsnes Faanes
Torbjørn Heggernes
Haugland

Torolf Pettersen
Roald Hanquist Larsen
Nils Harald Eriksen
Ståle Hellem
Kristin Langaas Haugland
Astrid Fjellanger
Marianne Soltvedt
Kåre Helland
Kirsten Synnøve Carlsson
Lillian Johanne Frantzen
Inger Haugland
Eli Mæland Hansen
Else Karin Eliassen
Tor Økland
Knut Arent Vange
Per Haugen
Ella Mehus
Else Slaatta
Sigurd Leonard Landvik
Per Normann Nilsen
Kjell Østgård Stabell Hansen
Olga Marie Herland
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Returadresse:
Slettebakken menighetskontor
Vilhelm Bjerknesvei 31
5081 Bergen

Slettebakken kirke
10. april, 5. søndag i faste
11.00 Høymesse v/Lars Petter Eide.
Knøttesang deltar. Søndagsskole.
17. april, Palmesøndag
11.00 Høymesse v/J.M. Johnsen. Dåp
Innsamling av fastebøsser. Åpning av
kunstutstilling etter gudstjenesten.
21. april, Skjærtorsdag
19.30 Musikkgudstjeneste v/Lars P. Eide,
Johann Seb. Blum, (cello) Olav
Øgaard (orgel). Nattverd.
22. april, Langfredag
11.00 Langfredagsgudstjeneste v/
Lars Petter Eide.
24. april, Påskedag
11.00 Høytidsgudstjeneste v/Jorunn
M. Johnsen.
25. april, 2. Påskedag
19.30 Oppstandelsesmesse v/Jorunn
M. Johnsen og Gunn F. Unneland.
Slettebakken Motettkor og blåsere
under ledelse av Olav Øgaard.
1. mai, 1. søndag etter påske
11.00 Høymesse v/Jorunn M. Johnsen.
Dåp. Søndagsskole. Samtaletreff
etter gudstjenesten.
8. mai , 2.søndag etter påske
10.30 Konfirmasjonsgudstjenester v/
Jorunn M. Johnsen og Lars P. Eide.
12.30 Slettebakken Motettkor deltar.
15. mai, 3. søndag etter påske
11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste v/
Jorunn M. Johnsen og Lars Petter
Eide. Kreating synger.
17. mai, Grunnlovsdagen
09.00 Familiegudstjeneste v/Jorunn M.
Johnsen. 17. mai-frokost etter gudstj.
22. mai, 4. søndag etter påske
11.00 Høymesse v/Jorunn M. Johnsen.
Dåp. Søndagsskole.
19.30 Gudstjeneste av de unge for alle v/
Lederkurset og Jorunn M. Johnsen.
29. mai, 5. søndag etter påske
11.00 Sommerfest. Familiegudstj. v/L.P.
Eide og Kristin Trætteberg. Barnekorene og barnehagen deltar. Dåp.
2. juni, Kristi Himmelfartsdag
11.00 Høymesse v/Jorunn M. Johnsen.
5. juni, 6. søndag etter påske
11.00 Høymesse v/Jorunn M. Johnsen. Dåp.

Sædalen skole
• Søndag 1. mai kl. 11.00.
• Søndag 23. april kl. 12.00, friluftsgudstj.
• Søndag 5. juni kl. 12.00, friluftsgudstj.

Fastetid
Vi er inne i fastetiden i
kirkeåret, som for meg
betyr en forberedelse til
påskehøytiden.
AV NORA LINDÉN

Men har jeg
tenkt og forstått
hva fastetiden betyr? Jeg
har her lyst til å si noen ord
om hvordan jeg forstår fastetiden.
Når man faster betyr det
fra gammel tid å avholde
seg fra å spise og drikke,
være mindre opptatt av oss

selv og våre egne ønsker og
behov. I stedet var det en
tid hvor vi skulle tenke på
vårt forhold til Gud og være
ydmyk og takknemlig for
hva Han har gitt oss.
I dag har kanskje fastetiden mistet mye av sin
egentlige betydning hos
oss. Likevel tenker jeg at i en
travel hverdag er det godt å
få lov å være stille, takke, be,
tenke på vår nestes behov
og forberede oss til påskehøytiden.
Dette er noe av det jeg
forstår at fastetiden er:
Kanskje å redusere litt på all
den gode maten, kanskje
løpe litt mindre rundt, kanskje ta noen rolige stunder
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for meg selv og bare være
stille, be og føle at Gud er
nær. Lina Sandel sier det
slik i salme 335 i den norske
salmeboken:
O Jesus åpne du mitt øye,
Så jeg kan se hvor rik jeg er.
Jeg har en fader i det høye
som faderomhu for meg bær.
I noen uker har vi nå
kunne åpne øynene og sinnet vårt, og virkelig se og
føle hvor godt det er å leve i
Guds nærhet. Jeg ønsker
Slettebakken menighet en
god påske, og takker for alt
hva vi har fått gjennom det
som skjedde påskemorgen. ●

Det skjer i menigheten
Åpen kirke
Hver torsdag (hverdager) ut
mai måned er kirken åpen kl.
11 - 13 med mulighet til å få
en prat, en kopp kaffe og vafler. Middagsbønn kl. 12.
Pensjonisttreff
• Onsdag 4. mai kl 11:30.
Dagens gjest er Alvhild
Vassel Eide
• Tirsdag 7. juni:
Pensjonisttur
Dialoggruppen på
Slettebakken
Samtalene om tro og liv i
Slettebakken kirke fortsetter
på en del onsdagskvelder.
Vær velkommen til gode
samtaler som kanskje kan
være til hjelp for deg på

din livsvei. Samtaleleder er
Ragnvald Hemstad.
Møtetider resten av våren:
• 27. april kl 19 - 21
• 25. mai kl 19 - 21
Kamerunringen
Møter i Dåpssakrestiet.
• 13.april kl 19 - 21
• 11.mai kl 19 - 21
Andakter på
sykehjemmene
Slettemarken sykehjem:
• Onsdagene 27. april og
18.mai - begge dager
kl 11.30.
Kolstihagen sykehjem
• Fredagene 29. april
og 20. mai - begge
dager kl 12.00.
Slettebakken
Menighets Eldresenter
• Dagligstuen på
Aldershjemmet
hver torsdag
kl 17.00.

