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Babysang?
Babysang er et fenomen
som nevnes stadig oftere.
Men hva ER dette egentlig?
Vår mannlige skibent tar
turen på en samling - og kan
anbefale andre menn om å
gjøre det samme. Side 2-3

Vårens kultursatsing
Denne våren har Slettebakken
arbeidet aktivt med kulturutvikling, med konserter,
utstillinger og teater.
Blant de mange
medvirkende var
skuespiller Jan Erik
Christensen, som
fremførte «Terje
Vigen» midt i
selveste Ibsenåret. Side 15

Millioner må til

FOTO: FRODE HJERTNES

Kirkevergen ber om 12 millioner for å stoppe forfallet
i Fana kirke. Men skal alle
Bergens middelalderkirker
bevares blir regningen over
ti ganger så høy. Side 6-7

Per prost fyller 60
Fana-prost Per Barsnes fyller seksti år 25. juni - og
kan samme dag også markere at det er 30 år siden
han ble presteviet. Side 12

med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

Hvem-hva-hvor side 13

Menighetskalender side 16
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Ny konfirmant? Husk innskrivning i 14. og 15. juni!
Avkobling eller
påkobling?

Konfirmantene er konfirmert,
konfirmantene blir, nye
konfirmanter kommer.

Det nærmer seg sommerferie. Denne tiden
av året som vi ser så frem til, med lyse
dager, forhåpentligvis med varme og sol
og med blomsterprakt over alt.

30. april og 7. mai ble alle de 48 konfirmantene konfirmert i Slettebakken kirke. Det var fine gudstjenester med forventningsfulle konfirmanter og familier, fullsatt kirke begge søndager, stemningsfull korsang og vakkert vårvær
ute. Stilfullt var det også med prosesjo-

AV JORUNN M. JOHNSEN

Det er tiden da skaperverket står i sin flotteste prakt
slik at vi skal få bruke det, nyte det og samle krefter
gjennom det. Det er en tid der aktiviteter trappes
ned mange steder. Barna har fri fra skole og barnehager. Vi voksne har våre ferieuker. Også pensjonister
som kan ha mange jern i ilden i løpet av året, også de
tar seg en hvil.
Det er til for avkobling men også for tilkobling. Avkobling fra det som sliter på oss og som vi synes er
tungt å bære på og tilkobling til det vi kjenner gir oss
krefter og pågangsmot. Mange reiser på stevner og
møter, andre på leirer og bibelcamping der de får
høre Guds ord og får hente styrke for troen sin. Andre
er ivrige kirkegjengere i egen menighet eller der de
drar på ferie. Mange er det dessverre som kobler ut
helt på dette felt i ferietid. Sommeren kan altså bli
tørr på flere områder.
Vi er i pinsetiden. Denne flotte vokstid for kirken og
for troen, og som hos oss hører sammen med sommer
og vokstid i naturen. Det er tiden da vi retter fokus på
fortellinger i Bibelen som kan hjelpe oss til å utvikle
og styrke troen. Også vårt indre menneske, også vår
tro må få næring for å vokse og dette er fokus i pinsetiden. Det er tiden som Grundtvig sier dette om:
I all sin glans nu stråler solen,
livslyset over nådestolen.
Nu er det pinseliljetid,
nu har vi sommer lys og blid,
nu spår oss mer enn englerøst
i Jesus navn en gyllen høst.

Sletttebakken menighetsblad 3/2006
Bladet utgis av menighetsrådet i samarbeid med BKF og de andre menighetene i
Fana, og sendes til alle hjem i menigheten. Vi tar med glede i mot artikler av ulike
slag og gjerne også tips til reportasjer.
Lokalredaksjon:
Redaktør: Frode Hjertnes, tlf 55 28 95 20
Lokal kontaktinformasjon: Se side 13
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Småbarnstreff
Babysang – hva er det? Vi besøkte Kristin Trætteberg og ti
små babyer med tilhørende mødre en tirsdag i mai for å
finne det ut.
regner med å få en del misunnelige
blikk fra hardtarbeidende fedre.

AV ESPEN ROTEVATN

- I dag har både varmtvann og
oppvaskmaskin kuttet ut!, forteller
Kristin energisk – uten at hun ser
ut til å la seg stresse av den slags trivialiteter. Klokken er ti på halv elleve, og det er stille før stormen.
Engangskopper bøter på logistikkproblemene, og kaffen er klar.
Snart begynner barnevognene å
dukke opp ute i våpenhuset.

For de innvidde

Det er tid for å hente styrke slik at troen vår kan
vokse og bære frukter. Derfor er tilkoblingen til Guds
ord, til sakramentene, til det kristne felleskap så viktig også i ferietiden.
Jesus talte om at han er vintreet og vi er grenene.
Som grenene må være i treet for å bære frukt, slik må
vi også være tilkoblet Jesus for at vi skal bære frukt.
Nyt avkoblingen fra det du trenger å koble av fra.
Glem ikke tilkoblingen til Jesus.
God sommer.

En halvtimes tid etter har jeg vært
vitne til latter, gråt, drama, sambadansing og ikke minst masse sang.
For en utenfra kan babysangen se
ut som et slags ritual – Kristin leder
med stødig hånd, og et ord, en fysisk effekt eller en kroppsbevegelse forteller de innvidde hva som
skjer nå. Babyene ligger i ring, blir
plukket opp, bysset, lekt med og
lagt ned igjen. De er stort sett svært
fornøyde, noen er dog litt sultne.
Det hele er en rørende opplevelse
å få være med på, og undertegnede

Levering av stoff:
Leveres menighetskontoret eller på e-post: slettebakken.
menighet@bkf.no. Digitalfoto: Benytt høy oppløsning.
Redaktør:

nene inn og ut av kirken, og frem til
forbønn. Ledere tente lys på lysgloben
for hver konfirmant under forbønnshandlingen. Det ser også ut som det
har gitt mersmak for konfirmantene å
være med i ungdomsarbeidet dette
året.
Det var fullt hus i kirken 16. mai med
Brann-kamp på storskjerm, discotek og
grilling. Klubben har fortsatt samlinger
og ten-sing øver til konsert 11. juni, og
gudstjeneste av de unge for alle samme

Sentralredaksjon:
Jan Hanchen Michelsen, tlf. 55 23 25 47 906 87 317. E-post: post@dragefjellet.no

Red. råd:

Spesiell tilværelse
Alle mødrene, uansett hvor forskjellig de måtte være, har småbarnsmor-tilværelsen til felles.
Det er tydelig at dette knytter dem
sammen i et unikt fellesskap.
- Da jeg fikk mitt første barn,
kjente jeg kun én annen som hadde små barn, forteller Kristin. Hun
mener det er viktig å ha et slikt tilbud i nærmiljøet. Det er faktisk
ikke så lett å bare ta kontakt med
en annen tilfeldig forbipasserende
småbarnsforelder!
- Det kan faktisk bli litt ensomt,
fortsetter Kristin.
- Når man studerer eller har jobb,
er man vant med å treffe masse
folk hver dag. Når man blir hjemmeværende er det ikke så lett å
treffe alle disse som jo nettopp er
opptatt med jobb og skole.

Ulik rekruttering
De andre mødrene stemmer i.

Hans Jørgen Morvik, Jan-Erik Lien, Frode
Høyte og Sigmund Austrheim.

Grafisk produksjon: Dragefjellet: tlf. 55 23 25 47 906 87 317, e-post: post@dragefjellet.no
(Filer over 5 mb: jan.hm@frisurf.no)
Trykk: Grafisk Trykk, Straume
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Side 3

nskrivning i 14. og 15. juni!
formiddag. I sommar skal ungdomsarbeidet
på fottur en uke, og møte ungdommer frå
Kristiansand. Neste sommer skal alle til utlandet, så det er mye å se frem til.
Nye konfirmanter skal skrives inn onsdag
14. juni eller torsdag 15. juni mellom kl. 18
og 20 og ta med seg ferdig utfylt skjema de
har fått i posten, og dåpsattest om de er døpt.
Er de ikke døpt ordnes det en lørdag før konfirmasjonen. Nytt valgalternativ i år er Orgelkonfirmant. Her er det en fordel om en har
spilt litt piano fra før, og en får en halvtimes

streff

orgelundervisning i uken. Noen fellessamlinger med alle orgelkonfirmanter i hele byen,
blir det også, og i tillegg fristes det med tur til
Paris og møte med verdenskjent organist i Notre Dame høsten 07. Ellers kan konfirmantene
velge mellom Klubb, Ten-sing og Vanlig
Undervisning. 
Velkommen til innskriving onsdag 14. juni
eller torsdag 15. juni mellom kl. 18 og 20.
Hilsen prestene Jorunn
og Lars Petter
Givertjenesten
Menighetsrådet ønsker i
en artikkelserie å sette fokus på hva vi bruker, og hva vi
kan bruke innsamlede midler
på. Først ut er denne reportasjen om babysang.
Se også side 15

Aktivitetsdag for
hele familien
Lørdag 10.juni har hele familien en god
unnskyldning for å komme seg ut av huset. Da arrangerer vi nemlig aktivitetsdag
for store og små. Turen går til bueskytterbanen i Langeskogen. Det blir en enkel og
kort vei å gå, dette passer både for barnevogner og gåstoler! Her blir det leker, natursti, ballspill, grilling og mye gøy. 
• Møt opp ved søndre ende av Langeskogen (Levende Ord) kl. 11, så går
vi i samlet tropp!
• Ta med det dere trenger av grillmat
og drikke (Grill ordner vi)
• Alle kler seg selvsagt etter vær og
føreforhold - men vi satser på sol,
sol, sol!
VELKOMMEN! Arr: Barne- og familiekomiteen i Slettebakken menighet

Natteravnene

Visst er det kjekt å være småbarnsmor,
men mange oppdager at fleksibilitetens
grenser innskrenkes kraftig.
- Et veldig kjekt tilbud, mener moren til
lille Simon. Hun hørte om babysangen
på småbarnstreff med et eldre barn. Olines mor hørte om det gjennom venner
og på helsestasjon, mens Elines mor fikk
høre om det på dåpssamtale. Kristin har
allerede tankene på neste babysangkurs,
første uke i september. Påmelding: ring
eller send SMS på tlf 977 18 438.

Mangfoldig arbeid
Menighetsrådet er svært takknemlige og

glade for giverne vi har som gjør det flotte arbeidet til Kristin mulig – og vi er selvsagt takknemlige for den store innsatsen
Kristin legger ned! Babysang er bare en
av mange ting. Da undertegnede forlot
kirken, begynte de litt eldre barna å
komme strømmende – da var det klart
for småbarnstreff. Dessuten har vi søndagsskole, familiegudstjenester, nyoppstartet voksenkafé, komité for familiearbeid på Nedre Nattland og Kristin avslører og at det snart skal startes en ”familiedag” – hva det er får vi bare vente å se!
Sa vi forresten at babysang er åpent for
menn? Det er det! 

Vinteren 2005 gikk det
natteravngrupper fra
Slettebakken
kirke
noen
fredagskvelder,
men da var det ofte lite
folk å treffe ute. Dermed ble
det et opphold i ravningen til litt ut på
våren, da vi fikk noen foreldre til å gå ut.
Da sommerferien startet, tok ravnene
pause.Natteravningen har videre stoppet opp litt i høst. Det har ikke vært nok
voksne som har meldt seg. Denne våren
prøver vi på nytt, og nå har det gått folk
ute to fredagskvelder på rad. Pr. 21.
april var det sju Natteravnere på listen.
Har du lyst og anledning til å stille
som ravn en gang pr måned frem mot
sommerferien og til høsten, ta kontakt
med Lars Petter Eide, tlf 994 83 804, epost: lars.petter.eide@bkf.no 

Liturgiske tekstiler
AV JORUNN M. JOHNSEN

Til advent i fjor fikk vi et nytt sett med liturgiske tekstiler som vi har i kirken. Det
vil si messehakel som prestene bærer ved

nattverd og lesepultklede. Det fine fiolette settet ble laget av Laila Endresen i Ulsteinvik etter at Biskopen hadde godkjent
det og etter at menigheten hadde funnet
finansiering. Gjennom hele fastetiden i år

har vi kunnet glede oss over dette vakre
settet. Nytt rødt sett tas i bruk i pinsen.
Også dette er laget av samme kunstner og
det er finansiert ved en tildeling fra Marie
Andresen f.Heyerdahls legat. 
juni 2006
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Ånden er her!
Men hvor da?
I Apostelgjerningene leser vi om hvordan
Den Hellige Ånd ble gitt til disiplene slik
de var blitt lovet. Det foregikk tydeligvis
ikke i stillhet, siden «en stor mengde
samlet seg da de hørte denne lyden».
AV BIRGER HUUN

Effekten var og ganske uvanlig, de
som kom til var folk fra mange land og
de hørte evangeliet forkynt på sitt eget
språk. Ja, det var så merkelig at noen
av dem som hørte på beskyldte disiplene for å være fulle. Da forklarte Peter hva som var i ferd med å skje: «Disse
mennene er ikke fulle som dere tror. Det
er jo bare den tredje time på dagen.Men
her skjer det som profeten Joel talte om:I
de siste dager skal det skje, sier Gud: Jeg
vil utøse min Ånd over alle mennesker.
Sønner og døtre hos dere skal tale profetiske ord,de unge menn skal ha syner,og
de gamle blant dere ha drømmer. Selv
over mine treller og trellkvinner vil jeg i
de dager utøse av min Ånd, og de skal
tale profetisk.». Dette var oppfyllelsen
av et av Guds mange løfter, sa Peter og:
«Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi
navn,hver og en av dere,så dere får tilgivelse for syndene, og dere skal få Den
Hellige Ånds gave».

For oss i dag?
Vi lever og «i de siste dager», slik Peter
så dem, etter Jesu oppstandelse og
himmelfart, Åndens gave er for alle

Natlandsveien
Blomster
Natlandsveien 65,
5093 Bergen
Telefon: 55 20 22 11
Telefaks: 55 20 10 05
E-post: natbloms@online.no
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Den hellige ånd
kommer til apostlene.
Tresnitt av Albrecht
Dürer (1510)

oss som er døpt. Men legger vi merke
til Ånden i våre liv? Eller - er det viktig?
Den Hellige Ånd har mange fasetter
og virkemåter, men det Peter velger å
nevne først er dette at det er for alle og
at man skal tale profetisk og ha drømmer og syner. Gjør vi det? Det er sikkert ikke uvanlig, kanskje vi heller
snakker for lite sammen om våre erfaringer slik at det ikke blir en del av
styrken i vårt kristne fellessap?
Hva skjer når man får en drøm fra Gud
eller taler profetisk? I 1995 ga Jostein
Gaarder ut Sofies Verden, en roman om
filosofiens historie. Den handler om Sofie Amundsen på snart 15 år og hennes
familie. Tidlig i boken begynner hun å
motta små beskjeder i postkassen
hjemme. En del postkort er adressert til
«Hilde» fra «pappa» og Sofie har ikke
peiling på hvem dette er. Men det viser
seg etter hvert at denne pappaen, en
major i FN-styrkene i Libanon, skriver
historien om Sofie som en fødselsdagsgave til sin datter Hilde. Det vi (leseren) og Sofie - tror er virkeligheten er egentlig skapt av forfatteren - majoren. Sofie
får ikke, og kan ikke, vite om majoren og
Hilde før han velger å skrive seg inn i Sofies verden på postkortene.
Slik er det med Gud og Åndens gaver
og Gud, «forfatteren», har jo skapt ver-

den og oss. Vi er «Sofie», men vi har ingen mulighet til å sanse ham med mindre han selv åpenbarer seg, at han «skriver seg inn» i vår historie og hverdag.
Det har han gjort først og fremst i Jesus,
som kom fra himmelen og til vår verden, men og gjennom profetene og disiplene. Dette har vi deres vitnesbyrd
om i bibelen. Men han gjør det i dag og,
når Ånden gir oss syner, innskytelser og
viser oss Guds mening med mange bibelsteder.

Ånden - et pant
Gud er nær oss alle, mye nærmere enn
vi oppfatter til en hver tid, selv om han
er utenfor vår rekkevidde. Men vi kan
be om å få se og merke mer til Ånden i
hverdagen. Det gir stor glede å merke at
Gud er så nær. Det at vi har Ånden slik er
Guds måte å si: «Hold ut, dere er ikke
alene. Jeg er med dere. Om en stund skal
dere få se meg slik jeg er.» Paulus sier i
Efes. 1,13-14 «I ham er også dere kommet til tro da dere hørte sannhetens ord,
evangeliet om deres frelse. I ham er dere
blitt merket med et segl,Den Hellige Ånd
som var lovt,og som er pantet på vår arv,
inntil forløsningen kommer for Guds
folk,til pris og ære for hans herlighet.» 
God pinse!
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Per Barsnes fyller 60 år 25. juni. Samme dag kan han feire 30
år som prest. Gjennom disse årene har han satt verdifulle spor
etter seg, ikke minst her i Fana.

Halve livet
som prest
AV INGVAR HENNE

På sin 30 årsdag ble Barsnes viet til
prest i Stedje kirke, og han startet
derved sin viktige prestegjerning.
Mange har gjennom disse 30 årene
kunnet glede seg over hans sterke
engasjement i kirken, og hans gode
humør og omsorg. Hans store arbeidskapasitet og ukuelige pågangsmot har stadig gitt resultater, og han
avslutter mange samtaler med ordene «Dette skal vi få til!».
Med sin kreativitet har Per Barsnes
bidratt til å styrke kirkens rolle både i
fest og hverdag. Han har tatt initiativ
til store jubileer og markeringer i
Fana, og fylt kirken til trengsel ved
mange anledninger de siste årene.
Barsnes var også sentral i utviklingen
av Sesam på Nesttun som et prostitiltak i 2004, og har slik bidratt til å
bringe kirken ut til folk i hverdagen.
Det er kanskje ikke alle som vet at han
var med i prosjektgruppen som dannet Kirkens bymisjon i Bergen, og videre som leder av representantskapet
fram til 2005. Barsnes er derfor indirekte både kulturprest og gateprest.
I sitt daglige virke som sokneprest i
Fana møter vi Barsnes som forkynner
og sjelesørger. Han er opptatt av
gudstjenestens funksjon som menighetens naturlige møtepunkt, og en
bred kontaktflate mot lokalmiljøet.
Barsnes har et stort engasjement for

Sjømannskirken som lokalmenighetenes forlengede arm ut i verden.
Gjennom sine verv i Sjømannskirken
har han arbeidet både for kirkens
oppsøkende og inkluderende rolle
internasjonalt, og dens lokale fotfeste
og støtte i by og bygd hjemme i Norge.
Som prost i Fana har Barsnes initiert
og ledet utviklingen av Fanamodellen, en ny organisasjonsstruktur for
samarbeid på prostiplanet, på tvers
av menighetsgrenser og kirkens to arbeidsgiverlinjer. Han har tatt tak i de
utfordringene nye rammebetingelser
har gitt, og gjennom løsningsorientert samarbeid oppnådd forbedringer
der andre så problemer.
Per Barsnes er uten tvil en dyktig
strateg og initiativtaker. Han er også
en sosial humørspreder som alltid
har en god historie på lager, og selv
om en kan ha hørt historien før, er det
umulig å ikke bli dradd med av hans
smittende latter. Hans sosiale natur er
også nyttig. Det er viktig å ha gode
kontakter i det politiske miljøet for å
sette kirken på dagsorden i politikernes hverdag, og Barsnes har utrettet
mye for Fana gjennom målbevisst dialog med sentrale folkevalgte.
Uten hans iherdige innsats hadde
nok ikke kulturlandskapet rundt Fana
kirke blitt valgt til tusenårssted for
Bergen i år 2000. Det er derfor helt naturlig at Barsnes sin store dag blir feiret i kulturparken. Den symboliserer

svært godt hvordan han har bidratt til
et konstruktiv samspill mellom kirke
og kultur, og hvordan han har klart å
engasjere både private og offentlige
støttespillere for å knytte bånd
mellom gammelt og nytt.
Vi ønsker til lykke med den store dagen, og vil samtidig ønske alle velkommen til høymesse i Fana kirke kl. 11 og
påfølgende fest i kulturparken. Der
blir det kirkekaffe med kulturelt tilbehør ved Sola Fide og lokale krefter. Det
blir anledning å si noen ord til jubilanten, og i stedet for en personlig gave
ønsker Barsnes en gave til styrking av
arbeidet blant barn i Fana. Fana sokneråds konto er 3411.30.76803 

KONSERT I SKJOLD KIRKE
SØNDAG 11. JUNI KL 19

«Come in and stay a while»
Sola Fide ønsker deg velkommen til sommerens store høydepunkt. Vi inviterer til
musikalsk aften der vi i samarbeid med
Per Oddvar Hildre skal synge alt fra negro
spirituals via Erik Bye til Sting, så her
er noe for enhver smak!

Billett kr 150, barn kr 75
Les mer på www.solafide.no

KIRKENS SOS TRENGER FLERE MEDARBEIDERE!
Kirkens SOS trenger flere frivillige medarbeidere til krisetelefonen, og starter derfor nytt
kurs i samtaleferdigheter og krisehåndtering. Kurset går på mandagskvelder med kursstart
18. september 2006. Medarbeiderne har vakt ca. hver 12. dag, og får støtte og veiledning
så lenge de er med i tjenesten.
For å bli med må du være over 20 år. Oppgaven er å lytte til innringer, og tåle å møte et
annet menneskes smerte og sorg. Medarbeidere skal ikke finne løsninger eller ”gode råd”.
Velkommen til en viktig og meningsfull tjeneste og et godt fellesskap!
Ring oss på tlf. 55 32 58 45 på dagtid eller 480 35 841 kveld og helg.
Du finner mer informasjon på www.kirkens-sos.no

juni 2006
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Ber om 12 mill.
Middelalderkirken i Fana
er i forfall. Nå ber Kirkevergen om 12 millioner
kommunale kroner til å
ruste den opp.
AV KJETIL GILLESVIK

- Det er veldig viktig at vi nå får midler
til å ruste opp bygget, sier Lisbeth
Thorsheim, prosjektleder for Kirkevergens byggavdeling. Hun har nå
sendt brev til byrådsleder der hun ber
om 12 millioner kroner til å ruste opp
Fana kirke.
- Bygget er en kulturskatt vi må ta
vare på. Jo lenger en venter med å ta
tak i problemet, jo dyrere blir det.

Rasfare
Sammenlignet med de tre andre middelalderkirkene, Mariakirken, Domkirken og Korskirken, er Fana i relativt
god stand. Problemet er at taket snart
kan begynne å falle fra hverandre. Skiferen ligger utrygt, noe som skyldes at
lektene og sløyfene under steinen er
råtnet og vridd. For å forhindre ulykker om en stein skulle løsne, er det
plassert en lang tunnel langs kirkens
ene langside.

Ikke holdbart
- En ikke holdbar løsning, mener Lisbeth Thorsheim hos kirkevergen. Hun
synes det er uverdig at pårørende ved
begravelser skal måtte bære en kiste
gjennom en lang trang ståltunnel ved
begravelser.
- Ikke bare er det til hinder ved begravelse. Det er også visuelt skjemmende. Denne tunnelen må vi få fjernet, sier Thorsheim.

Ustelte graver
Mens det på den ene langsiden av kirken er plassert en beskyttelsestunnel,

RASFARE: Av frykt for at skiferstein skal falle
ned har en satt opp tunnel for at de besøkende
skal kunne passere trygt. Det går kanskje greit å
passere gjennom tunnelen med en barnevogn.
Langt mer komplisert blir det med et helt gravALLE FOTO: KJETIL GILLESVIK
følge.

6

juni 2006

3-06.qxp

30-05-06

20:56

Side 7

... men vil trenge 140 millioner

www.knudsen.no

mill.

felles

Kirkevergen i Bergen kommune ber i første omgang om
12 millioner kroner til å ruste opp Fana Kirke.
På litt lengre sikt er derimot behovene langt større. Lisbeth Thorsheim anslår de
samlede kostnadsbehovene for å ruste opp Bergens fire middelalderkirker til 140
millioner kroner. Foruten Fanas tolv millioner, trenger Mariakirken 33 millioner,
Domkirken 53 millioner og Korskirken 41 millioner. – Vi mener dette er et offentlig anliggende, men vi har vanskelig å tro at Bergen kommune ser seg i stand
til å betale alle disse utgiftene, sier Thorsheim. Hun mener staten må på banen
skal en klare å få rustet opp det hun karakteriserer som kulturskatter. 

NEDSLITT: Murpussen på veggen er begynt å falle ned inne i kirkerommet.

er den andre siden stengt. Det betyr at ingen kommer til og får stelt
gravstedene som ligger på den siden. I stedet gror gress og busker
til.
- Det synes vi selvsagt er trist,
forteller Thorsheim.
Kirkevergen i Bergen, Gunnar
Wik, går enda lenger. I sitt brev til
Bergen kommune uttrykker han
krast at tiden er kommet for å bevilge de tiltrengte midlene til opprustningen av Fana kirke.
- Kostnadsoverslaget for total utbedring av Fana kirke er i denne
sammenheng ikke uoverkommelig. Dette anslås til ca. 12 millioner
kroner... Vi ber om at byrådet bevilger ekstra midler til rehabilitering av kirken slik at den uverdige
situasjonen i Fana tar slutt og kulturarven som Fana kirke representerer blir ivaretatt, skriver Wik.

Flere behov
Behovskravene Kirkevergen stil-

ler er basert på en analyse firmaet Opticonsult gjorde i 2005.
Foruten utskiftning av taket,
trenger bygget følgende oppgraderinger.
 Fana kirke er bygget med
kleberstein. En del av denne
steinen må repareres og skiftes.
 Det er behov for utbedring av
skadet puss på de innvendige
veggene. I tillegg må veggene
kalkes.
 Mye av inventaret i kirken har
behov for vedlikehold. En stor
del av blyglassvinduene med
glassmalerier trenger reparasjoner.
 Dreneringen rundt bygget
blir beskrevet som meget
dårlig, og det er tegn til fuktinntrenging i muren. Det er
derfor nødvendig med ny
drenering rundt kirken.
 Det elektriske anlegget er av
eldre type og bør skiftes ut. 

Bobmedlemskap
– en gave for
fremtiden!
Et medlemskap i Bergen og Omegn
Boligbyggelag er den perfekte gaven til
konfirmanten. Også ypperlig som dåpseller bursdagsgave.
Innmelding kroner 300 per medlemskap.
Ingen årlig kontingent før etter fylte 18 år.
Sørg for at den du er glad i får ansiennitet
på boligmarkedet!
Se www.bob.no, ring oss på 55 54 74 00 eller
kom innom oss i Bobhuset, Nygårdsgaten 13-15.

juni 2006

7

felles

3-06.qxp

30-05-06

20:56

Side 8

Sorggruppeleder Gerd Dale, diakon i Skjold
menighet Lene Merete Gunnarson og diakon i
Birkeland menighet Tone T. Totland.

Alle vil komme
til å oppleve
sorg i livet. Sorg
er ingen sykdom.
AV KJARTAN ALVESTAD

Lene Merete Gunnarson, soknediakon
i Skjold menighet, Tone Totland, soknediakon i Birkeland menighet og Gerd
Dale, frivillig, arbeider i et felles prostiprosjekt om sorgarbeid. Hvert halvår
arrangerer de seminar. Målet er å nå ut
til så mange som mulig i Fana prosti.
De som melder seg på sorgseminaret
kan melde seg på sorggrupper. Gruppene settes sammen på bakgrunn av
hva den enkelte har opplevd, alder og
situasjon.
Samtalen i gruppen blir til etter hva
gruppemedlemmene er opptatt av, og
dette kan variere fra gang til gang og fra
gruppe til gruppe. Temaer som går
igjen er det å bli alene, det å føle på sorgen lenger enn omgivelsene og det å bli
oversett.

Kirkelig tilbud
Det er en klar profil på at dette er et kir-

Sorggrupper:
kelig tilbud. På sorgseminaret er prest,
diakon og gruppeledere til stede. Gruppelederne har sin tilhørighet til kirken.
Det er viktig å få frem at man ikke spør
de som kommer om de har en kristen
tro. Skal dette bli et tema i gruppen, så
er det deltagerne selv som bringer det
på banen.
Gruppelederne tar ikke dette initiativet. Hvis dette kommer opp er gruppelederne klare til å svare så godt de
kan. Gruppelederne er ingen terapeu-
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–Kan være e

ter, men helt vanlige mennesker som
stiller seg til disposisjon. Alle i gruppen har taushetsplikt. Dette skaper en
trygg ramme som gjør at man kan dele
sine erfaringer.

-Kjenner meg igjen
Gerd Dale mistet sin mann for seks år
siden. Hun sier dette om sin rolle som
gruppeleder:
- Jeg vet hvordan det er å miste en ektefelle. Jeg kjenner meg igjen i de situ-

asjonene som de er i, og kan kanskje
være til hjelp for de som er med i sorggruppen. Det er de som er i gruppen
som bestemmer hva samtalen skal
dreie seg om, sier Dale.
- Vi begynner med å spise rundstykker og drikke kaffe og te. I begynnelsen
må man bli kjent med hverandre og bli
trygge på hverandre.

Forskjellige reaksjoner
- Etter hvert spør gruppelederne om
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Et kinesisk visdomsord som er mye brukt i
gruppene beskriver sorg på en fin måte:
Sorg er som en trekant som dreier rundt i hjertet
med spisser som risper. Det gjør vondt, forferdelig vondt
til trekantenes spisser er avslitt og det bare
er en kule igjen, som glir rundt uten smerte.
Sorg er en prosess som tar tid, men den tar slutt.
Hvor lang prosessen er beror på hva vi har mistet,
hvilke ressurser vi selv har og hvilken støtte
vi mottar fra omgivelsene våre.
Men når gleden over det du har hatt,
overskygger savnet av det du har mistet, når du vet
at du aldri ville unnvært det du har tapt,
selv om du var klar over at du en gang
kanskje måtte gi slipp på det, da er trekantens spisser
avslitt og kulen blir en skatt i ditt hjerte.

Fakta om sorgseminar
Det er seks frivillige sorggruppeledere
med i prostiprosjektet. Disse rekrutteres fra de ulike menighetene.
Også diakoner er med som gruppeledere. Gruppens størrelse ligger mellom
3 – 6 personer, og de møtes ca. hver 14.
dag i 10 – 12 uker. Hvert samvær varer
i ca. 1,5 time, og kan være både på formiddagstid og ettermiddag/kveld.
Hvert halvår arrangeres det sorgseminar i prostiet. Samarbeid er en fordel i
og med at enkelte menigheter er for
små til at de ville klart å få i gang sorggrupper på egen hånd.
Det er en klar profil på at dette er et
kirkelig tilbud. På sorgseminaret er
prest, diakon og gruppeledere til stede.
Gruppelederne har sin tilhørighet til

kirken. Det er likevel viktig å få frem at
man ikke spør de som kommer om de
har en kristen tro.
Til høsten er det nytt sorgseminar, og
anledning til å melde seg på grupper
der men det er selvsagt mulig å melde
seg til en gruppe uten å ha vært på seminaret.

Ønsker du å vite mer,
kan du kontakte:
 Diakon Tone Totland,
Birkeland menighet 55 36 22 85
 Diakon Lene M. Gunnarson,
Skjold menighet 55 59 71 15
 Diakon Linda Bårdsen,
Bønes menighet 55 30 81 17

n være en god hjelp
hvordan den siste tiden har vært, og
om de har noen planer de kan se frem
til. Det er mange som tenker at de kan
ha unormale tanker og følelser. Det er
mange forskjellige måter å reagere på.
En del ting er ganske likt.
Det fine med sorggrupper er at vi ser
hvor stor hjelp deltakerne har av hverandre. Erfaringen er at de er svært ærlige ovenfor hverandre, og terskelen
for å våge å ta opp ømtålige ting blir
lav. Gruppelederne sørger for at alle

får komme til ordet og at alle får sin
plass.

Styrke i troen
Gerd Dale sier om det å selv ha opplevd
sorg:
- Når man får et dødsfall nært innpå
er man i sorgen. Det er også en styrke
i det å ha troen. Det er og en styrke i
det å føle at noen ber for en. Det er
utrolig viktig å bli sett. Man må våge å
kunne ta kontakt med en som er i sorg.

En klapp på skulderen betyr mye. Det
kan være tøft å bli oversett, understreker Gerd Dale.
Dale mener også det er viktig å ta
frem de gode minnene. Det er mange
som kommer frem til at det er godt å
tenke på det som var. Det er ikke så lett
til å begynne med å tenke slik, men etter hvert blir det lettere.
En nabo sa til meg: Du har din avdøde ektemann inni deg. Dette var
godt å høre. 
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-Et veldig godt by
Søreide menighet feiret
søndag 15. mai rehabiliteringen av kirken med en
festgudstjeneste. Opprustningen har kostet
15 millioner kroner.
AV KJETIL GILLESVIK

Det har vært en lang ferd frem mot
målet. I 1999 vedtok politikerne å
ruste opp kirkene på Søreide og i Fyllingsdalen. Da trodde alle at det skulle
gå fort, men pengeproblemer i kommunal sektor tvang de folkevalgte til å
prioritere det ene av gudshusene.
Først i dag, seks år etter, står Søreide
kirke ferdig. Sogneprest Hans Jørgen
Morvik synes det har tatt lang tid, men
nå er alt glemt.
- Det er veldig mye positivt å si om
det bygget som nå står ferdig. Kirken
er betydelig mer tjenelig nå enn hva
den var.

OMVELTNING
Søreide kirke har lekket siden det stod
ferdig i 1973. Bygget har vært dårlig
bygd – og mye måtte gjøres når rehabiliteringen nå stod for tur.
 Utbedring av tak.
 Fasade. Utskiftning av vinduer.
Nye plater på veggene.
 Flislegging utendørs.
 Rullestolrampe.
 Endringer i inngangspartiet.
 Nytt ventilasjonsanlegg.
 Nye stoler i kirkerommet.
 Kontor er ombygd. Lydisolert.
 Skapt to lydtette rom i kirken.
Godt egnet for sjelesorgssamtaler.
 Opprustning av toalettene.
 Forbedret belysning i menighetssal
og peisestue.
 Nytt kjøkken.
 Nytt lydanlegg.

15 MILLIONER
Utbedringene har kostet 15 millioner
kroner. To millioner over opprinnelig
budsjettert.
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- Det som har kostet mest er nok tak
og fasade, forteller Lisbeth Thorsen,
byggansvarlig hos kirkevergen i Bergen. Hun er fornøyd med resultatet,
men vedgår at det har vært et litt uvanlig prosjekt.
- Det er ikke ofte at en må rehabilitere en kirke etter 30 år.
Sogneprest Hans Jørgen Morvik er

forundret over hvor dårlig Søreide
kirke ble bygget på begynnelsen av 70tallet.
Like kritisk er han ikke til sluttresultatet nå.
- Nå får vi helt andre arbeidsmuligheter i kirken. Bygget er langt mer egnet til aktivitet, sier han, og legger til.
- Dette har vi ventet på. 
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godt bygg
Ole Danbolt Mjøs kjem
til Olsok-festen i Fana
Leiar av Den Norske Nobelkomité, Ole Danbolt Mjøs, er til
dagleg professor i medisin ved Universitetet i Tromsø. Mjøs
har hatt ei rekke store verv i kyrkje og samfunn. Han leia
m.a. utvalet som i 2000 la fram innstillinga «Frihet med
ansvar – om høgre utdanning og forskning i Norge», som
Kvalitetsreformen er bygd på.
Mjøs er kommandør av Den Kongelege St. Olavs Orden for
mangeårig samfunnsgagnleg innsats, m.a. som rektor ved
Universtetet i Tromsø frå 1989 til 1996. Ole Danbolt Mjøs
har ei eineståande evne til å kombinere stor fagleg kompetanse med alminnelig folkeleg nærver, der den gode og
smittande humor er ein del av hans kjennemerke.
Vi gler oss til å høyre han på Olsokfesten i år.
Program:
Olsokdag, laurdag 29.07. kl. 18.00 i Fana kyrkje.
Olsokmesse v/prost Per Barsnes. Song av Olsokkoret.
I flukt med gudstenesta: Folkefest på Hordamuseet:
• Festtale v/leiar av Nobelkomiteen, dr. med. Ole D. Mjøs
• Leik og dans på vollen
• Korgafest og hyggeleg prat
(På korgafest tek alle med ei korg med mat og
drikke til seg og sine + litt ekstra så ein kan dele
med andre,om nokon har gløymt seg)
• Olsokbål ved Fanafjorden.
Arr: Fana prosti

I MÅL: Sogneprest
Hans Jørgen Morvik
(t.h) kan puste lettet
ut etter en lang periode med ombygging.
15. mai ble Søreide
kirke gjenåpnet
(over).
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Åpnet gjenbruksbutikk

Det er ledig stilling som

journalist
i de felles menighetsbladene for Fana prosti

Biskop Ole D. Hagesæther klippet
snoren da Det Norske Misjonsselskap (NMS) 15. mai åpnet Gjenbruksstasjon i Hollendergaten.
Inntektene går til misjonsarbeid, hovedsakelig i u-land. I tillegg ønsker
NMS også å være en motvekt til den
kast- og bruksmentaliteten som eksisterer her hjemme. Butikken blir likevel ikke noen konkurrent til Fretex.
– Vi blir vel heller et supplement. Vi
har ikke klær, bøker eller store møbler. Det er ikke plass til store ting,
mest «duppeditter» og alt som er
smått, forteller Sylvelin Samnøy, utstillingsansvarlig for den nye butikken til Bergens Tidende.

Arbeidsoppgaver:
- Produsere bilder og stoff til fellesdelen
i samarbeid med redaktør
- Delta på fellesredaksjonens møter
Bladet kommer ut med seks nummer i
året. Arbeidstid er beregnet til 35% av en
total arbeidstid på tre uker pr. nummer.

Det Norske Misjonsselskap eier fra
før 23 butikker og et lysstøperi. Den
første ble startet på Solakrossen i Rogaland i 1998.
Den nye butikken i Bergen er basert
på dugnad. Alle jobber gratis. I tillegg
kommer Gjenbruksstasjon til å motta
gavene sine vederlagsfritt. 

Lønn etter avtale.
Det er ønskelig at den nye journalisten
kan tiltre i forbindelse med utgivelse av
nummer fire, like etter sommerferien.
For å få vite mer om stillingen kan du ta
kontakt med redaktør Jan Hanchen
Michelsen tlf. 55 23 25 47 eller styreleder
Magnhild Bøyum Aase tlf. 55 28 92 36

Velkommen til

Hvordan har du det

EGENTLIG?
Krisetelefon
815 33 300
E-posttjeneste
www.kirkens-sos.no

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST
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Ten-sing-konsert
Slettebakken ten-sing holder konsert i Slettebakken kirke søndag
11.juni klokken 1930. Konserten vil koste 20 kr. Du vil også få muligheten til å gi kollekt om du ønsker det. Tidligere på dagen, klokken 11.00 er det AUFA gudstjeneste i Slettebakken kirke. Denne
gudstjenesten har ten-sing fått ansvaret for, og temaet på gudstjenesten vil derfor gå igjen i konserten. Vi i ten-sing ønsker deg og
dine hjertelig velkommen til både gudstjeneste og konsert.

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

Sokneprest Jorunn M. Johnsen
Telefon . . . . . . . . . . . 55 59 71 51
Epost . . .. jorunn.johnsen@bkf.no
Telefon,privat . . . . . . .5 5 28 98 00
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
Kirketjener Odd Rune Duesund
Telefon . . . . . . . . . . . 55 59 71 54
E-post . . odd.rune.duesund@bkf.no
Mobil . . . . 45 28 02 63/93 20 07 16
Telefon,privat . . . . . . . 55 93 34 51
Familearbeider/kontorfullmektig
Kristin Trætteberg
Telefon . . . .55597155/977 18 438
E-post . kristin.traetteberg@bkf.no-

Menighetskonsulent Eli Heggdal
Telefon . . . . . . . . . .55 59 71 84
E-post . . . . . eli.heggdal@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
Menighetens barnehage
Telefon/faks . . . . . . . . 55 28 40 96
E-post . . . . . smbhg@broadpark.no
Barnehagestyrer Signe Trætteberg
Telefon,privat . . . . . . . 55 28 16 82

Besøkstjenesten
Liva Eide . 55 28 65 45 /56 35 41 78
Eldresenteret
Telefon . . . . . . . . . . . 55 36 14 50
Søndagsskolen
Kristin Trætteberg . . . . 55 32 76 87
SNIK (Snart i klubben)
Sigrid Trætteberg . . . . . . 98818687
Speiderne
Erling Handal . . . . . . . . .95908333

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

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

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

TenSing
Marianne Jansen . . . . . . 40237663

Cellegrupper:
Birger Huun . . . . . . . . 55 28 92 04
mob . . . . . . . . . . . . . . 917 15 464
Ungdomsklubben
Pia Angel . . . . . . . . . . . 99264047
Harald Øgaard . . . . . . . 41638175
Lederkurset
Kai Roger Mørk . . . . . . . 41611991
VI KAN
Marit D.Johannesen . . . 55 28 40 79
Kamerunringen
Inger Steinkopf . . . . . . 55 13 42 41
Gave til menigheten?
Bankgiro . . . . . . . . 3624.51.12208
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Tanker om å leve
Menighetsrådleder
Nora Lindén.

Hvilke verdier og mål skal vi ha for livet vårt? Jeg
tenker på slike spørsmål når jeg leser Anders
Vassbotn sin salme «Å leva er å elska.»
AV NORA LINDÉN

Denne salmen beskriver verdier og mål
som vi som kristne vil søke og arbeide
for å nå.
Den beskriver godt hvordan livet skal
leves rett, og jeg bruker det som utgangspunkt for noen refleksjoner rundt
det jeg synes er det viktigste i mitt liv.
Slik beskriver Anders Vassbotn sitt
mål med livet:
Å leva det er å elska
det beste dei sjel fekk nå
å leva det er i arbeid
mot rikare mål å trå
Å leva det er i livet
Å finna det største verd
Å leva det er å vinna
Til sanning i all sin ferd
Å leva det er å leggja
All urett og lygn i grav
Å leva det er som havet
Å spegla Guds himmel av
Gjennom tre små vers beskriver Vassbotn livet. Han begynner med det viktigste: Det er å elske. Vi skal elske vår

FOTO: FRODE HJERTNES

neste som oss selv.
Vi skal elske våre fiender. Vi skal elske
det gode.
Så vanskelig, men
også så riktig.
I samme verset
står det at vi skal arbeide for å gå mot
rikere mål. Hva er
disse målene som
er rikere, og hvordan trør vi på veien mot dem? Noen
ganger trør vi modig og sikkert, andre
ganger er vår gange usikker og vaklende. Vi synes vi ikke kommer av flekken.
Da sier Vassboth i andre verset at vi er
på vei til å finne det mest verdifulle i livet.
Livet består av å skape verdier, ikke i kroner og øre, heller ikke verdier for meg og
deg alene. Verdien vi søker er LIVET. Troen på at vi er skapt for å oppfylle Guds
mening med oss alle, liten og stor, i Norge og i alle andre land. Og det som har
størst verdi er sannheten. All urett og
løgn skal vi begrave, fjerne. Urett mot andre, og urett mot oss selv.Vi skal søke
sannheten, kjempe for det vi tror på, og
fjerne oss fra urette tanker og gjerninger.Vi ser urett som blir begått rundt om i

verden. Vi ser en
verden full av løgn.
Dette er, slik det
står i salmen, også
deler av livet, men
vi skal kjempe mot
det, Vi skal være
ærlige, ikke bare
når det ikke koster
oss noe, men også
når det koster, når
det er vanskelig.
Det er ulike veier til slike mål som
Vassbotn beskriver her.Vi kan hjelpe
den som er nær oss i hverdagen, vi kan
støtte den som lever langt borte . Ved å
be for dem, dele av vår rikdom , ved å
støtte dem som kan være nær dem som
som rammes av urett.
Når vi søker rikere mål må det være for
alle, overalt.
Så er den siste strofen i salmen: Å leva
det er som havet å spegla Guds himmel
av.
Havet er i stadig bevegelse, omskiftelig , i fornying. Det speiler himmelen,
strekker seg over hele verden. Slik skal
også vår kjærlighet strekke seg til å omfatte alle mennesker. Slik skal vi speile
Guds himmel av, ved å vinne til sannhet
og ved å elske det beste vi fikk nå. 

Her vil det i hvert nummer av menighetsbladet finnes litt stoff
for deg som er barn. Husk å sende inn svar på konkurransen,
så er du med i trekningen av en overraskelse…
Vitser: To gutter ble sendt til rektor. Rektor spurte den første:- Hva galt
har du gjort? - Jeg har bare kastet stein i vannet, svarte gutten. - Ja men
det er ikke så farlig, sa rektoren. Hva har du gjort da?, spurte hun den andre. - Ikke no, det er jeg som er Stein, svarte han.
To svensker konkurrerte om hvem som kunne lene seg lengst ut av vinduet. Plutselig vant den ene…

Løs rebusen:

-i+2–T+

- haer +

-L

Riktig svar sender du på sms (eller ringer) til Kristin, tlf: 977 18 438.Husk å
oppgi navn og adresse!
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Slettebakken trenger deg på laget:

Bli med i
givertjenesten!
Menigheten trenger inntekter for å fortsette det
verdifulle arbeidet blant barn, unge og eldre. Det
meste av utgiftene til menighetsarbeidet må dekkes
av innsamlede midler, gaver og takkoffer.
Målet er å få flere givere som slutter seg til ordningen med autogiro for månedlig trekk. Fast givertjenesten gir forutsigbarhet og muligheter for å planlegge nye prosjekter som kommer mennesker i menigheten til gode.
GRAFIKK. Fra en utstilling av grafiske arbeider .

FOTO: FRODE HJERTNES

Kulturen: -Det er

limet i samfunnet
Han sa det slik, tidligere miljøvernminister Børge Brende, i
en debatt på fjernsyn nylig. For å bli i bildet – da «limes»
det ofte og mye i Slettebakken menighet.
AV SVERRE TRÆTTEBERG, LEDER I KULTURUTVALGET

Organist og medlem i menighetens kulturutvalg,
Olav Øgaard (bildet tv.), har nettopp utarbeidet
en oversikt over
noen av de musikalske kulturtiltak
som finnes i lokalkirkelig sammenheng. Listen er lang, og vi nevner i
fleng: babysang, barnekor, tensing, motettkor, pensjonistkor,
strykergruppe, blåsergruppe. Det
arbeides dessuten med til høsten å
få startet kor for små barn i ett til to
av de nye boligstrøkene i menigheten. Spennende!
Tradisjonen tro vil det nok også
under «Kulturdager for Årstad Bydel» i september bli felles eldretreff
for bydelen i Slettebakken kirke,
der bl.a. pensjonistkorene i bydelen synger separat og i felleskor. I
tillegg skjer det mye i ulike andre
grupper med basis i kirkebygget.
Mer om dette kan leses i den fine
brosjyren som menighetsrådet har
fått laget.
ENGASJERT: Tidligere miljøvernminister Børge
Brende er opptatt av kulturens betydning.
FOTO: HØYRE/CF WESENBERG, KOLONIHAVEN

Kulturutvalget kan se tilbake på 3
vellykkede tiltak denne våren: Ibsenkveld, der skuespilleren Jan
Erik Christensen fremførte «Terje
Vigen,» musikkgudstjeneste på
Skjærtorsdag med cellosolist Johan Sebastian Blum og utstillingen
i kirkerom og menighetssal med
bilder av Aud Marit Skarrebo Holmen.
Alt dette ble svært godt mottatt
og samlet mange mennesker.
Høstprogrammet er ikke i fastsatt i detalj, men vi kan røpe at det
blir sang og salmekveld basert på
innkomne ønsker: «Sanger og salmer vi gjerne hører.»
Planer om lokal
sang/salmekonkurranse sysles
det også med,
men her må vi
komme tilbake
med flere fakta!
Det skal «limes» mye i
Slettebakken
menighet i
høst! 

Tenkt eksempel: Hvis 100 mennesker bestemmer seg for å gi et fast bidrag på kr. 250 i måneden vil vi få inn 300.000. Så mange bekker små
skal det til for at det blir en strøm av midler til
menighetsarbeidet.
Givertjenesten går blant annet til barne- og familiearbeider i 50% stilling. Dette er noe som sikrer et
tilbud for småbarnsfamilier med babysang, småbarntreff og søndagsskole. Det vil støtte menighetens diakonale arbeid, dåpsopplæring og andre menighetsaktiviteter. Vi vil gjerne sikre aktiviteter på
dagens nivå og aller helst bygge videre på det gode
engasjementet som allerede finnes i Slettebakken i
dag.
Alle som gir gaver til Den norske kirke kan få skattefradrag. Dette gjelder for gaver over 500 kroner og
inntil 12.000 pr. år. For at vi skal rapportere dette
til ligningsmyndighetene må du være registret som
giver hos oss med personnummer. Dette gjør du:
- Finn påmeldingsskjema for avtalegiro i våpenhuset eller ring Slettebakken menighet 55 59 71 50 og
be om å få det tilsendt. Dette er en trygg og god
måte å gi gave på. Fyll ut og send inn til menighetskontoret.
- Hvis du ikke ønsker å gi fast kan du likevel få et givernummer slik at gaven kan registreres i regnskapet. I så fall må skjema under fylles ut med nødvendige opplysninger og sendes til menighetskontoret.
Avtale om givertjeneste i
Slettebakken menighet.
Navn ..............................................................
Adresse............................................................
Poststed ………… postnummer .........................
Personnummer: 11 siffer .....................................
Frekvens:
Hver måned ……..... Hvert kvartal ……..
engangsbeløp ......... Beløp .....…………
Betalingsmåte:
Nettgiro: Legger selv inn faste trekk .....................
Giro: Antall giro som ønskes tilsendt .....................
Ønsker informasjon om autogiro der beløpet
trekkes av bank etter fullmakt fra giver..................
Avtalen løper til giver selv endrer
eller avslutter giveravtalen.
Skjema sendes til: Slettebakken menighet.
Vilhelm Bjerknesvei 31 5081 Bergen.
juni 2006
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Bor du i Nattland/Sædalen-området?
Da er du kanskje interessert i å vite at en gjeng fra ditt nærmiljø jobber med å få i gang menighetsarbeid i lokalmiljøet? En gruppe
med representanter fra både Slettebakken og Birkeland menighet har «boblet» sammen. Nattlandsområdet er i stadig vekst, og det
er viktig at vi etablerer gode møtesteder for barn og unge. Allerede til høsten har de planer om å starte opp et barnekor, og etter hvert
også mer familiearbeid/menighetsarbeid. Det er en ivrig gruppe som har satt dette i gang, men de vil gjerne ha med seg flere. Ønsker
du å gjøre en innsats i lokalmiljøet, eller vil du bare vite mer? Ta gjerne kontakt med menighetskontoret, spør etter Kristin. 

døpte
Mathias Gjertsen Torsvik
Ulrik Nordeide
Emma Viken Espeland,
Theodor Axelsen Tenold
Olve Heggernes Pedersen,
Julia Elisabeth Hansen Furnes,
Inga Trætteberg Rotevatn
Adrian Fjellanger-Eeg,
Signe Austbø,
Thea Dyrhol Slenes,
Andreas Frantzen Lothe,
Jonathan Hool Jensen,
Eline Kaland Kongsrud,
Ane Hove, Farnes Kirke
Tale Ruud, Tromøy Kirke
Kaspar Hagen
Daniel Antoni Ramstad
Liv Katrin Kloster
Nicolai Oa
Martine Bye-Hammer,
Anna Gilleshammer Nigardsøy,
Martin Lidstrøm Sætre,
Helene Helland Nordnæs,
Martin Johannesen
Sivert Stokke Iversen

døde
Signy Koller
Asta Carlsen
Karl Hilmar Sterner
Leif Ragnar Thorstensen

Gustav Didriksen
Walther Johannessen
Jørgen Lange
Mary Klarisse Bakken
Jan Kalleklev
Rolf Barman
Jenny Elida Olava Johannessen
Sofie Hausvik
Johanne Moe Nilssen
Marie Hetlevik
Cathe Bernhoft Andreassen
Frithjof Henning Berentzen
Solveig Rogne

gudstjenester
11.juni.Treeninghetssøndag
11.00 Gudstj. av de unge for
alle ved Ten Sing og L. P. Eide
19.30 Konsert i Slettebakken
kirke ved Ten Sing.
18.juni. 2.søndag etter pinse
11.00 Familiegudstj. ved J. M.
Johnsen, K. Trætteberg, Slettebk.
men. barnehage og aspirant- og
barnekoret. Dåp. Sommerfest
25.juni. 3.søndag etter pinse
11.00 Forenklet høymesse
ved Lars Petter Eide
2.juli 4. søndag etter pinse
11.00 Høym. v. J.M. John-sen.
Besøk fra Sjømannskirken i forb.
med generalforsamling. Dåp

9.juli. 5.søndag etter pinse
19.30 Prekengudst. på Slette
bakken menighets eldresenter
(ikke i kirken) ved J. M. Johnsen

Se hva som skjer

16.juli. 6. søndag etter pinse
11.00 Høymesse ved Jorunn
M. Johnsen

Pust i bakken Ungdomscafè
med lav terskel i Slettebakken
kirke. Fre kl 20 – 23. Siste gang
før ferien er 16.juni med grillfest. Oppstart igjen 18.august

23.juli 7. søndag etter pinse
11.00 Forenklet høymesse
ved Jorunn M. Johnsen
29. juli. Olsok
Se Fana kirke
30.juli. 8.søndag etter pinse
11.00 Høymesse ved Lars
Petter Eide
6.august. 9.søndag etter pinse
11.00 Forenklet høymesse
ved Lars Petter Eide
13.aug. 10.søndag. etter pinse
11.00 Høymesse ved Lars
Petter Eide
20.aug. 11.søndag etter pinse
11.00 Familiegudst. ved L. P.
Eide og K. Trætteberg. Dåp
27.aug. 12.søndag etter pinse
11.00 Høymesse ved Jorunn
M. Johnsen
3.sept. 13.søndag etter pinse
11.00 Høymesse ved Jorunn
M. Johnsen

Bønnestund i kirken
Hver mandag kl 18.00

Åpen kirke Hver torsdag kl 10 –
13 til og med 15.juni.Oppstart
igjen 7.september.
Pensjonisttreff. Ons. 6. sept. kl
11.30: Pensjonisttreff i kirken.
Andakter på sykehjem
Slettebakken menighets
eldresenter, aldershjemmet:
Tors. kl 17 til og med 22.juni.
Oppstart etter ferien: 31.august
Kolstihagen sykehjem:
Fredag 9.juni kl 12.00
Fredag 8.september kl 12.00
Slettemarken sykehjem
Onsdag 7. juni kl 11.30:
Menighetsrådet takker hjerteligst for gaver og offer som har
kommet inn til eget arbeid.Vi
takker spesielt for gaver som
kom i forbindelse med Sverre
Rosæthers gravferd, for gaver
til diakoniarbeid og til ungdomsarbeidet i menigheten.

Sommeren i Slettebakken
Sommeren nærmer seg og med den
går gjerne aktiviteten ned i menigheten. Foreninger, grupper og kor
har en pause i arbeidet, slik at vi
kan få nyte ferie- og fritid.
AV JORUNN M. JOHNSEN

Vi ønsker imidlertid ikke at den ukentlige gudstjenesten søndag formiddag skal
stoppe opp. Den går året rundt som et
regelmessig pulsslag. Vi feirer fellesskapet med Gud og hverandre.
Også i sommer skal vi ha gudstjenester

hver søndag. Dette til tross for at den
økonomiske situasjon i fellesrådet også i
år tilsier at vi ikke får vikarer for organist
og kirketjener. Vi kan ikke ha dåp alle
søndager og den musikalske støtten blir
litt variert. Her satser vi på å få med frivillige hjelpere til å lede sang og musikk slik
som i fjor.
Derfor vil noen gudstjenester i sommer blir kalt «forenklet høymesse». Dette gjelder søndagene 25.juni, 23.juli og 6
august. Søndag 9.juli flytter vi hele gudstjenesten ned til Slettebakken Menighets Eldresenter, på området ved hovedinngangen der. Vi har nå i et par år hatt

positive erfaringer med gudstjeneste
sammen med beboere der, og dette vil vi
fortsette med.. Det er blitt en fin tradisjon som mange setter pris på.
Vi håper på stor oppslutning på disse
nevnte gudstjenester og på de øvrige
gudstjenester i sommer. La oss stå sammen og vise at dette gudstjenestelige
pulsslaget er viktig for menigheten også i
denne sommer.
Har du lyst til å være medhjelper en
søndag, ta kontakt med prestene eller
skriv deg på liste i kirken. Se ellers oversikt over gudstjenester i menighetsbladet og i avisene. 

