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NR. 3/08 – ÅRGANG 49

med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

FOTO: JENS Z. MEYER

Sparer penger på
vakante stillinger
Ledige stillinger i prostiet
står vakante. - Dette
skyldes delvis mangel
på arbeidskraft, men er
også et resultat av innsparingskrav, innrømmer
stiftsdirektør Helge Taranrød (bildet).
Side 6-7

Storfint besøk
Oppussingen av
kirken har startet
Slettebakken kirke er nå
endelig under utbedring.
Snart runder kirken vår
40 år - forhåpentligvis
med mange av alderens
slitasjespor fjernet.
Side 14-15

-med fisk på menyen
Mesterkokk Fredrik Hald serverte og fiskeriminister Helga
Pedersen var gjest da menighetsbarnehagen bokstavelig talt
satte fisk i all former på menyen i mai. Stikkordet er kostholdkampanjen «Fiskesprell».
Side 2-3
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Sommersol og glede?
Kanskje du undrer deg over at jeg
setter et spørsmålstegn ved gleden
over sommersolen.

10:01

Side 2

Fast fisk i me

AV JORUNN M. JOHNSEN

Grunnen er ganske enkel –
sommer og ferietid er ikke
alltid en gledelig tid. Mange
mennesker gir uttrykk for at
de vanlige hverdager er best, alt som
handler om festdager og annerledesdager
blir vanskelige fordi ensomheten da blir så
sterk og tydelig.
På de vanlige dager går livet sin gang
med de gjøremål man har, men på annerledesdager da kan tomheten bli så vanskelig å bære.
Mange av oss ser frem til sommeren
med ferie og alt det som kan være et avbrekk i hverdagene våre. Men mange av
oss vet at da kommer også en del problemer opp til overflaten – økonomien tilsier
ikke alltid de store ferieturer, familien
bortreist på ferietur kan medføre mindre
besøk hos de gamle og skrøpelige og ferieturer der familiene er tettere sammen enn
vanlig, kan utløse konflikter. Ja, listen av
problem kan gjøres enda lenger.
Sommerglede med en bismak altså.
Derfor utfordres vi på slike annerledesdager til å ha blikket rettet mot hverandre
og den sårbarhet og skrøpelighet som vel
preger alle mennesker. Vi er skjøre vesener, vi har vel alle våre saker som vi synes
er vanskelige. Derfor handler det mye om å
se hverandre og bry seg om hverandre.
«Gjør det lille du kan der hvor Gud har deg
satt» står det i en sang. Din oppgave er
kanskje nettopp nå i sommertiden å ta
kontakt med en nabo eller en i familien
som trenger litt ekstra oppmerksomhet, ta
en telefon, be noen ut på en tur eller på en
kopp kaffe. Bare for å være sammen og
kjenne at vi trenger hverandre. Vi lever
våre liv overlatt til hverandre. Derfor er det
så viktig hvordan vi møter hverandre.
Dette er utfordringen til oss nå i sommeren, som vi håper blir fylt av mye sol og mye
glede.●

Eivind koser seg med fisk.

Fra april har vi i Slettebakken menighets barnehage hatt fisk som tema.
Dette har vært stor suksess,
vi har lært oss fiskesanger,
snakket om tang, tare, skjell,
krabber og sett på bilder av
forskjellige fisk.Og selveste
fiskeriministeren kom også
på besøk!

En samlingsstund hadde vi til og med en
torsk som vi dissekerte! Dette var spennende! Til lunsj den dagen fikk vi smake
på torsk - og det var jo til og med godt!

AV BEATE ROMMETVEIT REMME
FOTO: SIGNE TRÆTTEBERG OG
BEATE ROMMETVEIT REMME

Slettebakken menighetsblad 3/08
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.
Levering av stoff: Leveres menighetskontoret eller
på e-post: slettebakken.menighet@bkf.no.
Digitalfoto: Benytt høy oppløsning.
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Statsråd Helga Pedersen og barna spiser «skatteki

Lokalredaksjon: Redaktør Frode Hjertnes,
tlf. 55 28 95 20. Lokal kontaktinformasjon: Side 13
Sentralredaksjon: Kun henvendelser angående
stoff til bladet. All annen kontakt: se side 13.
Redaktør: Jan Hanchen Michelsen,tlf. 55 23 25 47 906 87 317. E-post: post@dragefjellet.no
Journalist: Magne Fonn Hafskor, tlf. 55 39 04 40 E-post: eyecu@online.no

Hai på menyen!
En annen dag fikk vi se på hai - pigghå og
hågjeld, det var rart å kjenne på huden til
haien, men gjett om hågjeld smakte
godt!
Annonser, lokalsider: Kontakt lokalredaksjon
Annonser, fellessider (side 5-12): Kjell-Erik
Wiborg - mob: 977 58 695, e-post: kje-wi@online.no
Grafisk produksjon: Dragefjellet: tlf. 55 23 25 47 906 87 317 - e-post: post@dragefjellet.no
Filer over 5 mb sendes: jan.hm@frisurf.no
Trykk: Grafisk Trykk, Straume
Stoffdeadline neste nummer: mandag 11. august
Utgivelsesdag neste nummer: tirsdag 26. august
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enighetsbarnehagen

Emma og Sunniva følger spent med.

Fiskesprell
Onsdag 14. mai var en «stor» dag i barnehagen vår - da fikk vi nemlig være
med på lanseringen av ...:

Dagen begynte med at de tre eldste
barna og en voksen var i byen og handlet fersk fisk med fiskeriminister Helga
Pedersen på fisketorget.
I mellomtiden var de syv 4 og 5åringene våre kokker og kuttet opp fisk
og grønnsaker - de fikk gode tips og
kyndig veiledning av den kjente mesterkokken Fredrik Hald.

attekister».

Statsråden på plass
Så dukket pressen og statsråden opp
med fersk fisk, og de hjalp til med maten. På menyen stod Havets skattekiste
og lakseburger. Før maten ble servert
hadde de en pressekonferanse i barnehagen vår hvor statsråd Helga Pedersen og statssekretær Libak forteller om
Fiskesprell og det nasjonale tilbudet til
alle fylker.
Fylkesordfører i Hordaland fylkeskommune, Torill Selsvold Nyborg gir
klarsignal om at Hordaland blir et Fiskesprellfylke fra høsten 2008. Så sang
vi «Ute på bryggekanten» og «Har du
hørt historien om de tre små fisk» for
dem.
Deretter var det smaksprøver til
pressen og alle barna og andre tilhørere. Nam nam :-) ●

To blide kokker:
Anders og Håvard.
april 2007
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Tre smågrupper i Sædalen
En smågruppe for menn og to for
kvinner møtes en kveld i måneden
for å tenke høyt om troen og livet.

lena, Ester, Ruth og andre kvinneskikkelser
i Bibelen. • Mannsgruppene snakker om
bibeltekster, men har også hatt fjelltur og
kino på programmet.

AV ASTRID DALEHAUG NORHEIM

Ett år
Gruppene ble startet opp for ett år siden.
Det var et ønske om rene kvinne- og mannsgrupper. For småbarnsforeldre løste det et
barnevaktproblem, og det gjør det lettere
når bare den ene parten i et forhold er interessert i å gå. Det er god plass til flere kvinner
og menn i gruppene. Ønsker noen å starte
grupper for par, vil menigheten være med å
legge til rette for dette. Det er også smågrup-

• Kvinnegruppene har hatt tema som
«Barn og tro» og har studert Maria Magda-

BABYSANG, BABYSANG!
Det har vært en stor, flott gjeng som har
vært med på babysang dette semesteret.
Vi har lært mange nye sanger, og både
store og små har fått nye venner. Vi avsluttet med is og utdeling av aftenbønn-plakat
den siste tirsdagen i mai. Nå tar vi en lang
ferie, men tirsdag 2. september er det full
fart igjen. Da er nye og «gamle» babyer
velkommen til nye sangstunder. Vi starter
klokken 10:30. Ta gjerne med matpakke, vi
serverer te, kaffe og frukt. Velkommen! ●

Vi i Slettebakken
menighet inviterer
alle som blir to år i
2008, og deres
familier, til kirken
vår.

Jeg er Vestlending, og
lykken er å rusle en lun
sommerkveld langs
Bryggen i Bergen!
Vis frem Vestlendingen
i deg og velg mellom
31 motiv på ditt Visa kort.
Du ﬁnner motivene på
www.spv.no

april 2008

slippe å sitte stille, men heller
delta aktivt i det som skjer.

Overraskelser og gave
Det blir noen overraskelser, og dessuten en
egen gave til alle toåringer: Dere skal få en
egen CD av menigheten.
Etter gudstjenesten
blir det noe godt å spise og drikke for alle
sammen. ●

Den 31. august vil vi
ha en gudstjeneste
som er spesielt tilrettelagt for de aller
yngste.
Det blir en gudstjeneste der vi skal synge
mye, og bruke kroppene
våre. Toåringene skal altså

Kort fortalt:
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Seniorer
Sædalen menighet ønsker også å gi et tilbud
til seniorer i området.
– Der må gruppen selv bestemme hvordan vi skal legge det opp. Vi kan gjøre oss
kjent med aktuelle tema, gå ut på arrangement og kino sammen, eller gå på tur, sier
Øyvind Øy. Han er senior på Nedre Nattland og ønsker å komme i kontakt med andre interesserte. De kan kontakte ham på
55 28 42 37. ●

Se her, alle foreldre til toåringer!

Velkommen til kirken
31. august kl. 11.00!

www.orangeriet.no

14 kvinner og fem menn er med i gruppene,
som er i regi av Sædalen menighet. Flere har
meldt sin interesse for å bli med i gruppene,
som selv bestemmer tema og opplegg.
Gruppene begynner møtene med litt mat
og prat, før de fortsetter med dagens tema.

pene som tar det praktiske ansvaret for
gudstjenestene i gymsalen på Nattland skole
hver første søndag i måneden.

www
slettebakken-kirke.no
Klikk deg inn på menighetens
hjemmeside:
www.slettebakken-kirke.no
Her finner du oppdatert informasjon om hva som rører seg i og
rundt kirken vår. Du kan blant annet følge med på en plan over
ukens arrangementer eller finne
opplysninger om faste aktiviteter
og møtetider for ulike grupper i
menigheten. Vi håper du finner noe
som passer for deg! ●
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KulturTroldhaugen, torsdag 5. juni
Sola Fides sommerkonsert i
Troldsalen på Troldhaugen,
kl. 20.00. Det blir ikke Grieg på
programmet, men derimot en
lett blanding fra bl.a. The Real
Group, Mozart, Stevie Wonder
Ephemera og Jan Eggum.
www.solafide.no
Sola Fide. FOTO: JAN M. LILLEBØ-

15:00
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Birkeland, lørdag
14. juni kl. 18.00.
Oratoriet «Skapelsen» av Joseph Haydn. Konsert med Birkeland kantori, Fana Kyrkjekor og Slettebakken Motettkor m.fl. Se side 10-11
Fana kirke, søndag
15. juni kl. 19.
Oratoriet «Skapelsen» av Joseph Haydn. Konsert med Birkeland kantori, Fana Kyrkjekor og Slettebakken Motettkor m.fl. Se side 10-11.

Bergenshallen, 13. juli kl.11
Stor misjonsgudstjeneste i
Bergenshallen (v. Slettebakken kirke) i forbindelse med
Misjonsselskapets generalforsamling.
Tema:
Guds
draum gir kraft. Preken ved
biskop Mano Rumalshah fra
Pakistan og liturgi ved biskop
Ole D. Hagesæther.
Fana kyrkje/Hordamuseet,
tysdag 29. juli: Olsokfest

Fantoft stavkirke,
onsdag 25. juni kl 18.30:
«Folketoner i Fantoft»
Bodil Eldhuset - sang, Ingvill
Morlandstø - saksofoner,
Ruth Bakke Haug - orgel/
keyboard. Bill. v/inng. kr 100.Konserten er støttet av
Bergen kommune

Kl. 18.00: Fana kyrkje:
Olsokmesse v/prost Per Barsnes og sokneprest Gunnar
Nesse. Song av Olsokkoret.
I flukt med gudstenesta:
Folkefest på Hordamuséet:
Festtale v/rektor emeritus
Gyri Skre. Leik og dans på
vollen. Korgafest og hyggeleg
prat. Olsokbål ved Fanafjorden. Arr: Fana prosti.
Fantoft stavkirke,
onsdag 6. august kl 18.30:
«Folketoner i Fantoft»
Bodil Eldhuset - sang, Ingvill
Morlandstø - saksofoner,
Ruth Bakke Haug - orgel/
keyboard. Bill. v/inng. kr 100.Konserten er støttet av
Bergen kommune

Ny ekteskapslov - nei takk
KOMMENTAR AV IVAR BRAUT,
SOKNEPREST I BIRKELAND

Regjeringen har lagt fram forslag til ny ekteskapslov. 11.juni skal Stortinget behandle forslaget. Det har fått mye oppmerksomhet at en så følsom sak er blitt uvanlig
lite utredet før den legges fram til vedtak.
Det er i seg selv kritikkverdig. Men innholdet er naturligvis viktigere: Heretter skal
også mennesker av samme kjønn kunne
gifte seg med hverandre og inngå ekteskap.
Det er ikke tvil om at en slik lov vil innebære et kulturskifte. Fra kirkens side vil en
ikke kunne akseptere likekjønnet samliv
som ekteskap. Stortinget har naturligvis
rett til å vedta hva det vil, men kirken vil i
sin undervisning, liturgi og forkynnelse
måtte underkjenne denne forståelsen av
hva ekteskap er. I kirkens forståelse og liturgi kan ekteskapet bare inngås av én
kvinne og én mann.
Slik blir det fortsatt uansett hva Stortinget vedtar.
Så kan en jo spørre seg om det i framtiden skal være tillatt å snakke om «mor og
far» eller om det i skolens lærebøker, i
sanger og fortellinger og TV-program skal
rettes etter «offisiell politikk». Samfunnet
gjør klokt i å holde seg til det naturen selv
forteller er det vanlige. Da vil vi også i fort-

settelsen snakke om «mor og far» uten å
være det grann redd for å bli irettesatt med
paragrafer. Og barn må få lære først om det
vanlige. Først da kan både barn og voksne
lære seg respekt for annerledes valg.
Når Kirkemøtet sist høst avviste forslaget til ny ekteskapslov ble det understreket
at kirken respekterer den enkeltes valg av
samlivsform. I kirken er det også ulike syn
på hvordan en ser på samliv mellom to av
samme kjønn. I spørsmålet om ny ekteskapslov stemte imidlertid Kirkemøtet nei
med stort flertall. Også langt de fleste av de
som har et liberalt syn på homofilt samliv
stemte imot ekteskapsloven.
Dette grunngir Kirkemøtet blant annet
slik (forkortet utdrag, se også kirken.no):
• Kirkemøtet vil fastholde at ekteskapsbegrepet fortsatt skal forbeholdes det offisielt inn-

gåtte og forpliktende samlivet mellom mann
og kvinne.
• Ekteskapet er en samfunnsordning som
gjenfinnes i ulike kulturer. (...)
• Ekteskap er mer enn en kontrakt mellom
mannen og kvinnen. Det er en institusjon
med viktige funksjoner (...)
• Kristen tro og livstolkning bekrefter ekteskapet mellom mann og kvinne som en universelt
utbredt samfunnsordning (...)
• Det er uheldig å fremme et forslag som skaper uklarhet ved å innføre en så dyptgripende
endring i den grunnleggende forståelsen av
hva ekteskapet er. Ekteskapet mellom mann
og kvinne er begrunnet i kristen tradisjon og
tenkning og er en felles verdi i vår kulturtradisjon i vid forstand . ●

april 2007
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Vakante prestestillinger:

Side 6

– Hva med konfi

– Når man har startet opp et arbeid i en menighet, må man også
sørge for at det arbeidet fortsetter, sier lokalredaktør for God Helg
(Fana menighet) Gyri Skre (64), tydelig opprørt over at ansettelsen
av ny prest trekker ut etter at populære Eirik Mills sluttet.
TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

– Vi hadde planlagt å presentere den nye
presten i denne utgaven av menighetsbladet, sier den engasjerte medarbeideren vår.
– Men da jeg spurte prost Per Barsnes om
det var kommet noe navn på bordet, svarte
han at det ikke skal tilsettes i fast stilling før
til årsskiftet. Det har bispedømmekontoret bestemt.

Brobygger
– Og dette reagerer du på?
– Jeg må si jeg blir litt skeptisk, ja, sier
Skre.
– Dette handler om å ta vare på et arbeid
som er påbegynt. Like før Eirik Mills sluttet, startet han opp to SFO-kor. Disse står
nå helt i startgropen uten leder. Eirik Mills
har vært en brobygger mellom kirke og
skole, og det er synd dersom dette nå ikke
blir fulgt opp – ikke minst fordi skillet
mellom skole og kirke i vår tid er i ferd med
å bli stort. Mills etterlater seg et tomrom,
og det haster med å få noen til å gå inn i
jobben etter ham.
Konfirmanter
Vel så viktig er det å ta vare på den store
konfirmantgruppen som har fått hele sin
konfirmasjonsforberedelse sammen med
Eirik Mills.
– De burde få bli kjent med den som skal

konfirmere dem til høsten, sier Skre, og peker på at en viktig oppgave for den nye
presten skulle vært å fullføre konfirmasjonsforberedelsene med dem frem til oktober.
– Hvem får denne oppgaven nå?
– Jeg vet ikke. Det er det som er spørsmålet!

Ingen vikarprest
Nå ser det ut som ungdommene ikke en
gang vil få en vikarprest til å lede dem frem
mot den store dagen.
– Prosten sier at den vikaren som han
trodde skulle komme, skal fortsette i det
vikariatet hun allerede har, sier Skre.
– Og det er ikke kommet frem noe nytt
navn etter det.
– Er det for å spare penger at dette skjer?
– Trolig er det det, men den siden burde
ikke være den viktigste her. Når man har
startet opp et arbeid i en menighet, må man
også sørge for at det arbeidet fortsetter.
Ambulerende prester
Tilfeldighetene vil det slik
at frivillighetskoordinator
i Fana menighet Anne Brit
Lauvsnes slutter samtidig.
Heller ikke i den stillingen
blir det ansatt noen ny.
– Prostileder Edvin
Stenhjem Bratli sier at de

SKUFFET: - Eirik Mills
(t.v) har vært en brobygger mellom kirke og
skole, og det er synd
dersom dette nå ikke
blir fulgt opp, sier Gyri
Skre (over). – Det er
menigheten som lider
under dette.

Stiftsdirektør Helge Taranrød: – Veldig kjedelig situasjon
– Vi er kommet i en veldig kjedelig
situasjon, sier stiftsdirektør Helge
Taranrød. – Det er riktig at vakansen
er blitt lengre for å spare penger,
men det viktigste nå er at vi rett og
slett mangler folk å sette inn i
denne stillingen.
TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

- Stillingen skal lyses ut før sommeren og tilsetting er planlagt innen 26. september, med
forventet tiltredelse ved årsskiftet. I mellom-
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tiden arbeider vi med en vikarløsning, sier
Taranrød.
– Er det vanskelig å rekruttere prester?
– Det må vi nok virkelig erkjenne – selv til
en så attraktiv plass som Fana menighet. Vi
hadde en målsetting om å bruke en av våre
faste vikarprester frem til tiltredelse. Det har
vi dessverre ikke fått til så langt.
– Så dere har ikke noen politikk om å la
stillinger stå tomme av budsjetthensyn?
– Vi har mangel på penger. Men problemet
er like mye at det enkelte plasser er mangel
på folk. I denne saken er dette dessverre blitt
ekstra tydelig.

– God Helgs redaktør er bekymret for
oppfølging av konfirmantene og to nystartede SFO-kor. Hva tenker du om det?
– Jeg har stor forståelse for dette, og deler
langt på vei hennes bekymring. Det er svært
uheldig at dette skjer. Men jeg tror og håper
at de som blir berørt av dette, vil forstå at
ikke alt kan være optimalt i mellomfasen
frem til ny prest er på plass.
– Det snakkes om å innføre en ordning
med ambulerende prester i prostiet. Hvordan skal dette organiseres?
– Jeg kjenner ikke til dette, hvis ikke det er
prostiprest du mener – som betyr at en prest
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firmantene?

BLENDENDE: Middelalderkirken var ekstra lys og flott på åpningsgudstjenesten etter et omfattende arbeid med kalking og maling.
Det gjenstår fortsatt en del arbeider både innvendig og utvendig, så
kirken vil være stengt på hverdager frem til etter sommeren.

Stillferdig gjenåpning
av Fana kirke
1. mai ble Fana kirke gjenåpnet for gudstjenester, etter
å ha vært stengt siden nyttår grunnet restaurering. Selv
om kapellsal-gudstjenestene har vært hyggelige og
intime, var menigheten glad for å kunne ta plass på
kirkebenkene igjen.
må lyse den stillingen ut på nytt
grunnet mangel på kvalifiserte søkere, sier Skre oppgitt.
– Så der står vi.
– Det er snakk om å innføre en
ordning med ambulerende prester, der de kan ha ansvar for flere
menigheter. Hva tenker du om
det?

kan ha tjeneste i flere menigheter.
Prestene i Fana har etterspurt en slik
ordning, blant annet for å kunne
dekke inn ved sykdom og ved prestenes frihelger. Prost Per Barsnes og
prestene i Fanamenighetene er nå i
dialog på hvordan dette skal kunne
organiseres. ●
MANGLER VIKAr: – Vi hadde en målsetting om å bruke en av våre faste vikarprester frem til tiltredelse, sier
stiftsdirektør Helge Taranrød. – Det
har vi ikke fått til. FOTO: JENS Z. MEYER

– Jeg har ikke gått inn i den problemstillingen, men ser dette
fra menighetens ståsted. Derfra er vi blitt vant til å ha prester
som med gode kvalifikasjoner
gjør at folk knytter seg til dem
på en personlig måte. Det tror
jeg blir vanskelig med en slik
ordning. ●

TEKST OG FOTO: INGVAR HENNE

Lyden var dessverre ikke god
nok på åpningsgudstjenesten.
I forbindelse med restaureringen ble høyttalerne tatt
ned, men de kan ikke skrues
opp igjen der de stod før grunnet manglende godkjenning.
Mens det arbeides med å finne
en alternativ løsning for høyttalere i kirken, må vi derfor
improvisere noe på lydfronten.

Nytt kororgel
Arbeidet på galleriet gjenstår
også, og i den forbindelse blir
kirkeorgelet ute av drift en
periode. Da er det hyggelig at
vi kan innvie et nytt kororgel
som plasseres foran i kirken.
Derfra vil organisten få en
større mulighet for direkte
kontakt med menighet og
prest. I tillegg vil menigheten

få se vårt kjære kirkekor og
forsangerne når de kan stå foran i kirken i stedet for oppe
på galleriet. Det nye orgelet
vil også fungere som en god
erstatning for hovedorgelet
til galleriet er ferdig restaurert.

Mørkere skifer
Utvendig er arbeidet med legging av ny skifer godt i gang,
og allerede 1. mai fikk vi et
godt inntrykk av hvordan det
nye taket blir seende ut. Steinen er en god del mørkere
enn den gamle, men dette vil
endres når tidens tann finpusser overflaten. Målsetningen er å bli kvitt den berømte gangtunnelen langs
kirkeveggen i løpet av sommeren. En gang tidlig på høsten kan vi bruke en velholdt
og flott kirke alle ukedager til
alle kirkelige handlinger. ●
april 2007
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Dialog mellom åndsbrødre:
- Hvis jeg viser en elefant til en
blind, vil han kanskje kjenne på
snabelen og tro at det er hele
dyret, sier imam i Bergen
moské Azeem Mohammed (34)
til Åsane Tidende for å forklare
hvor vanskelig det er å finne
frem til Gud uten en profet som
viser vei.
TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

– Muslimer sier at vi kristne er blinde som
bare har fått tak i snabelen, og ikke ser hele
bildet, svarer kapellan i Åsane kirke Lars Erling Bjåstad Hovlid (34).
– Men det samme bildet kan også brukes andre veien.

BRØDRE: – Dialog handler
ikke alltid om å bli enige,
men om å forstå hverandre og finne en
løsning, sier imam
Azeem Mohammed og
kapellan Lars Erling
Bjåstad Hovlid. – Da kan
vi leve sammen som
brødre

I den nye artikkelserien «Kontakt» vil
vi ta opp emner
knyttet til trosdialog
og samarbeid på
tvers av både
konfesjonsgrenser
og ulike religioner.

8
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Guds ord
– Kanskje vi kan møtes på snabelen?
– Det tror jeg er mulig, svarer Hovlid.
– Begge tror på en Gud. Røttene og mye av
innholdet i de to religionene er det samme.
– Jesus var Guds ord, sier imam Mohammed, og understreker dette ved å gjøre en
håndbevegelse fra munnen og ut i luften for
hvert av de to ordene. Han er åndelig leder for
2000 muslimer i Bergen fra 35 nasjoner, og
kom til Bergen for 12 år siden fra Gojrat i Pakistan.
– Muslim betyr «den som sier ja til Gud»,
fortsetter han.
– Alle profetene er muslimer. Abraham,
Moses – alle fra den tiden. Vi tror ikke at Jesus
var Gud, men at han var en stor profet. Profeten Muhammed ligner seg selv med sin bror
Jesus. Maria, mor til Jesus, er høyt respektert
i Islam – og er viet et eget kapittel i Koranen.

Møte

Sameksistens i Tanzania
Kapellan Lars Erling Bjåstad Hovlid er opprinnelig fra Hareide på Sunnmøre, og var kapellan i Storetveit menighet inntil for noen
år siden – før han fikk tjeneste i Åsane menighet. Til høsten begynner han i ny jobb
som senterleder ved Sunnmøre Folkehøyskole. Han har god kjennskap til Islam, ikke
minst etter å ha bodd mange år i Tanzania.
– Det er mange forskjeller mellom de to religionene, sier Hovlid.
– Dette er forskjeller som vi ikke skal hoppe bukk over, men som vi kan leve godt med.
I Tanzania, der fordelingen mellom muslimer og kristne er ganske jevn, lever de to religionene i fredelig sameksistens. Jeg tror det
handler mye om en erkjennelse av at man er
både like og ulike. Når vi handler, så handler
vi som mennesker som deler de samme håp.
I et land delt på midten, ikke i en majoritet og
en minoritet, blir dette svært tydelig.
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e på elefantens snabel
Muhammedtegningene
Hovlid bodde i Tanzania da Jyllandsposten
høsten 2005 publiserte de mye omtalte Muhammedtegningene.
– Da var det et stort spenningsmoment
der, minnes han.
– Muftien, lederen av det muslimske rådet
der, holdt da en tale som ble sendt på radioen. «Selv om våre kristne brødre har vist
uforstand, må ikke vi være like dumme og
svare med samme mynt», sa han. For ham
handlet dette om respekt. Da er det ikke noe
poeng å svare med ikke å vise respekt.
– De som har laget tegningene, har ingen
religion, sier Mohammed.
– I vår religion er det viktig å vise tålmodighet og respekt – og svare på bedre måter.
– Hvordan reagerte du selv på tegningene?
– Jeg tenkte at det var viktig å vise at vi ikke
ville reagere med aggresjon, svarer imamen.
– Da vinner de som har laget tegningene.
Det var feil å protestere mot tegningene ved
å bruke vold og brenne ambassader. Da gjør
man bare det som kunstnerne ville oppnå
med tegningene.
Salaam aleikum
Hovlid er enig.
– Jeg vet ikke om det var bevisst, sier
han.
– Men det eneste kunstnerne oppnådde med tegningene, var å hjelpe
frem folk som ønsker å bruke vold. Det
var ikke noe annet poeng med disse
tegningene enn å provosere.
– Islam betyr fred, sier Mohammed.
– Når to muslimer hilser på hverandre, sier de «salaam aleikum». Det betyr «fred være med deg».
– Det er et flott utgangspunkt, sier
Hovlid.
– Fred er viktig for kristendom-

men og for vårt liv – som motsetning til krig
og som fred i hjertet, sinnet og livet. Det tenker jeg vi står helt sammen med våre muslimske brødre om.

Korstog og hellig krig
– Når George Bush snakker om korstog,
svarer muslimske ledere med å snakke om
hellig krig. Hva tenker dere om det?
– Det er en stor, stor misforståelse, sier
Mohammed.
– Krig handler ikke om religion men om
materialisme. Det er en stor motsetning.
George Bush har en egeninteresse som politiker når han snakker. Det er også viktig å
huske på at de fleste terrorhandlingene skjer
i muslimske land, og retter seg mot andre
muslimer, sier Mohammed.
– Samtidig kan vi ikke løsrive religionen
fra krigen, sier Hovlid.
– Konflikten kan handle om andre ting,
men religionen blir en identitetsmarkør. Islam og kristendom er begge fredelige religioner, men krigsretorikken hentes fra religionene. Som kristen synes jeg det er et håpløst utsagn når George Bush sammenligner
den moderne amerikanske krigføringen
med middelalderens korstog. Når Bush
bruker en slik retorikk, spiller han på en del
av vår kirkehistorie som vi ikke har noen
grunn til å være stolt av.
Selvmordsbomber
– I verdenssamfunnet forbindes ofte Islam
med vold og terrorisme. Hvorfor er det blitt
slik?
– For å svare godt på dette spørsmålet, må
vi se på bakgrunnen, sier Mohammed.
– I Israel er det gjort en undersøkelse over
hvem som blir selvmordsbombere. Det viser seg at alle som har gjort en slik handling,
har mistet noen i sin nærmeste familie. Da

blir handlingen en aggressiv og fortvilet reaksjon på dette.
– Jesus snakket om å tilgi sine fiender?
– Ja, det er en god tanke. Men dette handler om selvforsvar, ikke religion. Når amerikanerne sender raketter inn i fattige land,
må innbyggerne forsvare seg med de våpnene de har.
– Nelson Mandela brukte ikkevold som
våpen i Sør-Afrika. Ville det ikke være mulig å ta i bruk mer ikkevoldelige kampformer?
– Nelson Mandela er et godt eksempel for
alle. Men krigen i Sør-Afrika handlet om et
folk som var undertrykket. Jeg tror det er fint
å bruke ikkevoldelig strategi, men det er vanskelig å få til når det finnes så mye aggresjon.

Elefanten og kyllingene
– I kristendommen er verdien av tilgivelse
viktig, sier Hovlid.
– Når folk bruker vold, handler det om det
de har opplevd, ikke religion. Dette utfordrer
oss som religiøse ledere til å være tydelige på
hva vi mener om det. Vi må fordømme Bush
– og selvmordsbomberne. Her har vi vært
unnfallende på begge sider. Jeg tror vi har
noe å lære fra eksempelet til Gandhi og Mandela. Det å skape forståelse gjennom dialog
er helt vesentlig. Det er viktig å få tydelig
frem at krig handler om materialisme og et
urettferdig verdenssamfunn, ikke religion.
– Jeg er helt enig i alt du sier her, sier Mohammed.
– Men det er ikke så enkelt å få til en dialog
mellom en elefant og en liten kylling. USA
og de store landene vil at alle fattige land skal
akseptere det de sier uansett. Det er viktig at
alle land som ikke deltar i krigen, hjelper til
med å balansere dette skjeve forholdet. Men
det er bare en måte å få slutt på en krig, og
det er dialog. ●
BLINDE MUNKER: Lignelsen om
den blinde som blir vist en elefant
er kjent i flere kulturer og religioner. Her et trykk laget av den japanske kunstneren Hanabusa Itcho i 1888.
MUHAMMEDTEGNING: Skikken
med å skjule ansiktet til Muhammed på avbildninger har vært
vanlig i Islamsk kunst siden
1500-tallet, som i dette trykket
laget av den tyrkiske kunstneren
Nakkas Osman i 1595.
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Storsamling om
misjon i Bergen
Det er ventet 1600-1800 barn, unge og
voksne til Det Norske Misjonsselskaps
generalforsamling i Bergen 9.-13.juli.
Under mottoet «Guds draum» inviteres det
til viktige og gode opplevelser.
Bergenshallen blir hovedarena, men generalforsamlingen (GF) vil også sette sitt preg på andre deler av byen. Det blir samlinger både på
Fløyen, i Vågsbunnen, tusenårsstedet ved Fana
kirke og i Johanneskirken.
- Dette er en storhending i byen og en inspirasjon for hele bispedømmet. Misjonsfolket har
varme hjerter, et tydelig oppdrag og en grenseløs erfaring fra det kulturelle og religiøse vrimletorget, sier biskop Ole D. Hagesæther.
I forhandlingsmøtene skal en rekke aktuelle
saker drøftes. Homofili, samboerskap, regioninndeling, åpenhetskultur og endring av formålsparagraf er blant temaene som NMS regner
med kommer til å skape mest debatt.
Generalforsamlingen legger opp til at hele familien kan delta. Det blir et spennende programtilbud også for barna og de unge.
«Malaïka», et prosjektkor satt sammen av studenter fra Collège Protestant i Ngaoundéré i Kamerun, er invitert til Norge i forbindelse med generalforsamlingen. Koret synger spennede variert, tradisjonell afrikansk musikk.
I disse miljøtider er det også verdt å legge
merke at GF blir et «grønt arrangement». En ønsker å ha Miljøfyrtårn-modellen som mål for de
ulike sidene ved storsamlingen.
- Vi synes temaet «Guds draum» er spennende, sier lederen i hovedkomiteen, Kari Sørheim.- Gjennom forkynnelse, innslag fra vår
verdensvide kirke, enkeltmennesker som deler
sitt møte med Gud, god sang og musikk og kultur, håper vi deltakerne får et nytt innblikk i Guds
drøm for oss og den jorda vi lever på, sier hun.
- Nå kommer påmeldinger fra hele landet. Vi
ønsker at flest mulig gjør dette via internett
www.nms.no/gf - men man kan også rette
spørsmål om til tlf. 51 51 61 00, eller e-post:
gf2008@nms.no

Vårens storsatsing: Haydns «Skapelsen»

– Musikk til
Guds ære
– Haydn sa selv at han aldri var så from som da han skrev
«Skapelsen», fortalte tidligere festspill- og Harmoniendirektør Lorentz Reitan (62) til rundt 40 fremmøtte fanabuer
en tidlig maikveld i Fana menighetssenter.
TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Vårens musikalske storsatsing fra Fana
kammerorkester, Fana kyrkjekor, Birkeland kantori og Slettebakken motettkor blir to oppførelser av nettopp «Skapelsen» av den østerrikske komponisten Joseph Haydn (1732-1809), og dette var også foranledningen til å invitere
Lorentz Reitan til å holde foredrag om
det store oratoriet.

Korgutt
– Joseph Haydn kom fra enkle kår som
sønn av en hjulmaker, fortalte Reitan.
– Han var en landsens gutt med en
utrolig sangstemme. Allerede som seksåring kom han i sanglære hos Hainburg kirkekor, og måtte flytte hjemmefra. Han kom aldri mer tilbake til hjembyen.
Åtte år gammel ble han ansatt som
korgutt i Stephansdomen i Wien, og
fikk der både vanlig skolegang og musikalsk utdannelse. Da han kom i stemmeskiftet som 17-åring, ble han nærmest satt på gaten, og måtte livnære seg
selv. Han begynte å undervise i sang og
klaver, og kom slik inn i betydningsfulle
kretser.
Messias
I 1761 ble han ansatt hos den opplyste
og velstående ungarske fyrsten Nikolaus Esterházy (1714-1790), og ble etter

HØYMESSE: – Dette er en høymesse!
sier en begeistret Lorentz Reitan om
oratoriet «Skapelsen», som han mener
er musikk egnet til å viske ut skillet
mellom kunst, religion og filosofi.

hvert utnevnt til kapellmester med rådighet over et stort orkester og kor. Talentet hans blomstret i denne perioden,
og han ble værende ved hoffet frem til
fyrstens død i 1790. Samme året mottok
han en invitasjon til å komme til London, og ankom dit første nyttårsdag
1791. Her gjorde han stor suksess, og
ble blant annet utnevnt til æresdoktor
ved Universitetet i Oxford. Det var også

Snitter • Tapas • Koldtbord • Forretter • Hovedretter • Desserter • Kaker • Overtidsmat • Lunsj

Tid for å samles?

Ring oss! 55 52 72 50

Utleielokaler • Kronstad Hovedgård • Fana Roklubb • Rambergstunet • Akvariet i Bergen
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Ny diktsamling
Inge Mannsåker har verkeleg
slått til med fleire verdfulle bøker
bare dei siste fem åra.
AV IVAR BRAUT

DE TRE KANTORER: – Haydns begeistring over skjønnheten i skaperverket er enorm, sier Jostein Aarvik, som skal dirigere begge fremførelsene av «Skapelsen». Verket fremføres i Birkeland og Fana kirke denne måneden. Fra venstre: Kantor Harald Jacob Holtet (Birkeland menighet), kantor Olav Øgaard (Slettebakken menighet) og kantor Jostein Aarvik (Fana menighet).

her han ble kjent med musikken til Georg
Friedrich Händel (1685-1759), ikke minst
oratoriet «Messias» – med det praktfulle
Hallelujakoret. Det sies at Haydn gråt da han
hørte det for første gang.

Tapt paradis
– Haydn ble overveldet av Händels verker,
fortalte Reitan.
– Impresarioen Salomon utfordret ham til
å skrive et stort oratorium selv, og gav ham et
manuskript som het «The Creation of the
World». Teksten var bygget på Bibelens skapelsesberetning og utdrag fra «Paradise
Lost» – et 12 bind stort diktverk om syndefallet skrevet av John Milton (1608-1674).
Hjemme i Wien fikk Haydn sin nære venn
baron Gottfried van Swieten til å gjendikte
manuskriptet til tysk. «Dette er ditt», skal baronen ha uttalt. «Dette kan du få til noe stort
av».

Hør lyset
«Skapelsen» ble fremført for første gang i
Wien ved påsketider i 1798. Det ble en stor
suksess, og stykket ble snart satt opp i Berlin,
London, Paris, Praha og Stockholm. Haydn
selv skal ha sagt at han først ble klar over hva
han hadde skrevet da han overvar den første
fremførelsen av verket – ikke minst den berømte C-durakkorden som har fylt alle konsertsaler verden over med lys og spontan
applaus siden urfremførelsen for 210 år siden. «Den beste musikalske fremstillingen
av Big Bang jeg vet om», sier den rullestolsbundne britiske fysikeren Stephen Hawkins.
Vi anbefaler at du prøver dette selv – ved å
lukke øynene til linjene «Und Gott sprach: Es
werde Licht!/Und es ward Licht!» («Da sa
Gud: «Det bli lys!» Og det ble lys» 1.Mos.1:3) midt i første korsatsen. Så kan du
åpne øynene igjen – og høre lyset. ●
INNSPILLINGER: «Dette er Skapelsen til Fritz
Wunderlich, Gundula Janowitz og Dietrich
Fischer-Dieskau», skriver Gramophone om
den 40 år gamle innspillingen med Berlinerfilharmonikerne og von Karajan. 30 år senere
fikk J.E. Gardiner, The English Baroque Soloists (på originalinstrumenter) og Monteverdikoret stor suksess med sin versjon av verket.

Birkeland kirke, lørdag 14. juni kl. 18. • Fana kirke, søndag 15. juni kl. 19.
Medvirkende: Fana kyrkjekor, Birkeland kantori, Slettebakken motettkor,
Fana kammerorkester. Solister: Hilde Veslemøy Hagen – sopran
Harald Bjørkøy – tenor, Øystein Skre – bass. Dirigent: Jostein Aarvik
Billetter: Kr 180,- kan kjøpes fra kor- og orkestermedlemmene, på
telefon 55 59 71 83 (Fana prostikontor) eller ved inngangen.

Det må ha vore inspirerande for den
kjende presten, sjelesørgjaren og teologen å koma til Nesttun! Vel er han
vestlending av opphav, men det meste
av yrkeslivet sitt har han hatt austpå
og nordpå. Godt passert dei åtti gjev
han seg altså til å gje ut av det rike tilfanget han har hatt med seg gjennom
livet, og mykje nytt er kome til i alders
år. Det er inspirerande å sjå og høyra!
No er det ”Opna hjartans dør” (Kolofon forlag) som er komen. – Dikt og
meditasjoner, gjerne til høgtlesing,
men helst til ettertanke, heiter det på
tittelsida. Her er både ei diktbok og her
er meditasjonar. Han har noko på
hjartet som gjer at folk seier: - Du finn
ord for mine eigne kjensler og tankar.
Men Mannsåker vil ikkje at nokon skal
tenkja at «her kjem ein som trur han
er ekspert på Gud og himmelen». Difor er det ei open, personleg og leitande samling vi har fått i hendene.
Eit av dikta eg vart svak for er eit
kjærleiksdikt: Den førsta gong jag såg
dig; der det heiter i sluttakkorden:
No er dagen
for Bjørnabykset
og Himmelspranget
No er stunda
for å skyva båten frå land
No er havet ope
for dei som vil sigla

www.hundrearsmalene.no

Invitasjon til
«dugnad»
På 100 år har Noreg gått
frå materiell fattigdom til
materiell rikdom. Kva skal vi bruke
dei neste 100 åra til? Det norske folk
har alt starta å orientere seg mot nye
mål. Norsk Monitor, som har kartlagd
haldningane våre i 20 år, viser at hovudtrenden har snudd. Ei gruppe enkeltpersonar har tatt initiativ til nettstaden «100-årsmålene» og ein
landsomfattande dugnad fram til valet i 2009. Ei rekkje store organisasjonar oppmoder til å delta, Miljørørsla,
Kyrkja og mange andre. Sjå
www.hundrearsmalene.no
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Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

Tlf.:
Fax:

55 11 80 10
55 11 80 11

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

15:02
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Fana prosti, oppgaver og kontaktinformasjon
Prostikontoret har personalansvaret for dem som jobber i kirkene i Fana.
Kontoret koordinerer fellesfunksjoner og samarbeidsprosjekter. Kontoret
utfører sentralbordtjeneste for alle menighetene i Fana, utfører all kirkebokføring og administrerer dåp, vigsel og gravferder.
Adresse:
Fanaveien 320,
5244 Fana
E-post: fana.prosti@bkf.no

Prostileder Edvin
Stenhjem Bratli
Tlf. 55 59 71 81 - E-post:
edvin.bratli@bkf.no

Prostisekretær
Kari Rydland
Tlf. 55 59 71 82 E-post: kari.rydland@bkf.no

Prost Per Barsnes
Tlf. 55 59 32 55
E-post:
per.barsnes@bkf.no

Personal og økonomikonsulent Liv Bente Nilsen
Tlf. 55 59 32 57 - E-post:
liv.bente.nilsen@bkf.no

Servicesekretær
Inger Helene Jæger
Tlf. 55 59 71 83 - E-post:
inger.helene.jaeger@bkf.no

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

Velkommen til

Vi søker kvinner og menn over 20 år som har orden på livet, tid til å bry seg og
lyst til å utvikle seg. Les mer på www.kirkens-sos.no eller ring 55 32 58 45

Bok & Media Vestbok

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no
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Natlandsveien Blomster
Natlandsveien 65,
5093 Bergen
Telefon: 55 20 22 11
Telefaks: 55 20 10 05
E-post: natbloms@online.no

Hvem-hva-hvor i Slettebakken

Sokneprest Jorunn M. Johnsen
Telefon . . . . . . . . . . . . . .55 59 71 51
Epost . . . .jorunn.johnsen@bkf.no
Mobil . . . . . . . . . . . . . . .41 44 11 43

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

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

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

Cellegrupper:
Birger Huun . . . . . . . . . .55 28 92 04
mob . . . . . . . . . . . . . . . . .917 15 464

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

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

Kapellan Lars Petter Eide
Telefon55 59 71 52/994 83 804
Epost . . . . .lars.petter.eide@bkf.no
Telefon, privat . . . . . . . .55 28 33 80

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

Søndagsskolen
Kristin Trætteberg . . . .97 71 84 38

Kirketjener Regy Drange
Telefon . . . . . . . . . . . . . .95 17 42 60

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

Speiderne
Erling Handal . . . . . . . . .95908333

Menighetskonsulent Geir Møller
Telefon . . . . . . . . . . . . . .55 59 71 84
E-post . . . . . . .geir.mollerl@bkf.no

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

TenSing
Camilla I. F. Davidsen . .93 66 54 55

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

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

Lederkurset
Kai Roger Mørk . . . . . . . .41611991

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

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

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

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

Organist Olav Øgaard
Telefon . . . .55 59 71 53 /55 59 71 57
E-post . . . . . .olav.oegaard@bkf.no
Telefon, privat . . . . . . . .55 28 96 65

Ungdomsklubben
Pia Angel . . . . . . . . . . . . .99264047
Harald Øgaard . . . . . . . . .41638175
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Slettebakken trenger deg på laget:

Bli med i
givertjenesten!
Menigheten trenger inntekter for å fortsette det
verdifulle arbeidet blant barn, unge og eldre. Det
meste av utgiftene til menighetsarbeidet må dekkes av innsamlede midler, gaver og takkoffer.
Målet er å få flere givere som slutter seg til ordningen med autogiro for månedlig trekk. Fast givertjenesten gir forutsigbarhet og muligheter for å planlegge nye prosjekter som kommer mennesker i menigheten til gode.
Tenkt eksempel: Hvis 100 mennesker bestemmer
seg for å gi et fast bidrag på kr. 250 i måneden vil vi
få inn 300.000. Så mange bekker små skal det til for
at det blir en strøm av midler til menighetsarbeidet.
Givertjenesten går blant annet til barne- og familiearbeider i 50% stilling. Dette er noe som sikrer et tilbud for småbarnsfamilier med babysang, småbarntreff og søndagsskole. Det vil støtte menighetens diakonale arbeid, dåpsopplæring og andre menighetsaktiviteter. Vi vil gjerne sikre aktiviteter på dagens nivå og aller helst bygge videre på det gode engasjementet som allerede finnes i Slettebakken i
dag.
Alle som gir gaver til Den norske kirke kan få skattefradrag. Dette gjelder for gaver over 500 kroner og
inntil 12.000 pr. år. For at vi skal rapportere dette til
ligningsmyndighetene må du være registret som giver hos oss med personnummer. Dette gjør du:
- Finn påmeldingsskjema for avtalegiro i våpenhuset eller ring Slettebakken menighet 55 59 71 50 og
be om å få det tilsendt. Dette er en trygg og god
måte å gi gave på. Fyll ut og send inn til menighetskontoret.
- Hvis du ikke ønsker å gi fast kan du likevel få et givernummer slik at gaven kan registreres i regnskapet. I så fall må skjema under fylles ut med nødvendige opplysninger og sendes til menighetskontoret.

Avtale om givertjeneste i
Slettebakken menighet.
Navn ............................................................................
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.
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Nytt fra menighe
På menighetsrådsmøtet 24.
april ble blant annet saken
om kirkeskyss, og kjøp av
kirkebuss, behandlet.
AV NORA LINDÉN

Denne saken har vært opp i menighetsrådsmøte tidligere. Det er en stor sak,
med mange sider som må avklares før
vi eventuelt går til innkjøp av en minibuss. Tidligere har menigheten leiet en
buss, men denne var det ikke mulig å få
fortsette å leie.
Menighetsrådet fattet vedtak om å
undersøke muligheten for kjøp av kirkebuss, etter at den økonomiske siden
av saken er behandlet i kirkeskysskomiteen.
Saken kommer opp på nytt i møtet i
juni.

Sommergudstjenestene
En annen sak som ble behandlet i møtet
var sommergudstjenestene i Slettebakken. Til møtet forelå en plan for sommerens gudstjenester.
Følgende vedtak ble fattet: Menighetsrådet vedtar gudstjenesteplanen
for sommeren.
Se ellers plan for gudstjenestene i
sommer i dette bladet.
Dette var det nest siste møte i menighetsrådet før sommeren. Siste møte er
26.juni
Utbedring av kirken
Slettebakken kirke gjennomgår i disse
dager en utbedring av bygningen. Det
bankes og skrapes, tak tettes og ting
fornyes. Vi ønsker alle et godt tjenlig
kirkebygg, og det ser ut som vi er på vei
til å få rettet på noe av slitasjen på kirkebygget.
Det er noe symbolsk i dette. Kirken
fyller snart 40 år, men er ennå ung, og
fortsatt et sted hvor vi som menighet
kan samles søndag som hverdag, for å
lytte, tenke og samles om Guds ord til
oss alle.
Menigheten er så heldig at det er
mange frivillige som gjør at arbeidet i
kirken gir resultater. Noen tar seg av
forkynning, våre prester som søndager
gir oss viktige ord med på veien. Andre
driver arbeid innenfor de mange aktiviteter som foregår uken igjennom.

To raske blikkenslagere har mekket og tekket
res side.

Her vil jeg trekke frem torsdagene,
hvor samling om Ordet i kirkerommet
forenes med mer verdslig føde, nemlig
Slettebakkens berømte vafler ved åpen
kirke.
Her forenes også behovet for åndelige
føde med mer hverdagslige behov. Det
ene utelukker ikke det andre, men de er
begge nødvendige elementer i våre liv.
Vi samtaler, deler tanker, drikker kaffe og har en hyggelig stund i fellesskapet
som åpen kirke er ment å være.
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hetsrådet

Livets gang
døpte
06.04. Andrine Lambrechts
Didrik Akin Olaniyan
Elida SchouwenaarsOttesen
Guro Jaastad
Alsaker
13.04. Karina Skarstein
Sarah Ahrens
Niedersøe Røtne
20.04. Inga Boyum Smith
Karsten Nøkling
26.04. Anders Erikstad
Bjordal-Stensæter
27.04. Sara Øy Laberg

Ask Reinholdtsen
Innvær
30.04. (Konfirmantdåp)
Vilde Johnsen Viki
Tore Eirik Havnen
Johansen
Maren Andrea Hole
Didriksen
Eirik Toreson
Kalstad
01.05. Alida Flagtvedt
Jensen
11.05. Nicolai BjellandJacobsen
Even Tolaas Espe
Ella Celin Sørenes
Lunde

døde
15.03.
23.03.
30.03.
01.04.
04.04.
05.04.
08.04.
17.04.

Karin Evelyn Nielsen
Kaare Allers Tresselt
Emma Skarstein
Edvin Sletten
Edgar Hansen
Borgny Knudsen
Bergliot Berntsen
Margit Gunhilde
Skarsvåg
03.05. Aud Inger Kismul
09.05. Esther Johanna
Hanson

Konfirmant i Slettebakken 2009?
Innskriving av nye konfirmanter i Slettebakken skjer tirsdag 10. juni og
torsdag 12. juni 2008 kl 18-19 i Slettebakken kirke.
Konfirmantåret starter høsten 2008 med
presentasjonsgudstjeneste søndag 14. september kl 11.00 i Slettebakken kirke. Du
kan velge mellom ukentlige samlinger i
Klubben eller Ten-sing, Turer og Fellesskap. Kanskje finner du ut litt mer om tro
og tvil, og du blir godt kjent med kirken
din.
Det er også fellesundervisning i kirken en
gang i måneden sammen med prestene.
Om du verken vil delta i klubben eller
ten-sing må du ta kontakt med prestene i
kirken.
Om du ikke er døpt, må du døpes i løpet

av året før konfirmasjonen. Det kan gjøres
på en vanlig gudstjeneste i kirken, eller på
en egen gudstjeneste som planlegges med
deg, dine foreldre/foresatte og presten.
Innskriving av nye konfirmanter i Slettebakken skjer tirsdag 10. juni og torsdag 12.
juni 2008 kl 18-19 i Slettebakken kirke.
Velkommen til innskriving som konfirmant i Slettebakken! ●
MED VENNLIG HILSEN,
PRESTENE LARS PETTER OG JORUNN

Barnekroken
En vits: Det var en gang en norske, en svenske

taket på kirken i vår. Været har lenge vært på deFOTO: FRODE HJERTNES

God ferie!
Vi går nå inn i sommertiden hvor vi kan ta
en velfortjent ferie. Slettebakken kirke tar
ikke ferie. Som tidligere år blir det gudstjeneste hver søndag også i sommerferien.
Jeg er svært glad for at Jorunn og Lars Petter og de mange frivillige som medvirker
på sommergudstjenestene, gjør dette mulig. ●
Jeg ønsker Slettebakken menighet en riktig god sommer, og vel møtt til høsten.

og en danske som kranglet om hvem som
hadde høyest hus. Først sa dansken: «Vi har
så høye hus at flyene må kjøre sikksakk
mellom dem». Så sa svensken: «Vi har så
høye hus at hvis du skal opp i øverste etasje
må du ta heisen om morgenen, så kommer
du opp til kvelden». Da tenkte norsken seg
litt om, så sa han: «Vi har så høye hus at hvis
en liten gutt på ett år faller ut av vinduet, kommer han ned som pensjonist».

Konkurranse: Denne gangen en liten hjernetrim: Del tallet 20 med en halv
og legg til tre. Hvilket tall sitter du da igjen med? Tenk deg nøye om, og send
riktig svar på sms (eller ring) til Kristin, tlf: 977 18 438. Husk å oppgi navn og
adresse! Kanskje er det du som vinner en premie! ●

april 2007

15

slettebakken

3-08.qxp:slettebakken.qxp

29-05-08

10:02

Side 16

Returadresse:
Slettebakken menighetskontor
Vilhelm Bjerknesvei 31
5081 Bergen

8. juni, 4. søndag etter pinse
11.00 Sommerfest/familiegudstjeneste med dåp
Ved Jorunn M. Johnsen, Lars Petter Eide, Kristin Trætteberg, Olav
Øgaard, menighetsbarnehagen og
aspirant- og barnekoret.
15. juni, 5. søndag etter pinse
11.00 Høymesse .
Ved Jorunn M. Johnsen.
Søndagsskole.
22. juni, 6. søndag etter pinse/
Aposteldagen
11.00 Høymesse
Ved Lars Petter Eide.
29. juni, 7. søndag etter pinse
11.00 Gudstjeneste på
Slettebakken menighets
eldresenter.
Ved Jorunn M. Johnsen.
6. juli, 8. søndag etter pinse
11:00 Høymesse.
Ved Jorunn M. Johnsen.
13. juli, 9. søndag etter pinse
11.00 Misjonsgudstjeneste i
Bergenshallen i forbindelse med NMS’
generalforsamling.
20. juli, 10. søndag etter pinse
11.00 Høymesse.
Ved Jorunn M. Johnsen.
27. juli, 11. søndag etter pinse
11.00 Gudstjeneste.
Ved Lars Petter Eide.
3.august, 12. søndag etter pinse
11.00 Høymesse.
Ved Lars Petter Eide.
10. august, 13. søndag etter pinse
11.00 Gudstjeneste.
Ved Lars Petter Eide.
17. august, 14. søndag etter pinse
11.00 Høymesse
Ved Lars Petter Eide.
24. august, 15. søndag etter pinse
11.00 Høymesse.
Ved Jorunn M. Johnsen.
31. august, 16. søndag etter pinse
11.00 Familiegudstjeneste.
Ved Jorunn M. Johnsen og
Kristin Trætteberg.

Det skjer i Slettebakken menighet
Bønnestund i kirken
Hver mandag kl 18.00.
Pust i bakken
Ungdomscafè med lav terskel i Slettebakken kirke,
fredager kl. 20-23. Siste
gang før ferien er 30.mai
med grillfest. Oppstart etter ferien er 5.september.
Åpen kirke
På torsdager fra kl.11-13
holdes sommerstengt fra
juni til ut august. Oppstart
etter ferien blir 4. september.
Pensjonisttreff
Onsdag 11.juni: Pensjonisttur til Ostereidet og Frekhaug. Avreise fra kirken
kl 09:30. NB! Påmelding!
Onsdag 3. september
kl 11:30 blir første treff
etter ferien.

Andakter på sykehjem
Slettebakken menighets
eldresenter, aldershjemmet:
Torsdager kl. 17:00 til og
med 19. juni. Oppstart etter
ferien blir 28. august.
Kolstihagen sykehjem:
Fredag 20.juni kl 12:00
Fredag 5. september
kl 12:00
Slettemarken sykehjem
Onsdag 18. juni kl.11:30
Onsdag 3.september
kl 11:30

FULLDISTRIBUSJON

gudstjenester

B

Sommeren i Slettekirke
Sommeren nærmer seg og med den går
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 i menigheten. Vi feirer fellesskapet
med Gud og hverandre.
Også i sommer skal vi ha
gudstjenester hver søndag
her i menigheten. En søndag, 29.juni, samles vi på
menighetens eldresenter
til gudstjeneste sammen
med beboerne der og den
13. juli er vi invitert til å
være med på gudstjeneste i
Bergenshallen i forbindelse med Det Norske Misjonsselskap sin generalforsamling. Dette blir en
flott misjonsgudstjeneste
som sikkert vil inspirere
oss i vårt misjonsengasjement.
NMS skal for øvrig låne
Slettebakken kirke til en
del arrangement i forbindelse med generalforsamlingen som holdes i tiden 8
– 13.juli.

Vi håper på god oppslutning på gudstjenester i sommer. La oss stå sammen og
vise at dette gudstjenestelige
pulsslaget er viktig for menigheten.
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. ●

