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Slettebakken
menighetsblad
NR. 3/04 – ÅRGANG 45

med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

Tett med kirker

FOTO: VIDAR HERRE/HORDALAND AVIS

Flere i Slettebakken menighet har knyttet bånd med
baptistene «over veien». I
vår har et knippe mennesker fra begge menigheter
vært sammen på Alphakurs.
Side 8-9

Sprelsk komedie
Tre skuespillere fremstiller
over tredve karakterer i
Holbergs univers, når komedien «Holberg, hekseri
og maskerade» gjester Fana
i mai.
Side 6-7

Synger dikt
Aslaug Vaas dikt rørte ved sangerinne Ingrid Langen Fjose. Hun viste
et knippe dikt til fiolinisten Rudolf Zwartjes, som straks satte i gang
med å tonesette diktene. 13. juni fremføres de på konsert i Fantoft
stavkirke.
Side 5

Slettebakken sommerstid
Vet hva pinse er
- Pinsedag, det var da Den
Hellige Ånd kom! Barna i
Søreide Menighetsbarnehage har orden på de kristne
høytidene.
Side 10-11

Sogneprest Jorunn Johnsen inviterer til enkle sommergudstjenester, de søndagene i sommer kirken ikke har
bemanning med kirketjener og organist.
Side 2 (og kommentar side 12)

Hvem-hva-hvor side 13

Menighetskalender side 16
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Sommertid
er også
gudstjenestetid
Sommeren nærmer seg og med den går gjerne aktiviteten ned i
menighet og kirke. Foreninger, grupper og kor har en pause i arbeidet, slik at vi kan få nyte ferie og fritid. En ting som ikke har
stoppet opp i menigheten har vært den ukentlige gudstjenesten
søndag formiddag.

Konfirma
Fredag kveld. Klokken nærmer seg 1930. Innbydelsene er sendt og pizza bestilt. Spenningen
er stor, dette har ikke vært gjort før. Hvor mange
kommer til Slettebakken kirke en fredag kveld?
AV MAGNHILD BØYUM AASE

Manglende midler
Den har gått året rundt som et regelmessig pulsslag i menigheten.
Vi har feiret fellesskapet med Gud og hverandre, vi har delt Guds
ord, feiret nattverdens gaver, barn er blitt døpt og bønner er bedt.
Men kirken lever i en tid med endringer. I sommer må vi lage en
litt annerledes gudstjenesteplan på grunn av manglende midler til
ferievikarer for organist og kirketjener.
For menighetsrådet og staben i Slettebakken menighet har det
vært viktig å få opprettholdt et gudstjenestetilbud som før, hver
søndag formiddag. Dette skal vi klare ved at vi planlegger noen
litt enklere gudstjenester – vi har kalt dem sommergudstjenester
– på de søndagene da vi ikke har bemanning med kirketjener og
organist. Vi vil da ikke kunne ha dåp på disse dagene, og dersom
vi legger inn nattverd på noen av dem, blir det såkalt stående
nattverd. Vi satser på å få med frivillige hjelpere til å lede sang og
musikk.

Stedet er Slettebakken kirke
og medlemmer fra menighetsråd og stab har allerede i
flere timer vært i sving for å
dekke bord og pynte til fest.
Gjestene er konfirmanter og
foreldre, og påmelding er
unødvendig.

Politikk og middag

Vi håper på stor oppslutning på gudstjenestene i sommer. La oss
stå sammen og vise at dette gudstjenestelige pulsslaget er viktig
for menigheten også i sommer.
Har du lyst til å være medhjelper en søndag, ta kontakt med prestene. Se ellers oversikt over gudstjenester i menighetsbladet og i
avisene.
Vel møtt til gudstjeneste i Slettebakken kirke hver søndag kl 11. i
hele sommer. ●

Så ser vi noen unge konfirmanter utenfor, som venter
i det lengste før de kommer
inn. Noen voksne sitter nederst ved bordene. Etter en
stund er alle plassene opptatt og kapellan Lars Petter
Eide ønsker velkommen.
Han lover god mat og topp
underholdning. Stemningen er upåklagelig etter summingen rundt bordene å
dømme. Vi legger merke til
at de voksne sitter sammen,
mens konfirmantene klumper seg andre steder.
Forklaringen får vi snart.
Ingen 14-15-åringer liker å
sitte med foreldrene, tenk
om de dummer seg ut eller
sier noe tåpelig! «De snakker jo bare om politikk og
hva vi spiste til middag i
går», sier en med erfaring.

AV JORUNN M. JOHNSEN, SOKNEPREST

Laget gudstjeneste

Utendørs gudstjenester
Sommergudstjenester blir det søndag 27.juni, 11. og 25.juli og 8
august. Dersom været tillater det, kan et par av disse bli holdt ute
ved kirken. Søndag 11.juli flytter vi hele sommergudstjenesten
ned til Slettebakken Menighets Eldresenter, på området ved hovedinngangen. Da samles vi med beboerne der, slik at de eldre
som ofte ikke kan klare å komme til kirken, nå får oppleve fellesskapet med menigheten.

Menighetens pulsslag

Under måltidet får vi noen
av konfirmantene i tale.
Slettebakken
menighetsblad
3-04
Uutgis av menighetsrådet i samarbeid med BKF
og de andre menighetene i
Fana, og sendes til alle hjem i menigheten. Vi tar med glede i mot artikler av
ulike slag og reportasjetips
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Lokalredaksjon:
Sverre Trætteberg
Levering av stoff:
Til menighetskontoret eller på epost:
slettebakken.menighet@bkf.no
Bilder skannes med høy oppløsning, og
digitalkamerabrukere bør velge
høyeste oppløsning.

Sentralredaksjon:
Redaktør: Anne Myklebust Odland
Red. råd: Hans J. Morvik, Bjørn Moe,
Therese Mokkelbost, Frode Høyte, Dag
Vaula, Sigmund Austrheim, Sverre Trætteberg.
Telefon: 55 27 04 07
Mobil:
412 16 644
Epost:
amyland@online.no

Først tre jenter, og de forteller så gjerne. De sier at konfirmanttiden har vært veldig
gøy. De forteller om turer de
har vært med på, om påskeleiren og om den helgen de
var med på å lage gudstjeneste. De har også lært mye
om liturgi. Henriette, Miriam og Charlotte har valgt å
være med i Ten Sing. Noen
konfirmanter er med i Klubben, mens andre har valgt
mer tradisjonell konfirmantundervisning. De gleder seg stort til konfirmasjonsdagen som nærmer
seg.
Når de får spørsmål om
hva de gleder seg mest til,
svarer de ærlig: god mat,
gaver og stort selskap. Men
forberedelsesåret har gitt
mersmak, de er skjønt enige om at de både skal gå i
kirken også etter konfirmasjonen OG at de skal fortsette i TenSing. Da vi til slutt
spurte hva de synes om festen, sier de at den er kul,
men at de hadde klart seg
bedre uten foreldrene!

Pizza og orgel
Samtidig ber de oss om å intervjue «de guttene som sitter ved det bordet». Vi nærmer oss bordet, og ikke alle
Grafisk produksjon:
Dragefjellet Produksjon
Tlf: 55 23 25 47
Epost: post@www.dragefjellet.no
www.dragefjellet.no
Trykk: Grafisk Trykk, Straume

Neste nummer: 24. august

mai 2004

Nytt
Leder
Gjesteskribenten
Ditt valg
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mantfesten

er villig til å la seg fotografere
eller bli intervjuet. Om litt
kommer de på gli. Konfirmasjonstiden har vært gøy.
Opplegget til de «vanlige»
konfirmantene har vært litt
forskjellig fra klubbkonfirmantene. De har blant annet
vært i byen og spist pizza. De
trekker frem lysmessen som
noe de syntes var fint å være
med på. En sier til og med at
han har lært å spille orgel det vil si de har vært og sett
på orgelet og fått fortalt en
del.
Heldigvis har de sluppet å
pugge salmevers, og så har
de slappet av innimellom.
De har ikke angret på at de
valgte å bli konfirmert, og

GUTTEBORDET:
Fredrik Larsen,
Snorre Lærum og
Thomas Madsen.

de kommer nok til å gå litt i
kirken innimellom etterpå
også. Dessuten er de blitt
kjent med noen nye. Og
prestene er greie!

Positive foreldre og politi
Det kan også en av foreldrene bekrefte. Hun mener vi i
Slettebakken er heldige som
har prester som har godt lag
med ungdommen. De har

lagt ned et
enormt arbeid
for konfirmantene. Hun trekker spesielt frem arbeidshelgen, der konfirmanter og ledere i fellesskap har forberedt og gjennomført en
gudstjeneste. Dette kom i
stedet for den tradisjonelle
«overhøringen». Hun også
hygger seg på festen, god
stemning og godt fellesskap.
Vi oppdager at noe foregår
utenfor. To politimenn på
vakt har observert at noe

KONFIRMANTER: Henriette Listhaug Hordvik (f.v), Miriam Sakseid
og Charlotte Hersvik Dahl på konfirmantfest.
BEGGE FOTO: MAGNHILD BØYUM AASE.

skjer ved kirken og må selvfølgelig sjekke dette. Denne
gangen kan de ta det rolig, bli
servert kaker av konfirmantene og få seg en hyggelig
prat.

Verdig avslutning
Litt praktisk informasjon må
også gis, og kvelden får en
verdig avslutning i kirken,
der «Deg være ære» blir
sunget. Mange av konfirmantene elsker den salmen!
Når vi så legger til at underholdningen på festen besto av smakebiter fra Søstrene Trættebergs nye revy, som
skal spilles til høsten, kan vi
slå fast at kvelden var svært
vellykket. ●

mai 2004
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Gjesteskribenten
Ditt valg
Aktuelt
Respons
Kommentar

Ellinor Andersen er
pensjonist og har
eldrebolig i Slettebakken menighets
eldresenter. Hun er
en flittig kirkegjenger, og er ofte
til stede på andre
arrangement i menigheten.

?

Hvorfor går
du i kirken?

«Bare 36 i gjennomsnitt til
gudstjeneste»...
Jeg leser i en ti
år gammel bok
som heter
«Kirker i
Norge». Her
står det litt
om alle
kirkene i
Norge. Jeg
har kikket på
kirker rundt
Sognefjorden.

-Du representerer
et kjempestort
kirkelig potensiale

Replikk

-For å høre Guds ord.
AV OLAV ØGAARD

?

Hva liker du best
ved
gudstjenesten?
-Prekenen.

?

Forslag til
forandringer?

-Jeg er godt fornøyd som
det er.

?

Beste
bibelhistorie?

-«Oss er i dag en Frelser
født.» Beretningen om
Jesu fødsel for vår skyld..

?

Om en av kirkene står det
at det gjennomsnittlig er
36 til stede på hver gudstjeneste. Litt få og kanskje litt
stusslig, tenkte jeg umiddelbart - helt til jeg oppdaget at i den menigheten
bor det bare 92 mennesker.
Det betyr førti prosent
frammøte!

Nytt

Leder

?

Førstevalg som
gjestetaler?

I Slettebakken ser vi med
glede at stadig flere finner
veien til gudstjenestene
våre. Det synes vi er bra!
Men tenk om 40 prosent

Ditt valg
Aktuelt
Respons

-Biskop Gunnar Stålsett.
Olav Øgaard

Kommentar
4

hadde møtt fram. Da ville
omlag 3400 mennesker
vært til stede HVER SØNDAG! Da måtte vi avholdt
syv gudstjenester hver
søndag for å få plass til alle!
Tenk deg hvilken fantastisk
demonstrasjon det ville
vært: Gudstjenesten, min
kristne tro, betyr noe for
meg! Ingen i Slettebakken
kunne unngå å legge merke til en så overbevisende
demonstrasjon.

n
jesteskribente
GDemonstrasjon
Millioninntekter

Vakreste
salme?

- «Vi rekker våre hender
frem» (Svein Ellingsen/
Trond Kverno NS nr. 710)

TEGNING:
Øystein Melvær Øgaard

Det har i disse dager oppstått debatt om stenging,
til og med riving av kirker.
Det blir strammet inn på
vikarbudsjetter, og det trues med innskrenkninger
på mange felt. Det er derfor
viktigere enn noensinne
hva vi gjør. La oss sammen
skape en motkultur mot
nedbyggingskreftene. Faktisk kan hver enkelt av oss
lage en stille demonstrasjon. Møt fram til gudstjenestene, delta i salmesangen, delta i bønnene, gi fellesskap til de menneskene
du møter. Tro aldri at det er

mai 2004

Replikk

likegyldig om du er der eller ikke. I et flerkulturelt
samfunn er det mye viktigere enn noen gang at vi
står opp for det vi tror på.
Jeg tør nesten ikke nevne
hvilke økonomiske muligheter som åpner seg om vi
hadde 20-doblet offerinntektene! Kroner 20 fra hver
ville gitt 68.000 kroner hver
søndag. Det ville blitt millioninntekter!

Gi en time
Mange unge i Slettebakken
gir timevis av sin fritid for at
kanskje dine barn skal få et
positivt kirkelig miljø å vokse opp i. Tenk om du hadde
gitt vel en time hver søndag
tilbake. Bli med å skape det
fellesskap de unge på sikt vil
være avhengige av. Tenk
hvilket fantastisk misjonsprosjekt det ville blitt!
Jeg utfordrer alle som har
en snev av tro på at kirken
er en viktig del av vår kultur: Bli med i en stille revolusjon, det eneste du behøver, er å komme søndag kl.
11.00. Da åpner du for uante muligheter...●
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Sangerinne Ingrid Langen
Fjose er bosatt på Voss og jobber ved
kulturskolen.

GLAD I DIKT:

FOTO: VIDAR HERRE/ HORDALAND AVIS

Da sangerinne
Ingrid Langen Fjose
og mannen flyttet
fra hverandre, kom
Ingrid over diktet
«Songen» av Aslaug
Vaa. Det gjorde
inntrykk.

AV ANNE MYKLEBUST ODLAND

Synger «Songen»
... og andre dikt av Aslaug Vaa

- Diktet er veldig vakkert. Det handler
om smerten når noen forlater deg. I
smerten må en fylle seg med gode
ting, og personen i diktet finner en
mening i å samle på urter, for å klare å
gå videre. Etter at jeg ble alene for fem
år siden, fant jeg «Songen». Jeg søkte
etter å forstå, sier Ingrid Langen Fjose.
Et annet dikt av Aslaug Vaa, «Blå
kveld», med strofen «Å Fadervår
Songen
du som er jord, lær meg din viljes
gang!», falt hun også for. Hun ga
Ljoden av klinka
diktene til den pensjonerte prosom
fall då du gjekk,
fessoren og fiolinisten Rudolf
banka
seg inn i meg,
Zwartjes, en personlighet i kulturhogg
og skar...
livet på Voss gjennom 30 år.
du var burte.
- Kanskje du kan komponere
noe over dem, sa jeg. - Først skrev
Fotslag som fjerne
han musikk over «Songen», men
og tunge gli vekk
han fortsatte og fortsatte. Tilslutt
verkjer i hjarta
hadde han tonesatt en syklus på
som opne sår...
tolv dikt fra tre forskjellige diktsamlinger, forteller Fjose.
Då sankar eg urter
De to urfremførte diktene for
til styrke mitt blod
sang og piano i Vangskyrkja på i
at det reint og angande
november. Søndag 13. juni holder
renn og vil renne...
de konserten i Fantoft stavkirke.

Nytt

Leder

Sterke, dype tekster

SKREV DIKT: Lyriker og
dramatiker Aslaug Vaa
(1889-1965).
FOTO:

UKJENT

FOTOGRAF/

DET NORSKE SAMLAGET

åpningen av Den
norske Opera. Senere fant Geir
Tveitt et tonespråk
som kledde lyrikeren fra Telemark og nå altså nederlenderen Rudolf
Zwartjes.
- Musikken han
har skrevet, kler de
sterke dype tekstene til Vaa. Rudolf
har alltid vært
opptatt av norske
folketoner,
og
noen av sangene
bærer preg av dette; andre er atonale og nyere i stil.
ASLAUG VAA
«Songen» har han
gitt et mildt tonespråk, men med noen lidende sprang.
Jeg liker det veldig godt. Komponisten
kjenner meg godt, og det er som jeg føler meg ett med det jeg synger.

Gjesteskribenten

I lange tider var «Skinnvengbrev» det
eneste diktet av Aslaug Vaa (18891965) det var satt musikk til, tonesatt
av Sigurd Lie. Diktet er trolig Vaas sterkeste og mest personlige kjærlighetsdikt. Kirsten Flagstad sang det ofte og
valgte også Vaa til å skrive prologen til

Ditt valg

Piano i stavkirken
Ingrid Langen Fjose har studert opera

Aktuelt
Respons
mmentar

Sommerkonsert i stavkirken
Ingrid Langen Fjose (sang) og Rudolf
Zwartjes (piano) fremfører 12 sanger med
tekst av Aslaug Vaa i Fantoft Stavkirke, søndag 13. juni kl 21.00. Pris kr 100,- (60,-)

i Østerrike, og var i flere år tilknyttet
operaen i Malmø. Der bodde hun
også med sin svenske mann, før de
flyttet til Grønnestølen i Storetveit
menighet. Da hun ble alene, tok hun
med seg de tre sønnene og flyttet til
Voss. Der begynte hun med undervisning på kulturskolen. Nå er hun blant
annet engasjert i prosjektet «Write an
opera», hvor det faktisk er barn som
lager opera fra a til å! Barneoperaen
fremføres i Voss kino i mai, og så bærer
det til Bergen og Fantoft stavkirke.
Etter konserten Ingrid og Rudolf
holdt på Voss i november, skrev Hordaland avis: «Det er tydelig at kjemien mellom henne (Ingrid Langen
Fjose, red.) og akkopagnatøren er
den beste, uttrykt gjennom ei inderlig samkjensle i framføringa.»
- Vi ser veldig frem til å opptre i Fantoft stavkirke. Tenk disse tekstene
der! sier hun.
I stavkirken er det imidlertidig bare
et lite orgel, og sangen må akkompagneres av piano for at klangbildet
skal bli riktig, så nå håper sangerinnen at det går i orden å få inn et piano
i den gamle kirken...●
mai 2004
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Dansk teatergjestespill

i toppklasse
I forbindelse med 250
års-markeringen for
Ludvig Holbergs død
har «Holberg, hekseri
og maskerade» vært
spilt i Danmark siden
januar. Nå gjester
teatertruppen Fana
amfi med komedien.
AV ANNE MYKLEBUST ODLAND

KOSTYMER: Gammeldags
gjøgl, Ionesco-absurditete
r,
totalteater, klassisk kom
die, Dario Fo-vanvid og
italiensk commedia del
l`arte, kan oppleves
når
teatertruppen Vandrefalk
en (under) opptrer i Fan
a
Amfi og på Stend Gamle
Hovedgård.

e» har vært spilt
, hekseri og maskerad
KOMEDIE: «Holberg
medien i Fana.
ko
ve
ple
op
I mai kan du
i Danmark i vinter.

«Holberg, hekseri og maskerade» er en
sprelsk komedie om den ungdommelige Holbergs liv og hans fantasirike og satiriske teaterunivers, med tjenestefolket
Henrik og Pernille i spissen, forteller Irene Smørdal ved Hordaland teater.
Tirsdag 25. mai har stykket Bergenspremiere i Fana amfi, 26. og 27. mai kan
teatertruppen Vandrefalken og komedien oppleves i Stend Gamle Hovedgård.

Nytt

Tredve karakterer
Fra skrivebordet i Holbergs arbeids-

rom, kommer det under morgenkaffen et festlig mylder av komiske scener med de berømte figurene Jeppe på Bjerget, Jean de
France, Erasmus Montanus,
Magdelone og Lucretia, Den politiske Kandestøper og mange
flere.
- Dette er rett og slett et fyrverkeri av
en forestilling, der tre dyktige skuespillere fremstiller over 30 karakterer!
Denne forestillingen har også fått
glimrende kritikker i dansk media, sier
Irene Smørdal.

Kalundborg folkeblad skriver blant
annet: «Erfarent blender Niels Damskjær (forfatteren, red. anm) figurer og
stilarter i et skønt virvar. I fem kvarter i

Leder
Kirketjenerprosjektet: -Kirketjeneren skal ikke l
Fra neste år får kirkene i Fana
teskrsomibforenten
jeenskirketjener
Gprosti
det meste er vaktmester. En fast
«vikar-kirketjener» vil være
tilstede ved gudstjenester,
begravelser og bryllup.

Ditt valg

AV ANNE MYKLEBUST ODLAND

- Jeg er positiv til endringene i kirketje-

ner-rollen. Kirketjeneren blir ikke lenger
hovmesteren i kirken, som er tilstede
ved alle arrangement, kvelder som helger, men skal fungere mer som en vaktmester. Jeg håper likevel det blir mulighet for fleksible løsninger, sier Knut YtreHauge. Han er kirketjener i Skjold menighet og har deltatt i arbeidsgruppen
for kirketjenerprosjektet, som i vår ble
vedtatt med 15 mot 9 stemmer. I løpet av
2005 trår det i kraft i Fana prosti.

Samarbeid i team

Aktuelt
6

- Kirketjeneryrket kan være et ensomt
yrke, spesielt i oppgaver som renhold og
rydding. Derfor skal kirketjenerne orga-

niseres i team, for å oppnå mer fellesskap i arbeidet. Hver kirketjener skal
være tilknyttet sin menighet, men ved
større vedlikeholdsoppgaver skal de
kunne dra nytte av hverandre, sier
Ove-Christian Fredriksen, økonomisjef i Bergen kirkelige fellesråd og tilføyer:
- Kirketjeneren rives ikke ut av menigheten sin, men møter til stabsmøter der menigheten kan ytre ønsker
om oppsetting av utstyr og enkel oppussing, hvorhen kirketjeneren «booker» inn de andre i teamet til å være
med å utføre jobben.
For å frigjøre tid til mer vaktmester-

Nytt

mai 2004

Respons

Leder

Kommentar

Replikk
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NILLE OG JEPPE: De tre skuespillerne i teatertruppen Vandrefalken spiller hele tredve figurer i Holbergs univers. Her opptrer
ALLE FOTO: VANDREFALKEN/HORDALAND TEATER
Ragnhild Kaasgaars og Niels Andersen som Nille og Jeppe.

selskab med Holberg
og hans komedianter,
præsenteres
publikum for en veltilberedt
teater-stuvning med
gammeldags gøgl, Ionesco-absurditeter,
totalteater,
klassisk
komdie, Dario Fo-vanvid og italiensk commedia dell`arte». ●

«Holberg, hekseri og maskerade»
• Fana amfi 25.mai kl. 20.00
• I hesteskoen på Stend Gamle Hovedgård 26.mai
og 27. mai kl.20
• Pris kr 150,- / Grupper min.10 pers. kr 100
Billettsalg hos Hordaland Teater tlf: 55 22 20 20

JEPPE. Den danske
skuespilleren Niels
Andersen spiller blant
annet rollen som
«Jeppe paa bierget».

e lenger være hovmester
arbeid skal kirketjenerne bare ha vakt
i kirken en helg i måneden. Faste vikarer i 10-20 prosent stillinger vil betjene kirkene ved resten av de kirkelige
handlingene – gudstjenester, begravelser, bryllup.

Mer attraktivt
I lengre tid skal det ha vist seg vanskelig å få ansatt kirketjenere i faste stillinger. Stillinegn i Bønes stod for eksempel lenge ubesatt.
- Vi håper at det med en ny arbeidsdag og et nytt arbeidsfellesskap skapes muligheter for faglig og sosial utvikling, og at det vil bli lettere å rekrut-

tere i stillingene. Vi håper også å tiltrekke
oss vaktmestertyper og å heve kompetansen på renhold og vedlikehold, sier
Fredriksen.
Bergen kirkelige fellesråd har ved anledninger leid inn folk til renhold og
oppussingsarbeid i kirkene. Dersom
«morgendagens» kirketjenere lykkes
med å ta seg mer av den biten, vil prosjektet ha et innsparingspotensial på 1,3
millioner kroner. ●

POSITIV: Knut Ytre-Hauge, kirketjener i Skjold menighet er positiv til endringane i kirketjenerrollen.
FOTO: BJØRN MOE
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Knytter bånd på tvers
av kirkesamfunnene
Baptistkirken og Slettebakken
kirke er nære naboer og driver
økumenisk arbeid i praksis: I
vår har de blant annet hatt
felles Alpha-kurs.
AV ANNE MYKLEBUST ODLAND

Baptistkriken og Slettebakken kirke ligger på hver sin side av Wilhelm Bjerknesvei – med ikke stort mer enn to hundre meters avstand. Hver torsdagskveld
møtes de to nabomenighetene på halvveien til «kirkefotball» i gymsalen på
Slettebakken skole. Pastor Atle Eidem
og kapellan Lars Petter Eide spaserer
også ofte til hverandre for lunsj. Hvert år
holder de to kirkene en felles gudstjeneste på Såmannssøndagen i januar, og
i fjor startet de felles Alpha-kurs, der 4060 personer deltok. Det var så vellykket
at pastoren og presten ønsket å samarbeide om et kurs også i vår.
- Vi har et vanvittig flott samarbeid,
det er fint å vise utad at vi som kristne

POSITIV: - Fint med et godt forhold til «de over veien», mener
Alpha-deltager Ole Øystese fra
Slettebakken menighet.

KVELDSMAT: Sonja Nilsen og Marit Saltnes har i vår laget i stand kveldsmat, når alphasamlingene har vært i Baptiskirken.

kan stå sammen, selv om det teologisk
er uenigheter mellom oss, sier kapellan
Lars Petter Eide i Slettebakken:
- Som nære naboer må vi huske på at
vi står sammen om det viktigste – påskebudskapet!

Helbreder Gud?
Denne våren har 10-15 stykker møtt opp
til Alpha-samling ti tirsdagskvelder, og
det har vært en god blanding av folk
både fra Slettebakken og Baptistkirken.
- Jeg var litt spent på forhånd, de teologiske forskjeller på enkelte områder er jo
ganske stor, men dette har vist seg å være
en fin måte å drive økumenisk arbeid på,
sier Alpha-deltager Ole Øystese. – Vi i

menighetene får et forhold til hverandre
og en følelse av at vi som kristne spiller
på lag. Selv sitter jeg igjen med mange
varme opplevelser. Jeg er blitt glad i
menneskene Baptistkirken, sier han.
Deltagerne har møttes til kveldsmat, til
et tankevekkende innlegg om tro, og til
samtale i grupper: Hvem er Jesus? Hvordan kan jeg vite at jeg tror? Hvordan kan
jeg be? Hvordan lese Bibelen? Denne
kvelden er temaet «Helbreder Gud i
dag?» Tanker og opplevelser deles, deltagerne kommer hverandre nær. I en bønnering av knyttede hender bes Fadervår.

Positiv pastor
- Alpha-kursene får en ekstra dimen-

Variert kirkelig lan
Innen Fana prosti holder flere forskjellige kristne trossamfunn til, i
tillegg til de syv menighetene i Den
norske kirke.

NABOER: Baptistkirken (t.v) og Slettebakken kirke ligger like ved hverandre i Wilhelm Bjerknesvei ved
Tveitevannet.
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- Vi i statskirken konkurrerer for så vidt
med frimenighetene om de som bor i området, men det er ikke noe vi skal bekymre
oss over. Andre kristne trossamfunn tett
inn på oss, gjør oss bevisste på hva vi er,
hva slags menighet vi skal være, sier sokneprest i Søreide, Hans-Jørgen Morvik.
Det er frimenigheten Sandsli Menighet
Søreide kirke har tettest inn på seg. Ellers i
prostiet finnes pinsemenigheten Sion i
Blomsterdalen, Baptistkirken på Sletten,
Kristkirken på Minde, Levende Ord på
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SAMMEN I BØNN: Alpha-kvelden avsluttes med Fadervår. Bånd knyttes når tanker og trosopplevelser deles. - Kurset får en ekstra dimensjon når man møtes på kryss
av kirketilhørighet, mener deltagerne.
ALLE FOTO: ANNE MYKLEBUST ODLAND

sjon, når vi møtes til samtale om tro på
tvers av kirketilhørighet, sier Sonja Nilsen og Marit Saltnes, som i vår har laget
i stand kveldsmat når samlingene har
vært i Baptiskirken.
For også i Baptistkirken er det stor glede over det nære samarbeidet.
- Vi prøver å koordinere barne- og ungdomsarbeidet, tenke at vi kan utfylle
hverandre i stedet for å konkurrere. Teologisk og åndelig står vi i hver vår tradisjon, men kan likevel ha mye å lære av
hverandre, sier pastor Atle Eidem.

Stor bevegelse
Den baptistiske bevegelse er stor på
verdensbasis, større enn den lutherske,

med omlag 110 millioner medlemmer.
En baptist legger stor vekt på sitt personlige forhold til Gud, der en har plikt
til å lese sin Bibel, møte sin Gud.
- Dette gir seg utslag i at Baptistkirken
ikke døper små barn, men forkynner de
troendes dåp, og dessuten legger stor
vekt på tros- og religionsfrihet. Vi avviker dessuten fra statskirken ved at vi
mener nattverden er en ren symbolhandling, forteller Eidem og legger til: Vi har ingen skrevne doktriner, som
Confessio Augustana. Hver generasjon
må på ny tolke Guds ord inn i sin hverdag og virkelighet.
- Har forskjellene vært en utfordring
på Alpha-kursene?

- Bevisst har vi ikke diskutert syn på
dåp og nattverd, og vi har valgt ikke å fokusere på det som skiller oss, men det
som forener, sier han.

Alle Guds barn
- Vi er alle Guds barn, enten vi går i Levende ord eller i statskirken! sier Hanne
Kolås og Kari Aasen fra Baptiskirken. De
synes det er fint ikke bare å ha økumenikk-snakket i hodet, men sette det ut i
dagliglivet.
Det eneste de har savnet på Alphakurset, er de kirkefremmede.
- Vi har delt ut massevis av løpesedler.
Det var skuffende at det ikke kom noen
som vanligvis ikke går i kirkene! ●

landskap i Fana
Kråkenes. Jehovas Vitner, som
ikke er en kristen menighet, har
tre treffsteder; på Bønes, Nesttun
og i Fana. Adventistene har sykehjem og eldresenter på Nordås.
- En utfordring har det vært at
Sandsli Menighet bruker et geografisk navn, noe som vanligvis er
forbeholdt statskirken. Det kan
skape problemer med tilhørighetsfølelsen hos folk. Men de i
området som oppsøker menigheten, oppdager vel at det er noe
annet enn statskirken.

Fredelige naboer
Bønes kirke lever med Levende
Ord tett inn på seg. Jehovas Vit-

ner, som er kjent for å oppsøke og
verve nye medlemmer, er rett
over veien.
- Vi lever fredelig side om side,
noe organisert samarbeid har vi
ikke med de andre enn så lenge,
sier Bjarte Holme, sokneprest i
Storetveit og Bønes menigheter.
-Vi merker liten overgang til frimenighetene. Utfordringen ligger
mer i nabolaget på Bønes. Her har
Levende Ord skole og to barnehager, og mange av medlemmene i
menigheten er tilflyttet, er det
tendenser til polarisering blant
barna. Det er ikke så kjekt når det
blir snakket og slengt ut kjedelige
bemerkninger, sier han. ●

mai 2004
TEGNING:
LARS SLETTEBØ.
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-Jeg vet hva pi
Tyve armer går i været:
I Søreide menighetsbarnehage
vil alle svare på hva pinse er.
Selv synes styrer Berit Hop
Grimen at pinsen er den
vanskeligste kristne høytiden
å fortelle barna om.

AV ANNE MYKLEBUST ODLAND

- Det er lettere å snakke om det lille Jesusbarnet i krybben. Å forklare barna
om Den Hellige Ånd, det synes jeg er
vanskelig. Vi voksne forstår det jo ikke
alltid selv, sier Berit Hop Grimen mildt.
Men når det er «undervisning» kan bestyreren og de andre «tantene»få hjelp
av bilder og historier fra de kristne bøkene og barnebiblene som fyller tre
hyller i barnehagens eget bibliotek.
- Før påske laget vi palmegrener, en
gang vasket vi hverandres føtter da vi
snakket om skjærtorsdag. Når pinse er
temaet, blir det helst til at vi tegner, sier
Berit.
KUNNSKAPSRIKE: I Søreide menighetsbarnehage lærer barna bibelhistorie. I dag handler det om pinse og Den Hell

Det bobler
Barna har allerede illustrert påskeevangeliet; en plansje henger på veggen
– her er Jesus og to tyver. Kunstverket
«Jesus stiller stormen» henger på avdelingen Blåklokken, og innimellom
hverdagslig informasjon på oppslagstavlen er det bibelvers og små oppmuntrende bønner. Gjennom digre
vindusglass sees korset på taket av Søreide kirke, hvor barna en gang i måneden besøker presten.
- Barna blir godt kjent med Jesus i
denne barnehagen, sier Berit varmt og
ber ungene med på samlingsstund:
«Det bobler, bobler inni meg...for Jesus er glad i meg...» Laila Søviknes spiller gitar og ungene bobler over av sang
glede og armene går rundt og rundt i
boblebevegelser. Så er det «repetisjon»
om pinsen. Tyve ivrige armer løftes, for
her har de lært både å rekke hånden i
været og å svare på hva pinse er.
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- Jeg vet det! Jeg vet det! sier alle, men
Sander får svare:
- Den Hellige Ånd kom på pinsedag,
sier han stolt.
- Og så snakket disiplene på engelsk
og dansk og alle sorter
språk, så alle kunne høre
om Jesus, sier assistent
Laila Søviknes og spør:
- Hen er Jesus i dag,da?
- I HIMMELEN! roper
alle. Mer eller mindre i
kor.

I BIBLIOTEKET: - Det er greit å
få litt hjelp av barnebøkene når
vi skal fortelle om Jesus, sier bestyrer i Søreide menighetsbarnehage, Berit Hop Grimen.

- Men også her i blant oss, tilføyer en
annen.

Et kall
Laila spiller og Berit smiler til barna og
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pinse er!
Hvem blir opplært i dag, annet
enn de som har kristne i nær
slekt? Hvordan kan du ha en
valgmulighet og komme til tro
hvis du ikke lærer om Gud? sier
Berit. Hennes foreldre var ikke
kristne, men som 3-åring ble
hun likevel sendt til søndagsskole. Det er hun glad for. Der
ble noe sådd i henne.
- Her ser jeg hvordan barn lytter, de suger fortellingene om Jesus til seg. De synger ute på dissene, og forteller hjemme. En
dag fortalte en bestemor oss at
barnebarnet hadde sagt: «Vi må
be til Jesus før vi skal kjøre, bestemor, for han passer på oss».

Det skjer i pinsen:
■ Morgensang i Fantoft stavkirke
kl.0900 i
Første pinsedag blir det morgensang
Høyland.
Inge
Fantoft stavkirke ved vikarprest
e måten
flott
e
denn
Vi ønsker alle velkommen til
inngen
ensa
morg
r
å starte pinsedagen på. Ette
sfrofelle
elig
hygg
en
til
viterer vi store og små
brød og
kost i menighetshuset kl.1000. Ta med
pålegg.
■ Korgafest og korsang
este kl. 11
Andre pinsedag er det fellesgudstjen
prosti.
Fana
i
tene
i Fana kirke for alle menighe
stanse
assi
med
ten,
Gudstjenesten ledes av pros
fra
Moe
n
Bjør
llan
Kape
fra prester fra prostiet.
med
ar
delt
FIDE
SOLA
og
enen
Skjold holder prek
vi til korkorsang. Etter gudstjenesten samles
si at hver
gafest i Fana kulturpark. Korgafest vil
korg med
familie tar med seg sitteunderlag og
ke hos
sma
ne
mat og drikke. Men vi kan gjer
hverandre! ●

Trygge barn

n Hellige Ånd.

ALLE FOTO: ANNE MYKLEBUST ODLAND

synger med. I 24 år har hun jobbet i menighetsbarnehagen på Søreide.
- Mitt menighetsarbeid, mitt kall, er å
få være i barnehagen. Det er fabelaktig
å få jobbe her, være med å så det gode.

- Når folk kommer inn
i barnehagen hører vi
dem ofte si at det er så
god atmosfære her, at
barna er så rolige og
leker fint. Vi snakker jo
mye om at vi skal hjelpe hverandre, ta vare
på hverandre, være
som Den Barmhjertige Samaritan. ¨
-Og barna, de oppfører seg veldig greit, de
er blide, trygge og glade, sier Berit og legger
til:
-Slikt ønsker vi i
samfunnet, også de UTELEK: Alt burde ligge til rette for at barna i Søreide menighetsbarnehasom ikke er troende.
ge en dag finner på å leke «Jesus stiller stormen» i båten på lekeplassen...
Noen av familiene
med barn i barnehapositive til opplegget. Flere og flere tror
gen ser hun regelmessig i kirken, men
jeg søker barna hit, nettopp fordi det er
slett ikke alle.
en kristen barnehage, sier Berit Hop
- Uansett om foreldrene går i kirken
Grimen. ●
eller ikke, opplever jeg at de er veldig

Barnebibelen om pinse ...
«Det var femti dager etter påske. Mange
jøder var kommet til Jerusalem for å feire
pinse. Disiplene var samlet.
Da hørtes plutselig et drønn, som en sterk
storm som fylte huset. Da så de noe som lignet på flammer av ild. Ilden delte seg og satte seg som flammer på hodet til hver enkelt,
og hver av dem begynte å tale på forskjellige
språk. Det var Guds Hellige Ånd som var kommet til dem, slik Jesus hadde lovet. Drønnet

kunne høres over hele Jerusalem og mange
samlet seg utenfor huset der apostlene og
Maria var. Da stod Peter frem og talte: -Gud
har gitt oss Den Hellige Ånd som et tegn på
at han er med oss. Hvis dere angrer alt det
gale dere har gjort og tror på Jesus, da kan
dere også bli venner med Gud.
Den dagen ble 3000 mennesker døpt. De delte med hverandre alt de eide og kom sammen
for å be og takke Gud. De gikk hjem til hverandre og spiste. Mange syke ble friske, og de

gode nyhetene om Jesus ble spredt til andre
land.» FRA BIBEL FOR BARN (VERBUM/BIBELSELSKAPET)
Pinse kommer av gresk pentekostè og betyr «den femtiende dag».
I gammeltestamentlig tid var pinse en fest
for fornyelse av pakten og minnet om mottagelsen av de ti bud. På 300-tallet ble pinse
festen for kirkens grunnleggelse og Den Hellige Ånds komme. Les om pinsen i Ap.gj. 2.
KILDE: WWW.KATOLSK.NO
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Aktuelt

Gudstenestene i sommarferien
Respons

Til liks med mange andre viktige samfunnsområde, er kyrkja i
Bergen ramma av bystyret sine økonomiske krisetiltak.

Kommentar
Det får konsekvens for
gudstenestetilbodet denne sommaren. Det er ikkje
høve til å ta inn sommarvikarar som kan utføre arbeidsoppgåvene til dei
som er ute på ferie. Med
respekt for dei tronge
budsjettrammene som er
vedtekne, har vi laga ein
gudstenesteplan for sommaren, der det vil vere
gudsteneste annankvar
søndag i kvar kyrkje i Fana

prosti. To og to kyrkjer vil
så samarbeide om gudstenestetilbodet.
Alle
gudstenestene vil vere fellesgudstenester for dei
samarbeidande kyrkjelydane. Sjølv om gudstenestestaden såleis vil
veksle frå søndag til søndag, så vil alle likevel få eit
gudsteneste-tilbod kvar
søndag.

Replikk

Unntakstilstand
Skilnaden frå tidlegare år
ligg i at gudsteneste-tilbodet i deira eiga kyrkje vil

vere berre annakvar helg.
Ferieplanen er lagt i samarbeid med Kirkevergen i
Bergen og Bjørgvin biskop. Ferietid er på mange
vis unntakstilstand i landet, og som unntakstilstand kan vi forsvare dette
opplegget i ferietida, sjølv
om vi sjølvsagt primært
ville føretrekke at det som
alltid tidlegare hadde vore
gudstenester i alle kyrkjene kvar søndag. ●
INGER DAHL (PROSTILEIAR)
OG PER BARSNES (PROST)

Journalistseminar for amatører
«Show it, don’t tell» er et prinsipp innen journalistikken. Mandag 6. september fra kl. 17
holder Anne Myklebust Odland og Jan Hanchen
Michelsen lynkurs i journalistikk i Skjold menighetshus. Kurset er tilpasset de som jevnlig
skriver for menighetsbladene. Vi tar opp emner som vinkling, intervjuteknikk, artikkelskriving, sjangere, bildebruk, rettskrivnings-

Velkommen til

regler, filformater med mer. Det blir enkel middagsservering, så påmelding ønskes. Ta gjerne
kontakt (se side 2) om du har særlige spørsmål
eller ideer til emner som bør belyses.
Anne Myklebust Odland er frilansjournalist og redaktør for menighetsbladene i Fana. Jan Hanchen Michelsen er frilansjournalist og grafiker, og
er layoutmedarbeider for bladene. ●

Tilbud om sorggrupper
I Fana prosti har det i lengre tid vært
arbeidet for å etablere sorggrupper på
tvers av menighetsgrensene. Vi vil nå
starte opp tilbud om grupper til høsten.
Prestene og diakonene er faglig ansvarlige for tilbudet. Gruppene vil bli
ledet av personer som er egnet for sorgarbeid. I vår var det kurs for sorggruppeledere, og åtte av disse har sagt seg
villig til å være ledere. De ansvarlige for
gruppene vil få kyndig veiledning.
Sorgen arter seg forskjellig fra menneske til menneske, og behovet for
noen å dele opplevelsen av sorg sammen med, kan variere. For noen er en
slik gruppe en hjelp til å komme videre,
det har erfaringer i andre menigheter
og sammenhenger vist.
Gruppene vil bestå av to gruppeledere, og med 4- 6 personer i hver gruppe,
og vi vil vurdere sammensetningen av
gruppene ut fra den enkeltes behov og
situasjon.
Henvendelser om tilbudet kan rettes til diakon Tone Totland tlf 55 36
22 80 eller sokneprest Jorunn Johnsen, tlf 55280612. ●

Hvordan har du det …

EGENTLIG?
Krisetelefon

815 33 300
Eposttjeneste
www.kirkens-sos.no

ET MENNESKE Å PRATE MED

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no

12

mai 2004

ET MENNESKENÅRÅLIVET
PRATE
MED
ER SOM
VERST
NÅR LIVET ER SOM VERST

slettebakken

3-04.qxp

13.05.04

23:48

Page 13

Sommerleir og musikal
Er du i alderen 9 til 15 år og har lyst til å
oppleve leirliv?
I sommer arrangerer Bergens søndagsskolekrets
tre leirer på Wallemtunet.
Sommerleirene til søndagsskolen er noe for seg
selv, og det er ikke uten
grunn at mange kommer
tilbake år etter år. Fjorårets
leirer samlet barn mellom
7 og 15 år fra hele fylket til
mye lek og moro. Fjellturer,
fotball, sporløp og spennende kubbespillkamper
var bare noen av aktivitetene. På bibeltimene i fjor,
lærte barna særlig mye om
Peter, som var gjennomgangsperson. I forlengelsen av disse timene øvde
leirdeltagerne inn musikalen «Peters fiskefangst»,
som senere på sommeren
ble framført for foreldrene.
I år blir det en helt ny musikal. Å reise på leir er spen-

nende. Man treffer gamle
og nye venner, finner på
mye moro sammen, og
opplever mye sosialt og åndelig på kort tid. Vi vet at
sommerleirene på Wallemtunet for mange er et av
årets store høydepunkter.
Leirstedet vårt ligger i flotte
naturomgivelser på Kvamskogen. ●

Annonseansvarlig
Slettebakken Menighet søker
en medarbeider til å ta
ansvar for annonser på menighetens egne sider i menighetsbladet.
Arbeidet innebærer kontakt

med firma og oppfølging av
kundeforhold.
Er du interessert? Ta kontakt med menighetskontoret på telefon 55 28 06 12.

I år blir det lagt opp
til tre leirer:
Leir 1:
18.-22. juni, 12-15 år
Leir 2:
22.-25. juni, 9-12 år
Leir 3:
25.-27. juni, 7-10 år
Kontakt Bergens Søndagsskolekrets på tlf. 55312032,
eller send e-post til:
kretskontoret@bssk.no

Opplev Kinnaspelet
Opplev strålande kystnatur og gripande teaterframsyning for berre
kr. 650,- den 21. juni på Kinn. Fjord I sin hurtigbåt Fjordtroll går frå
Bergen til Kinn laurdag 21. juni til premieren på årets Kinnaspel. Avreise Strandkaiterminalen Bergen kl. 8.30 med retur til Bergen ca.
kl. 19.30. Informasjon om Kinnaspelet finn de på http://www.kinnaspelet.no. For meir informasjon kontakt Kinnaspelet direkte. Påmelding innan 5 juni til Kinnaspelet, Boks 111 6901 Florø. Tlf. 57 75
25 30 eller på mail: kinnaspelet@online.no ●

Hvem-hva-hvor i Slettebakken menighet Menighetskontoret: Vilhelm Bjerknesvei 31, 5081 Bergen • Kontortid:Man-fre 10.00-14.00
Tlf. 55 28 06 12 • Faks 55 28 27 40 • Epost: slettebakken.menighet@bkf.no

Privattelefoner
Sokneprest Jorunn M. Johnsen
. . . . . . 55 28 98 00/ 41 44 11 43
Kapellan Lars Petter Eide
. . . . . . . . . . . . . . . . . 55 28 33 80
Dagl. leder Inger-Helene Jæger
. . . . . . . . . . . . . . . . . 55 28 97 02
Organist Olav Øgaard
. . . . . . . . . . . . . . . . . 55 28 96 65
Kirketjener Odd Rune Duesund
. . . . . . . . . . . . . . . 55 93 34 51
. . . . . . .452 80 263/932 00 716

Men.rådsleder Børge Smith
. . . . . . . . . . . . . . . . . 55 28 91 77

Søndagsskolen
Kristin Trætteberg . . .55 32 76 87

SNIK (Snart i klubben)
Sverre M.Øgaard . . . . 97 56 38 77

Barnehagestyrer Signe Trætteberg
. . . . . . . . . . . . . . . . . 55 28 16 82

Småbarnstreff
Nina J. Rønneseth . . 55 28 57 55

Speiderne
Endre Helland . . . . . .90 88 36 33

Menighetens Barnehage
. . . . . . . . . . . . . . . . . 55 28 40 96

Ungdomsarbeid:
E-post: www.utslett.no

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

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

TenSing
Marit Gullaksen . . . . 99 77 71 09

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

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

Ungdomsklubben
Sverre M.Øgaard . . . . 97 56 38 77

Israelsmisjonen
. . . . . . . . . . . . . . . . .55 23 06 46

Aspirant- og barnekor
Olav Øgaard . . . . . . . 55 28 96 65

Lederkurset
Espen Rotevatn . . . . 99 27 79 98

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

slettebakken

3-04.qxp

13.05.04

23:48

Page 14

Besøk hos «Ungdomsprosj
Jorunn Marie
Haugstad bor i
Armauer Hansens
vei på Slettebakken.
Påsketuren i år gikk
til Madagskar.
Der besøkte hun
misjonsprosjektet
som Slettebakken
menighet støtter.

BARNEHAGEN: To av de ansatte i barnehagen i prosjektet SDL, med barna til fem av de syv enslige mødrene som får hjelp
ALLE FOTO: JORUNN MARIE HAUGSTAD.
av prosjektet.

Jeg var i Madagaskar for å
besøkte Linda Bårdsen som
også hører til Slettebakken
menighet. Hun er nå husmor ved Den Norske Skolen
på Madagaskar i Antsirabe,
den nest største byen i landet. Når jeg først var i Antsirabe, hadde jeg lyst til å
oppsøke Slettebakkens misjonsprosjekt, «Ungdomsprosjekt Antsirabe».

virksomhet i 2004, hjelper
fattig ungdom og enslige
mødre til å få inntektsskapende arbeid. De unge som
får hjelp gjennom prosjektet er i alderen 15-35 år.
- Inntil femti unge kan
hvert år få tildelt et stipend
fra SDL-prosjektet til yrkesopplæring. De lærer å bli
hushjelp, arbeide på fabrikk og å sy på maskin, forteller direktøren for prosjektet, Rabeson Andriatahina, som ber oss kalle ham
Tahina.

Lærer å sy

Bekjemper AIDS

«Ungdomsprosjekt Antsirabe» blir på gassisk kalt
«Soritr’asa Diakonaly Malagasy» (Prosjekt SDL). Senteret der prosjektet holder til,
ligger ved hovedkirken til
Fiangonana Loterana Malagasy (FLM), som er den
Lutherske Kirken på Madagaskar. Kirken i Antsirabe er
stor, den kan ta imot 2000
personer til gudstjeneste!
Senteret, som startet sin

Parallelt med yrkesopplæring, får de unge undervisning ved SDL-senteret. Undervisningen går på personlig utvikling og på å motivere de unge til å ville arbeide, holde på en jobb og
ta ansvar for eget liv.

AV JORUNN MARIE HAUGSTAD

14

mai 2004

LUTHERSK: Den Lutherske Kirken på
Madagaskar, som kan romme 2000
personer.
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sjektet Antsirabe»
Det gis også bibelundervisning, og de lærer om å
være i et parforhold. Det
siste for å bekjempe
spredning av AIDS.
Andre unge kan også
komme til senteret og få
undervisning og yrkesopplæring. I tillegg får de
hjelp til å finne en arbeidsplass i en prøveperiode,
der de kan fortsette å jobbe senere.
- Disse ungdommene
får ikke økonomisk støtte
fra senteret i prøveperioden, men får oppfølging
og kan komme for å diskutere problemer og utfordringer som de møter, forteller Tahina.

Enslige mødre
Prosjekt SDL gir også hjelp
til svakstilte enslige mødre. Disse får som de andre undervisning og yrkesopplæring. I tillegg får
de tilbud om barnehage
for barna. I barnehagen,
som ligger i SDL-senteret,
får barna det de trenger av
mat og leker. Syv mødre
følger dette opplegget.
Fem av dem benytter
barnehagetilbudet som
gis, mens to mødre har foretrukket å ha barnepass
hjemme. Vi fikk møte de
fem små som var i barnehagen. Ett av barna var under ett år. Alle barna var så
herlige og virket som de
hadde det trygt og godt
der!

Besøker «kandidater»
For å få være med i dette
opplæringsprogrammet,
må man ha minst fem års
skolegang, og man må
kunne lese og skrive. Ellers
foregår utvelgelsen ved at
ansatte fra prosjekt SDL
oppsøker unge fattige
hjemme og har intervjuer.

DIREKTØR: Direktør for ungdomsprosjektet i Antsirabe, Rabeson Andriathahina (t.h) sammen med den ansvarlige for undervisningen på senteret.

SDL ser etter dem som er
motiverte for å komme seg
ut av fattigdommen og
som vil komme videre i livet. Støtten de får fra SDL
skal gå over en begrenset
periode.

Respekt
Jeg fikk en dyp respekt for
den hjelpen Tahina og de
fem andre ansatte gir til
ungdom og enslige mødre
i Antsirabe. Jeg har hørt at
Madagaskar
rangerer
blant verdens ti fattigste
land.
Da er det fint at vi i Slettebakken kirke kan være
med å hjelpe noen på Ma-

dagaskar ved å støtte et
slikt arbeid. Ekstra fint er
det at vi har Linda Bårdsen
fra Slettebakken menighet
der. Det gir mer nærhet til
prosjektet.
Direktøren uttrykte glede over interessen som vises for prosjekt SDLs arbeid i Antsirabe. Han sa at
det er en stor oppmuntring for dem.
Han la ikke skjul på at det
er en stor oppgave med
mange utfordringer de har
tatt på seg. Direktør Tahina takker for den økonomiske støtten og vil gjerne
at vi er med og ber for prosjektet. ●

No livnar
det i lundar
AV SVERRE TRÆTTEBERG

Jeg har noen gjester i min bolig. De kommer hver vår og slår
seg til noen uker. Travle er de,
stadig på farten. Ustanselig gir
de lyd fra seg - spesielt tidlige
lyse morgener når vertskapet
gjerne vil sove litt lenger. Jeg
har tenkt på om jeg skulle
snakke til dem, men jeg er ikke
så sikker lenger. De - det er to
av dem - har beskjedne krav til
komfort, og vi synes i grunnen
det er hyggelig med litt liv i huset nå når barna er flyttet ut.
De synes dessuten alltid å være
i godt humør, smittende godt
humør, vil jeg kalle det . Selv
om vi ikke skjønner hva de sier,
har vi forstått at de gleder seg
over våren og sommeren som
stunder til, ja over livet i allminnelighet, slik det fortoner
seg fra oppe under takmønet i
vårt gamle hus.
Nå er det forresten skjedd
noe: Lydene er blitt mer intense og travelheten større, men
livsgleden synes å være minst
like stor. Vi har skjønt det: Familieforøkelse. Paret har fått
tre små. De strekker hals, for å
bli matet, nyfiken på livet.
Jeg kan ikke annet enn å se
opp hver gang jeg kommer
hjem og skal gå inn. Hvordan
var det sangen begynte og sluttet? Jo: «Alle fugler små de er,
kommet nå tilbake,» og «Takk
O, Gud som enn en gang, gav
oss sol og glede.» ●

Kortnytt
■ Arbeidet med utvidelsen av
urnelunden ved Slettebakken
kirke er godt i gang. Det nye
arealet vil gi en kapasitet på
omlag seksti nye urneplasser.
■ Menighetens Dag blir i år lørdag 13.november.
■ Slettebakken Motettkor deltar med 16-17 sangere under
Rikskirkesangfesten i Trondheim i mai.
■ Ungdomsarbeidet i Slettebakken menighet har sin egen
informasjonsside på internett.
Besøk www.utslett.no ●
mai 2004
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Returadresse:
Slettebakken menighetskontor
Vilhelm Bjerknesvei 31
5081 Bergen

B
FULLDISTRIBUSJON

Gudstjenester
6. juni - Treenighetssøndag
11.00 Høymesse v/ Jorunn M. Johnsen.
Nattverd.Takkoffer til Menighetsarbeidet. Søndagsskole under prekenen.Kirkekaffe. Jes 6,1-8/Tit 3,47/Matt 28,16-20
13. juni - 2. søndag etter pinse
11.00 Familiegudstjeneste v/Jorunn M.
Johnsen og Lars Petter Eide.
Dåp.Takkoffer til Barnehagen.
Sommerfest. Luk 12,13-21/Fork
12,1-7/1 Tim 6,6-12
20. juni -3. søndag etter pinse
11.00 Høymesse v/Lars Petter Eide.
Nattverd. Dåp.Takkoffer til Menighetens Misjonsprosjekt. Luk 19,110/5 Mos 7,6-8/1 Kor 1,26-31

1. august - 9. søndag etter pinse
11.00 Gudstjeneste Av de unge for Alle
v/Lars Petter Eide.Nattverd. Takkoffer til Menighetsarbeidet. Matt
7,21-29/Jer 23,16-24/1 Joh 4,1-6
8. august - 10. søndag etter pinse
11.00 Sommergudststjeneste v/ Lars
Petter Eide. Apg 20,17-24/Jes 10,13/Luk 12,42-48
15. august -11. søndag etter pinse
11.00 Høymesse v/Lars Petter Eide.
Dåp.Nattverd.Takkoffer til Menighetsarbeidet. Søndagsskole under
prekenen. Luk 19,41-48/Jer 18,110/Rom 9,1-5 og 10,1-4
22. august - 12.søndag etter pinse
11.00 Høymesse v/Lars Petter Eide.
Nattverd.Takkoffer til Kirkens fengselsarbeid. Søndagsskole under
prekenen.Matt 21-28-31/Sal 32,15/1 Joh 1,8-2,2

27. juni - 4. søndag etter pinse
11.00 Sommergudstjeneste v/ Jorunn M.
Johnsen. Luk 15,11-32/Jes 65,1-2/1
Pet 5,5b-11

29. august -13. søndag etter pinse
11.00 Høymesse v/ Jorunn M. Johnsen
Dåp.Nattverd.Takkoffer til Menighetsarbeidet. Søndagsskole under
prekenen. Matt 12,33-37/Sal 32,15/Jak 3,8-12

4. juli - 5. søndag etter pinse
11.00 Høymesse v/Jorunn M. Johnsen.
Dåp. Nattverd .Takkoffer til Menighetsarbeidet. Joh 8,2-11/Sak 7,812a/Rom 2,1-4

5. sept. - 14.søndag etter pinse
11.00 Fjellgudstjeneste v/speiderhytten
på Jotneberg v/Lars Petter
Eide.Rom 12,9-15/3 Mos 19,16
18/1 Joh 4,7-10

11. juli - 6. søndag etter pinse
11.00 Sommergudstjeneste v/Jorunn M.
Johnsen v/Slettebakken Menighets
Eldresenter. Matt 16,13-20/Jer 4,110/1 Pet 2,4-10
18. juli - 7. søndag etter pinse
11.00 Høymesse v/Jorunn M. Johnsen.
Dåp.Nattverd.Takkoffer til Sjelesorgsenteret Haraldsplass. Jos 24,1924/1 Pet 1,15-20/Matt 16,24-27
25. juli - 8. søndag etter pinse
11.00 Sommergudstjeneste v/Jorunn M.
Johnsen. Matt 10,28-31/Jes 49,1316/2 Tess 3,6-12
29. juli - Olsok
18.00 Olsokgudstjeneste i Fana kirke.
Matt 20,25-28/Esek 18,29-32/Ef
4,17-21

døpte
Karen Yaxuan Brokke Saue
Malin Trondsen Aarli
Emma Daleng Øyerhamn
Ella Sofie Henriksen
Bettina Tøsse Solli
Isabella Cecilia Holmefjord Lundstedt

Nytt
Leder

Andakter Slettebakken
Menighets Eldresenter
Torsdag 3.juni kl.16.30
Torsdag 10.juni kl.16.30
Torsdag 17.juni kl.16.30
Torsdag 24.juni kl.16.30
Torsdag 1.juli kl.16.30
Torsdag 8.juli kl.16.30

Kunngjøringer:
Innkommet ved fasteaksjonen,
Kirkens Nødhjelp:
Dør til dør aksjon
34.500,Barnehagens utlodning
1.218,Solidaritetskonsert
7.046,Offer konfirmanthelg
9.181,Offer og fastebøsser
Palmesøndag
Div. fastebøsser
Til sammen

4.638,50,2.726,59.309,50,-

Se hva som skjer:
Tirsdag 1.juni kl.11.00
Småbarnstreff i foreningsalen
Onsdag 2.juni kl.09.30
Pensjonisttur til Sotra og Sund
Mandag 7.juni kl. 18.00
Bønnestund
Onsdag 9.juni kl.19.00
Kamerunringen i foreningsalen.
Mandag 14.juni kl 11.30
Bønnestund. Siste gang i semesteret
Tirsdag 15.juni kl.11.00
Småbarnstreff i foreningsalen.
Siste gang før ferien.
Fredag 18.juni kl.20.00
«Pust i bakken»

Lars Petter Eide
Sigrid Trætteberg
Jorunn M. Johnsen
Jorunn M. Johnsen
Jorunn M. Johnsen
Jorunn M. Johnsen

Andakter Kolstihagen Sykehjem
Fredag 18.juni kl.11.30 Lars Petter Eide
Fredag 9.juli kl.11.30 Jorunn M. Johnsen
Andakter Slettemarken Sykehjem
Onsdag 16.juni kl.11.30 Lars Petter Eide
Onsdag 7.juli kl.11.30 Jorunn M. Johnsen

Maria Stueland Olsen
Jacob Tobias Rieser-Stueland
Markus Kaland Kongsrud
Kristian Minde Bårdsen
Petter Larsson
Adrian Jacobsen Lund
Petter Jentoft

døde
Bjarne Georg Horne
Olaf Alexander Johannessen
Sverre Sigfred Faugstad

Onsdag 18.august kl. 19.00
Kamerunringen i foreningsalen
Onsdag 1. september kl. 11.30
Pensjonisttreff i menighetsalen.
Rolf Tofte kåserer om kvinneskikkelser
i eventyrene
Lørdag 11. september:
Sigvart Dagsland holder konsert i
Slettebakken kirke.
Når kan vi ha dåp ?
13. juni, 20. juni, 4. juli, 18. juli, 15. august,
29. august

Jenny Larsine Helleseth
Solveig Utne Nilsen
Gunvor Elisabeth Aasegg
Jorunn Betsy Hovland
Ingrid Johannessen
Gerd Bruland
Mary Josefa Hillestad
Gudrun Selle
Karen Tenold
Nilsine Aase

