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med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

God sommer!

Sensommertur
Tradisjonen tro blir det også
i år invitert til sommerleir
for hele familien i Sætervika i Samnanger. Side 3
FOTO: WILSE/NORSK FOLKEMUSEUM

Jubileumsåret
I år er det 200 år siden kvinnesakspioneren Camilla
Collett ble født og 100 år
siden alle norske kvinner
fikk stemmerett . Side 5-7

Konfirmanter 2013
I første halvdel av mai ble
48 ungdommer konfirmert i
Slettebakken kirke - og nå
gjør vi klart for innrykk av
neste kull!
Side 14-15

Kontaktinformasjon side 13 • Kalender side 16
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«En stemme for
de stemmeløse»
Denne sangstrofen herjer litt i hodet
mitt for tiden. Det er mye snakk om
stemmer og retten til å bruke stemmen sin som nok er bakgrunnen for
dette.

Nå vil vi distribuere
menighetsbladet selv
I noen år nå har menigheten satt bort distribusjonen av bladet
til et privat distribusjonsselskap.

REFLEKSJON AV JORUNN M.JOHNSEN

AVANDERS TEIGEN

Vi feirer i år 100 års jubileum her i landet for
allmenn stemmerett for både kvinner og
menn. Vi går mot et Stortingsvalg til høsten
der vi alle nå bombarderes av ivrige politikere på stemmejakt. Plutselig er vi alle så
viktige, våre stemmer teller!
Men så er det nå slik at alle har allikevel
ikke en stemme som høres: Noen har ikke
den juridiske stemmerett engang. De er her
bare på besøk, på korttidsopphold, på søken
etter et litt bedre liv for seg og sine.
Vi omringes av mange stemmer som høres og noen som lyttes til. Det er ikke det
samme som stemmerett i juridisk forståelse. Selv i vårt demokratiske land handler
det ofte om – ikke bare hva som blir sagt,
men hvem som sier det. Og så da kirken i
dette minefelt, for vanskelig er det jo. Hvem
er vi stemme for? Hvilke stemmer lytter vi
til?
Ny kirkeordning gjør at politikernes rolle i
forhold til kirken er blitt endret, men fortsatt
sitter de på pengesekkene og har slik stor
innflytelse også på kirkens indre forhold. Vil
vi da bruke våre stemmer til å kjempe for
egne saker – mer penger til trosopplæring
og diakoni, mer til vedlikehold av og bygg av
nye kirker! Hvem lover oss det best på disse
områder?
Eller er det andre saker vi skal være opptatt av og sørge for blir løftet frem. Skal vi gi
vår stemme til de som lite kan kjempe for
egne saker og situasjon? Det er enda en
stund til valget i september, men vi utfordres
som kirke og enkeltmennesker til å gi vår
stemme til de som ingen har.
Godt vi nå går mot en lang sommer med tid
til både å nyte
sol og ferie, men
også til ettertanke på hvilke valg
vi skal gjøre.

I desember besluttet menighetsrådet å si
opp avtalen med daværende distributør og
begynne utbæring selv; første gang i februar.
Jan Larsen måtte spole hele 63 år tilbake
da han ble spurt om å bli budbærer i sitt
område, og flere minner dukket opp:
- Jammen er det rart. Den første «jobben» jeg hadde, var å gå med menighetsbladet i Solheim menighet. Mener vi barn
måtte være 10 år gamle, så dette må ha vært
i 1950. Tror jeg hadde denne jobben i to år.
- Den gang gikk vi med bøsser, som vi
måtte tømme hos en ansvarlig. Mener jeg
fikk 10 prosent av det som kom inn i børsen. Husker ikke hvor mye jeg fikk inn,
men det var nok ikke så mye. Det var nok
mest 1-2-5 og 10-øringer som var vanlig å
putte på børsen. Hadde gamle Solheimsviken som strøk, og der var det arbeiderklassen som bodde, og pengene satt ikke løst i
den tiden.
- Alle disse husene er for lengst revet og
borte, likeså det gamle bedehuset vi hadde,
hvor vi gikk og fikk svenskesuppe i det siste
krigsåret og etter freden i mai 1945. Der
gikk jeg også på søndagskole og senere til
konfirmasjonsforberedelser. Mener presten het pastor Kvaale. Konfirmasjonen var
i Årstad kirke. Dette var jo en god stund
før Solheim kirke ble bygget.

- Ja, ja å bli tilbudt samme «jobb» som jeg
hadde for vel 63 år siden er slettes ikke så
verst!
Med Anne og Knut Gjestemoen som administratorer har 45 frivillige meldt seg til
ombæring av menighetsbladet. «Vi kan jo
ta med oss noen blader når vi likevel skal gå
kveldsturen» sa noen.
Antall blader varierer. Noen deler ut 300
blader, og for noen passer det med 12 blader. Alle er viktige hjelpere. Til sammen
blir dette 2.316 blader. Og det er jo akkurat
dette som er så fint; uten de mange små bidrag hadde vi ikke klart det. For den eksterne distributøren var det problemer å komme inn i låste oppganger. Nå har vi beboere
i mange av blokkene som tar ansvar for utdelingen; i egen blokk og gjerne i naboblokken.
Takk til alle som bidrar! Og om det er
noen flere som har anledning å være med;
ville det være veldig fint. Spesielt i området
Nattlandssveien/Gerhard
Grans vei trenger flere
hender.
Ta kontakt med menighetskontoret på telefon
55 59 71 50, både dere
som ønsker å hjelpe og
dere som eventuelt
ikke får menighetsbladet.

God sommer!
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Annonser, fellessider (side 5-12):
Knut Sundt Rosenlund - 906 96 474 - costly@online.no
Annonser, lokalsider: Kontakt lokalredaksjonen.
Stoffdeadline neste nummer:
Kontakt lokalredaksjonen.
Ø M E R KE
T
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Utgivelsesdag neste nummer:
M
Tirsdag 27. august
Møtekalender/utgivelselplan:
Se facebook-gruppen «Informasjon
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menighetsblader Fana prosti»
24

Slettebakken menighetsblad utgis av menighetsrådet i
samarbeid med BKF og de andre menighetene i Fana,
og sendes til alle hjem i menigheten. Vi tar i mot artikler
av ulike slag og gjerne også tips til reportasjer.
Levering av stoff: Leveres menighetskontoret eller på
e-post: slettebakken.menighet@bergen.kirken.no

Lokalredaksjon: Åshild Mæstad, 55 28 53 26 og
Astrid Rafteseth, 476 29 842. Lokal kontaktinformasjon: Side 13
Sentralredaksjon: Kun henvendelser ang. fellesstoff til
bladet (side 5-12). All annen kontakt: Se side 13.
Redaktør: Magne Fonn Hafskor
tlf. 55 39 04 40 - eyecu@online.no
Produksjon: Dragefjellet - post@dragefjellet.no
tlf. 55 23 25 47 - Filer over 5 mb: jan.hm@frisurf.no
Trykk: Bodoni
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Velkommen på tur!

Helgen 30.8. - 1.9. er DU, og resten av Slettebakken menighet, invitert på tur.
Vi drar til Sætervika ungdomssenter i
Samnanger. Vi ønsker å samle flere generasjoner til flotte dager med fellesskap, gode samtaler, lek og bading, liv
og latter, underholdning, ettertanke,
hyggelige måltider og mye mer. Overskriften for årets tur er: «Størst av alt..»
Turen lager vi sammen. Senteret har
gode fasiliteter som skulle passe folk i
alle aldre.
Pris:
Pris per person for hele oppholdet:
• Voksen: kr 1020,• 11 -15 år: kr 910,• 4-10 år: kr 820,• Tillegg, hvis enerom ønskes: kr 340,• Tillegg for leie av sengetøy: kr 120,• Oppredd seng: kr 180,Prisen inkluderer helpensjon (frokost, middag, kvelds) og ellers alt helgen
måtte by på….Det vil være kjøkkenpersonale som tar seg av måltidene. Ellers
vil alle påmeldte bli spurt om å bidra
med små oppgaver etter hva som passer
for dem.

Ta med: Sengetøy, klær til ute og
innebruk, treningstøy og badetøy (for
de som vil benytte gymsal og sjø..) Et
instrument hvis du har. Barn: Godtepose med navn på (til skattejakt) Voksne: kake el. snacks til kveldskro.

Over: Sætervika ungdomssenter.
Under: Fra fjorårets sommertur.

Påmelding:
Ved påmelding vil vi ha følgende opplysninger:
• Navn på deltakere
• Alder (gjelder barn)
• Adresse og telefon
• Eventuelle spesielle behov (feks
allergier etc)
• Gi beskjed om du ønsker enkeltrom/sengetøy /oppredd seng
• Gi beskjed om du trenger transport
Skriftlig påmelding sendes på e-post:
kristin.traetteberg@bergen.kirken.no
eller til menighetskontoret. Eventuelle
spørsmål rettes til Kristin på e-post
eller telefon: 55 59 71 55 / 977 184 38
Vi gleder oss - og håper at akkurat
DU blir med!

juni 2013
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Det kan lett bli en vane ...

Verden
FOTO: NASA

Dette er et sitat fra en femåring. Og jeg kjenner meg igjen.
Verden kan lett bli en vane.
AV MENIGHETSRÅDLEDER
INGER MAREN TVEIT

I disse dager – hvis vi tar oss
tid til å stoppe opp og se oss
rundt – så kan vi se hvordan det spirer og
gror. Trærne får grønne blader, løkblomstene kommer opp i år også. Og til og med
tistlene kommer utpå sommeren til å få fine
blomster!
Kjenner du gleden ved å se disse forandringene i naturen? Tar vi det som en selvfølge – er det blitt en vane? Kommer det
alltid til å være sånn? Hva gjør vi for å ta
vare på den verden vi lever i?
Ungdomstinget i Bjørgvin bispedømme
omtaler våre klima- og miljøengasjement
som å vise vårt vennskap med de som kommer etter oss.
Det er mange av oss som bretter melkekartonger for gjenvinning, tar bybane i stedet for bil og kaster lite mat. Og det er det
viktig at vi fortsetter med. Men det monner

så lite dersom ikke de store systemene, landsomfattende og globale tiltak, blir satt i verk.
Det er stortingsvalg i september. Der kan du og jeg være
med å påvirke hvilket styre vi
vil ha i Norge. Jeg har klippet
følgende tekst fra internettsiden
www.klimavalg2013.no: «Klimavalg 2013 er en bred allianse av
organisasjoner og samfunnsaktører,
med et tydelig felleskrav om en mer ansvarlig norsk klimapolitikk. Vi vil ha et
forsterket fokus på Norges medansvar og
muligheter for å bidra til å begrense skadene
av den kurs det internasjonale samfunn i dag
har lagt seg på. Hvis ikke rike land som Norge skal følge FN, hvem skal da gjøre det?» Utfordringen går til politikere i alle partier.
På fellessidene i dette menighetsbladet
omtales et arrangement i Storetveit menighetshus den 21.august. Der skal det være
klimadialog-kveld. Da kan vi høre forskere
fortelle og politikere svare på spørsmål. Der
kan vi få informasjon om hvordan de ulike

partiene vil møte klima- og miljøutfordringene. Jeg vil oppfordre flest mulig til å
delta der, så vi kan stille viktige spørsmål,
samle kunnskap og gjøre et godt valg i september.
Jeg ønsker for oss alle at sommeren skal
bringe mange gode og overraskende øyeblikk, så vi kommer ut av vanens dvale og
lar oss begeistre over det nyskapte!
God sommer!

Min salme
Den salmen som ligger mitt hjerte nærmest er NoS nr 596,
«I dine hender, Fader blid».
AV RAGNHILD LEIVSDOTTER ROSSEHAUG

Tekstlig og musikalsk sett er dette den mektigste salmen jeg vet om. Det er underlig å
sitte å skulle forsøke å fremlegge skriftlig
hva den betyr for meg. Kanskje mest fordi
jeg oftest uttrykker salmer muntlig, syngende. Og sangen er kanskje det viktigste
stikkordet her, for når jeg leser teksten, så
synger hjertet mitt ordene:
I dine hender, Fader blid,
Jeg legger nå til evig tid
min sjel og hva jeg er og har,
ta du det alt i ditt forvar!
Hele min sjel synger ut ønsket om å bli
tatt i forvar. Og det er ingen tvil i mitt hjerte
at nettopp dét har skjedd.
Når det har stormet rundt meg med ulykker, sorg og tragedier så har hjertet mitt
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sunget like mye, like inderlig, like hjertelig.
Og når alt har virket svart og håpløst så
trøster ordene der sangen stilner og trekker
seg tilbake for å ta en hvil fra alt det vonde,
og fra alt det som er for tungt for én person
å bære. For jeg har blitt tatt i forvar.
Se, sjel og liv ditt eie er,
det er min trøst, o Herre kjær.
Hva ditt er, hegner du omkring.
Så frykter jeg for ingen ting.
Og jeg frykter ingen verdens ting.
Når sangen kommer tilbake, sakte men
sikkert, sterkere og mer solid enn før, så kan
jeg igjen synge av full hals.
I deg jeg har den gode del.
Ditt ord er føde for min sjel.
Til hjelp i all min fattigdom
Du kommer som du alltid kom.

Da kan jeg igjen legge frem denne teksten
med en av de vakreste melodiene i salmeboken, på den aller beste måten jeg vet. Og
jeg kan synge til Han som aldri viker fra
noen av sine barn. Jeg kan jublende synge at
jeg har lagt til evig tid min sjel og hva jeg er
og har hos Faderen. Mitt alt. Mitt sanghjerte. Min stemme som menneske!
Det er min tro, o Fader blid,
i den jeg lever all min tid.
Ifra ditt barn du aldri vik,
Så jeg kan arve himmerik!
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Norges
første
feminist
«Hva hadde jeg gjort om jeg
levde i dag?» spør Camilla
Collett i den dramatiserte
forestillingen om hennes liv.
TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Her møter vi Camilla Collett, 200 år etter at
hun ble født. Hun var født Wergeland, og
vokste opp i en tid der det ikke var selvsagt
at kvinner jobbet utenfor hjemmet, hadde
stemmerett på lik linje med menn eller tok
utdannelse.

Tro mot seg selv
Camilla selv fikk en god utdannelse, og ble
etter hvert forfatter med diktergasje fra
Stortinget. Dramatiker Trine Vollan viser
oss mennesket Camilla Collett, blant annet
gjennom skolegang på Jomfru Pharos pikeinstitutt i Christiania og hos herrnhuterne i Danmark. Via brevskriving og dagboksnotater trer hun frem som en kvinne
som, tross motgang fra familie og samfunn,

URFEMINIST: Det at kvinner ikke fikk ta egne selvstendige valg førte til katastrofe både for
kvinnen og mannen, hevdet Camilla Collett, 25 år før Ibsen, Bjørnson, Kielland og Lie tok for
seg borgerskapet, kirken og samfunnets undertrykkelse. UKJENT FOTOGRAF, KØBENHAVN, 1860

er tro mot seg selv. Vi får oppleve hvordan
hun kommer frem til at hun ikke kan godta,
på egne og medsøstres vegne, at kvinnens
eneste oppgave her i livet er å bli gift.

Stiller spørsmål
Camilla Collett tar til orde for at kvinner
og menn skal være likeverdige. Slik blir
hun vår første feminist. Monologen viser
elevene at det er gjennom spørsmålene
Camilla Collett hele tiden stiller til seg
selv, sine medsøstre og sin samtid, og svarene hun kommer frem til, som gjør Camilla Collett til den hun er/vil være: forfatter. Men før dette møter vi også den lekne Camilla Wergeland på prestegården på
Eidsvoll, som gjør spillopper og pek om

Jubileumsfakta

• Eidsvoll kirke markerte kvinnedagen
med premiere på monologen «Camilla
Collett» av Trine Vollan. Produksjonen er
et samarbeid mellom Den norske kirke og

Kampen for likeverd
– Prestedatteren fra Eidsvoll var Norges
første feminist, sier Kirkerådets mangeårige rådgiver i kvinne- og likestillingsspørsmål Synnøve Hinnaland Stendal.
– Kampen for et likhets- og gjensidighetsforhold mellom kvinner og menn hadde
utgangspunkt i hennes kristne livsanskuelse.
Siden Colletts tid har mange kamper blitt
utkjempet for kvinners likestilling både i
kirken og i samfunnet for øvrig, blant annet
retten til vigslede stillinger i kirken. Det kan
du lese mer om på neste side. ●
Eidsvoll 1814, og fremføres av skuespiller
Marianne Mørk Larsen. Forestillingen,
som er støttet av Eckbos legater og Fritt
Ord, tilbys i år og neste år i Den kulturelle
skolesekken for videregående skole.

• 23. januar var det 200 år siden Camilla
Collett ble født, og 11. juni er det 100 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge.
• Kirken markerer de to begivenhetene
på ulike måter og steder. Kvinnedagen 8.
mars ble markert med egne gudstjenester, blant annet i Bergen Domkirke.

ikke mot lensmannen, så i hvert fall mot
gamlepresten.

MONOLOG OM CAMILLA COLLETT: Fra
venstre: Pernille Nonås Mogensen (produsent), Trine Vollan (dramatiker), Marianne
Mørk Larsen (skuespiller), Mari Moen
(dramaturg og instruktør) og Trude Bergh
(kostymedesign).

• Foruten Camilla Collett (1813-1895) har
Stemmerettskomiteen valgt ut Fredrikke
Marie Qvam (1843-1938), Gina Krog
(1847-1916) og Fernanda Nissen (18621920) til å forme jubileets historiske profil,
og kalt dem «de fire store kvinnesakspionerene».
• Se også www.stemmerettsjubileet.no,
www.camillacollett.no og www.kirken.no

Menighetsbladet retter: I billedteksten til forsiden av forrige utgave av menighetsbladene (med unntak for
God Helg i Fana menighet) gikk det frem at den viste et bilde laget av kunstneren Arne Rygg. Dette er feil. Den vakre billedveven er derimot laget av Else Marie Jakobsen, som for øvrig døde like før jul. Tittelen er «Ordet ble kjød»,
og kunstverket henger bak alteret i Olsvik kirke. Menighetsbladet beklager feilen, samtidig som vi gleder oss over
nok en anledning til å sette det vakre bildet på trykk. ● FOTO: ØYVIND SUNDFØR STOKKE-ZAHL
juni 2013
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Kvinnenes kamp i kirken
– Historiens kvern maler langsomt, sier Berit Andersen (71), som sammen med tre
andre kvinneprester møter menighetsbladet til en samtale om stemmerettsjubileet og
kvinnenes kamp i kirken.
TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Da Berit Andersen ble ansatt som sykehusprest på Haraldsplass i 1976, ble hun den
første kvinnelige presten i Bjørgvin. Dette
gikk ikke upåaktet hen blant hennes mannlige prestekollegaer, og ti av dem ga beskjed
til biskopen om at de ikke kunne være med
på prestesamlinger med henne.

Møtte motstand
Også syv år senere, da hun ble ansatt som
kapellan i Biskopshavn menighet, møtte
hun motstand. Ikke fra kollegaer eller menighet, men fra daværende biskop Thor
With, som nektet å gi henne anbefalingsbrev. Dette fikk hun først etter at Per Lønning overtok som biskop i Bjørgvin. Siden
reiste hun til Stavanger, der hun ble landets
første kvinnelige domprost; en stilling hun
hadde frem til hun ble pensjonist for to år siden. Nå er hun tilbake i Biskopshavn menighet, denne gangen som vikarierende sokneprest, og blir gjerne med på en rundebordssamtale om kvinners stemmerett og kvinnekamp i Den norske kirken. Mye vann har
rent i sjøen på disse årene, og i år har Den
norske kirke endatil valgt å markere at det er
200 år siden Camilla Collett ble født og 100
år siden kvinner fikk stemmerett.
Fikk tidlig stemmerett
– Pionerer som Camilla Collett, Gina Krog
og Ingrid Bjerkås opplevde mye motstand,
men vant frem til slutt, slår Andersen fast.
– De var veldig modige, og så ting som andre ikke fikk øye på.
Jeg treffer henne på menighetskontoret i
Slettebakken kirke, der sokneprest Jorunn
Johnsen (62) varter opp med kirkekaffe og
kirkete. Sokneprest Kirsten Lind (53) fra
Åsane menighet og kapellan Gunn-Frøydis
Unneland (31) fra menighetene Bønes og
Storetveit benker seg også rundt bordet.
Det norske misjonsselskap (NMS) var
tidlig ute med å gi kvinner stemmerett. De
innførte dette allerede i 1904, ni år før
kvinner fikk stemmerett ved politiske valg i
Norge.
– Men kvinner kunne fortsatt ikke være
ledere, legger Andersen til, som minnes
hvordan hun en gang ble nektet å være med
på Kvinnenes internasjonale bønnedag i
Korskirken.
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Ble nektet på bønnedag
Dette var på 70-tallet, og begrunnelsen var
at hun var ordinert.
– De som stod bak var imot kvinnelige
prester, forteller hun.
– Tenk på det. Året før var du kjempebrukbar, sier Kirsten Lind.
– Kvinner kunne jo gjerne reise som misjonær, og stå alene i arbeidet.
I 1989 vedtok NMS at kvinnelige prester
kunne ansettes i organisasjonen, og ledelsen er i senere år blitt mindre mannsdominert. Alle offentlige virksomheter er i
dag lovpålagt å jobbe aktivt for likestilling.
Noe av det første den nye NLA Høgskolen
gjorde etter fusjonen ved årsskiftet (NLA
Høgskolen, Høgskolen i Staffeldtsgate og
Mediehøgskolen Gimlekollen gikk sammen til NLA Høgskolen), var derfor å få på
plass en handlingsplan for likestilling og
mangfold.
Reaksjonen kom senere
Slik har det ikke alltid vært. En gang på 80tallet hadde NLA søkt om offer fra Biskopshavn. Ordningen er da gjerne at søker stiller
med egen predikant, mens presten tar seg
av liturgien.
– Da NLA fikk se at jeg skulle ha liturgien,
spurte de om vi kunne bytte på tjenesteordningen, husker Andersen.
– Heldigvis svarte soknepresten nei.
– Hva gjør slike opplevelser med deg?
– I begynnelsen var jeg så innstilt på at det
kom til å skje, sier hun.
– Reaksjonen kom først senere, da jeg så
at tiden gikk uten at holdningene forandret
seg. Se hva som skjedde for to år siden, da
Anna Bæckström Hovda ble ansatt i Johanneskirken. Det er ganske voldsomt å stille
seg opp foran en som ble ordinert før en selv
ble født, og fortelle henne at hun ikke kan
være prest.
Gikk foran
– Jeg ble ordinert i 2010, og er rimelig fersk i
forhold til mange andre, sier Gunn-Frøydis
Unneland.
– Så langt har jeg aldri opplevd at noen
har sagt at min stemme er uønsket. Jeg har
mange mannlige kollegaer, og har aldri hørt
et negativt ord om min tjeneste; heller ikke i
menighetssammenheng. Så jeg tror at noe
har skjedd.

– Min opplevelse har også vært positiv,
sier Kirsten Lind, som kom til Bergen og
daværende Laksevåg prosti i 2009.
– Jeg har blitt mottatt som prest på lik linje med andre, og aldri møtt de negative
holdningene. Tvert imot opplever jeg konkrete henvendelser fra andre som ønsker å
samarbeide med meg, og som viser takknemlighet for akkurat det.

Nektet å samarbeide
Berit Andersen vil gjerne nyansere bildet:
– Menighetene har alltid vært støttende
til kvinnelige prester, sier hun.
– Det er de som har hjulpet meg å holde
ut. Motstanden har først og fremst kommet
fra teologer og kirkens ledere.
Da hun kom til Biskopshavn i 1983, var
hun innstilt som nr. 2 til en stilling som kapellan. Hun fikk likevel stillingen, etter at
Kirkedepartementet grep inn.
Daværende biskop Thor With var som
nevnt tidligere imot ansettelsen, og stilte
ikke til hennes innsettelse slik skikken var.
– Det er på sin plass å minne om at dette
ikke er fortid. 1983 ligger ikke langt tilbake i
tid, sier Johnsen.
– Mye har skjedd på hundre år, men vi
kvinner har fortsatt en jobb å gjøre som ledere både i kirke og samfunn.
Livgiver
– Kvinnesak er også å kjempe for menneskeverd og menneskerettigheter, mener Andersen.
– Jeg tenker at det er viktig å ha fokus på
Jesus i stedet for mannen eller kvinnen, sier
Lind.
– Ja, men vi må konkretisere det, sier Andersen.
– Som kvinne og prest synes jeg det er viktig å være bevisst på å bruke et inkluderende språk, sier Johnsen.
– Jeg er forsiktig med å bruke mannsbeskrivelser i liturgien. Ved å bruke et alternativt språk, kan vi synliggjøre uttrykkene vi
bruker.
Et eksempel på dette er å bruke «livgiver»
i stedet for «far», et annet er «hønemor»
som bilde på Gud (Luk. 13:34).
Behov for aksept
– Språket gjør noe med identiteten vår, og
forteller hvem vi er, sier Unneland, og
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KAMPEN FOR MENNESKEVERDET: – Dette er ikke en kamp som er vunnet en gang for alle. Vi
må alltid være våken for de som vil ta menneskeverdet fra andre, sier Berit Andersen. Fra venstre: Kirsten Lind, Berit Andersen, Gunn-Frøydis Unneland og Jorunn Johnsen.
Pionerene: Valborg Lerche og Ingrid
Bjerkås. FOTO: OSLO MUSEUM/RIKSARKIVET

Fakta: En lang kamp
• Den første norske kvinne som tok teologisk embetseksamen, var Valborg Lerche, i 1899.
• Kvinner fikk adgang til presteembetet i
1938, men loven sa at de ikke bør utnevnes om menigheten av prinsipielle grunner er imot deres tjeneste.
• Ingrid Bjerkås (1901-1980) ble i 1961,
som den første kvinnen, ordinert til prest
i Den norske kirke.
• I dag er tre av de 11 norske biskopene
kvinner: Solveig Fiske (Hamar), Laila
Riksaasen Dahl (Tunsberg) og Ingeborg
Synøve Midttømme (Møre).
• Nesten hver tredje norske prest er nå
kvinne, men andelen svinger litt fra
landsdel til landsdel.
• Så sent som i 2010 måtte Bjørgvin bispedømmeråd trosse protester fra kvinneprestmotstandere da de ansatte Anna
Bæckström Hovda som ny sentrumsprest i Johanneskirken.

fortsetter med en refleksjon rundt det
med stemmerett.
– Jeg tenker at det dypest sett handler om
at du blir akseptert som et fullverdig menneske, at din stemme teller med. Dersom du
blir fratatt den, blir du også fratatt en side
ved din eksistens. Stemmeretten sier noe
om at du er anerkjent på lik linje med alle
andre.
Gunn-Frøydis Unneland lever med cerebral parese (CP), og mener at hun derfor har
et godt grunnlag, basert på egne erfaringer,
til å si noe om hvor viktig det er å bli akseptert på lik linje med alle andre.
– Stemmeretten handler om å bli sett og
oppleve en aksept for sin eksistens. Noe annet er å bli destruert. Vi har behov for å bli
akseptert både som individ og som del av en
gruppe.

Gamle grensesteiner
– Samtidig er vi nødt til å reflektere litt over
hvordan vi forholder oss, sier Johnsen.
– Et eksempel er transseksuelle, som også
vil kreve sin plass.
Verden forandrer seg, og kirken skal være
kirke i den tiden vi lever i.
– «Du skal ikke flytte på de gamle grenseseinene» sa en gammel venn en gang. Gren-

ser kan tøyes, men vi må tenke over hva som
er akseptabelt. Det er ikke slik at individet
bare kan si «slik er jeg, godta meg»; som et
fait accompli, mener hun.
– Jeg tenker at det uansett blir feil å frata et
annet menneske stemme og myndighet,
sier Andersen.
– Når man kjemper for sin egen gruppes
menneskeverd og stemmerett, kjemper
man samtidig for alle grupper som er
undertrykket. Det blir som en sak i saken.

Retten til en stemme
– Ja, og vi må tenke over hvilke andre grupper som blir holdt nede, legger Johnsen til.
– Det er ikke slik at kvinnelige teologer er
mer radikale enn andre. Men vi måtte kjempe for oss selv og andre. Det ligger noe der.
– Jeg husker hvordan jeg måtte sette
spørsmålstegn foran andres forståelse av
Bibelen, sier Andersen.
– Da blir du mer radikal. Det går på å
finne en kontekst der du selv må lete etter
svar. Sannheten er ikke funnet en gang for
alle.
– Det tenker jeg også, sier Unneland.
– Vi er ikke ferdige og blir det aldri heller.
Samfunnet forandrer seg, og det dukker stadig opp nye problemstillinger. ●
juni 2013
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I Guds
hånd
Vi ønsker at alle barn på
Slettebakken skal få kjenne
at de er elsket av Gud, og
har en plass i Guds hånd og i
kirken vår.
TROSOPPLÆRING
AV KRISTIN TRÆTTEBERG

i Fana prosti

Har du vært i Slettebakken kirke noen
gang? Har du merket hvordan blikket ditt
trekkes mot taket, den store hvelvingen der
oppe? Da har du nok også lagt merke til
den massive betongsøylen som strekker
seg som en lang arm fra kirkens spir og ned
bak alteret? Vi kan da tenke oss at kirkerommet blir håndflaten der hele menigheten er samlet. Dette bilde har gitt oss inspirasjon til tittelen på trosopplæringsarbeidet vårt: «I Guds hånd».

Får julebok
Døpefonten er plassert i sentrum av kirkerommet. De små babyene som blir båret til
dåpen der, forstår ikke mye av det som
skjer. Men når de blir holdt tett, vugget og
sunget for, får de en opplevelse av både
trygghet og kjærlighet. Dette er noe av det
vi ønsker å formidle gjennom babysang,
som er menighetens første tilbud til de
yngste. Treåringen har gjort litt flere erfaringer med livet. Når han kommer på juletrefest, og får sin julebok, vet han godt hva
en bursdagsfest er - og denne gangen er det
Jesus sin bursdag vi feirer!
«Hjelpeprest»
Kirken ønsker å være tilstede i viktige overganger i livet. Skolestart er en slik begivenhet. Det feirer vi med skolestartgudstjeneste. Stolte seksåringer toger inn i kirken, og
får sine seksårsbøker oppi de nye ranslene.
Som tiåringer lager barna selv gudstjenes-

Klimadialogkveld
Fana prosti inviterer til Klimadialogkveld. Innledning v/Eyvind Jansen, ledende klimafor-
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SLETTEBAKKEN

0-1 år: Babysang
2 år: Sansegudstjeneste
3 år: Julefest!
4 år: Samling og gudstjeneste, fireårsbok
5 år: Søndagsskolesamling.
6 år: Skolestartgudstjeneste
1. kl: Påskevandring

2.kl: Karneval
3. kl: Tårnagenter
4. kl: Gudstjenesteverksted
5. kl.: Juniorkonfirmanter
6. klasse: «Lys våken!»
7. og 8. klasse: «Tweens» leir og konsert
14- 18 år: eget opplegg m/
konfirmasjon, ungdomsarbeid, turer og X-messe

TRE FINE JENTER: Selma, Emilie og Leah
Aurora er klar for å spille.

VED DØPEFONTEN: Jorunn prest forteller
om dåpen.

ten. De tar bilder, maler, synger og dramatiserer. Det er spesielt populært å få være
«hjelpeprest» under dåpen. I de fleste menigheter er «Lys våken» et av de mest populære tilbudene. Så også i Slettebakken. «Er
det sant av vi får godteri til kvelds?» spør de.
«Vekker dere oss med orgelmusikk?»

ken. Her bruker vi virkemidler som film,
musikk, dans, drama – og selvsagt magi!
Magikeren Ruben Gazki er alltid med. Dette var bare noen små glimt fra trosopplæringen i Slettebakken. Tilbudet omfatter
årlige «I Guds hånd»- samlinger med et variert og spennende program.
Ønsker du mer informasjon om trosopplæringen, kan du besøke vår hjemmeside
www.slettebakken-kirke.no eller kontakte
menighetspedagog Kristin Trætteberg,
kristin.traetteberg@bergen.kirken.no ●

Magisk X-messe
For de litt større har vi X-messe, som er et
populært tiltak for ungdom Dette er en eksperimentell messe som er laget i Slettebak-

sker og leder for Bjerknessenteret. Paneldebatt med stortingskandidater fra de forskjellige partiene – flere allerede
bekreftet. Vær med og sett klima på dagsorden ved årets
valg. Kom og still viktige

spørsmål til partiene! Storetveit menighetshus, onsdag
21. august kl. 20.00-21.30. ●
KLIMA I ENDRING: Minimumsnivå for iskappen på Arktis i
2012. (Ill: Jesse Allen/NASA)
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Historiespel vest i havet
Kinn Sokneråd og Sogn og Fjordane Teater ønskjer
også i år velkomen til nye framsyningar 22. og 23.
juni ved den gamle middelalderkyrkja på øya Kinn
vest for Florø.
TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Songen ved det store djup», som
spelet heiter, blir i år vist for 29.
gong på rad, og er skrive av Rolf
Losnegård. Musikken er laga av
Per Janke Jørgensen. Handlinga
er henta frå sommaren 1537.
Den danske futen kjem til øya
med bod frå Kong Christian av
Danmark-Noreg om at den katolske presten på Kinn må vike
sin plass for protestantismen.
Det er Seljumannamesse denne dagen, og bygda har førebudd eit kyrkjespel om St. Sunniva som dei skal framføre i det
futen kjem. Futen i stykket blir i
år spela av Lars Sørbø, medan
Idun Losnegård skal spele Margrete prestefrille. Kyrre Eikås
Ottersen har også i år rolla som
prest, likeså Lars Berge som Tarve og vikinghovding Ramn.
Oda Alisøy spelar Borni for tre-

Til sommerstevnet kommer
blant annet musikkduoen Garness, som består av tvillingene
Ingelin og Hildegunn fra Holsnøy nord for Bergen, Rolf
Ekenes, og Tore Thomassen. HimalPartner (tidl. Tibetmisjonen) har som mål om å være et
redskap for Guds kjærlighet i
Himalaya-regionen, og arbeider

Gud bles livspust inn i mannen sin nase, så han
skulle bli ein levande skapning (1. Mos 2.7).
REFLEKSJON
AV PROST PER
BARSNES

PÅ FLUKT: Sunniva ber Gud om
hjelp til å flykte frå vikingkongen
Ramn.
FOTO: AUD NORDSET ISENE

dje året på rad. Saman med dei
på scena er 155 lokale aktørar og
koristar. ●
Kinnaspelet blir vist 22. og 23.
juni. Til premieren er det sett opp
direktebåt tur/retur frå Strandkaiterminalen i Bergen til kaia på
Kinn. Båten går frå Bergen kl.
08.00 laurdag 22. juni og er tilbake i Bergen kl. 20.00. Reiseleiarar
Ragnhild og Per Barsnes. Meir informasjon: www.kinnaspelet.no

Guds redskap i Himalaya
HimalPartners sommerstevne
blir i år arrangert på Nordhordland folkehøgskole på
Frekhaug i slutten av juli. Det
er både mulig å stikke innom
på enkelte biter av programmet, eller delta på hele stevnet.

Livspusten – på
veg mot pinse

FOTO: EINAR HORSBERG

for å gi folk mulighet til å bedre
sine egne levekår. Prosjektene er
støttet av Norad gjennom Digni
(digni.no). Organisasjonen fyller for øvrig 75 år i år, og det blir
et eget jubileumsseminar lørdag
27. juli i Centralkirken i Bergen.
Nordhordland folkehøgskole,
25.-28. juli. Mer informasjon:
www.himalpartner.no ●

Eit
dødt
menneske
pustar ikkje.
Vi kjenner replikkane når
noko livstruande har hendt:
«Er det livsteikn å spore?»
«Ja, han pustar!» Og der det
er pust er det håp!
Akkurat som lekamen har
eit livgjevande andedrag, så
har den kristne kyrkjelyd
det. Livspusten blir brukt
som bilete på Den Heilage
Ande. Både livspusten og
Den Heilage Ande har det til
felles at dei er usynlege. Men
virkningen er synleg! Trua
på Jesus Kristus lever i kraft
av Den Heilage Ande, både i
det enkelte praktiserande
kristenmenneske og i fellesskapen av kristne menn og
kvinner i kyrkjelyden.
Kyrkjelyden
blir
ofte
samanlikna med ein lekam,
og medlemene med lemene
på lekamen. Liksom ein
sunn og sterk livspust er
viktig for heile kroppens vitalitet, slik er Den Heilage
Ande alfa og omega for eit
engasjert, tenestevillig og
kjærleiksfullt trusliv.
Det hender at menneske får
pustevanskar. Det skjer til
dømes når hjarta sviktar.
Hjartesvikt fører til vatn på
lungene, som igjen gir pus-

tevanskar, og dødsfaren er
stor. Også andeleg hjartesvikt kan kvele truslivet. Difor er diagnosen «andelege
pustevanskar» også grunn
til å ta på alvor. Det er symptom på at våre andelege
hjarteslag ikkje slår i takt
med Guds.
Den Heilage Ande har som
oppgåve å hjelpe oss med vår
andelege livspust. Hjarta er i
Bibelen bilete på det sentrum som Guds kjærleik
spring ut frå. Og Guds kjærleik vil at alle menneske skal
læra sanninga å kjenne, bli
frelste, og få del i det evige livet. Difor seier Jesus med
tanke på talsmannen, Den
Heilage Ande: «Eg vil ikkje la
dykk vere att som foreldrelause born, eg kjem til dykk. Om
ei lita stund ser ikkje verda
meg lenger. Men de ser meg,
for eg lever, og de skal leva.
Den dagen skal alle skjøna at
eg er i Far min, og at de er i
meg og eg i dykk» (JOH 14.18-20).
Det andelege surstoff vi har
fått å puste i er Bibelordet,
dåpen, nattverden og det
kristne fellesskap i vidaste
forstand. Når det blir tydeleg at Jesus er i oss og vi i
han, har pinsefesten nådd
sitt mål. For når Gud ved tidene sin morgon bles livspust inn i mennesket sin
nase, så det skulle bli ein levande skapning, var det
snakk om heile mennesket
med and, sjel og lekam! ●

Velkomen til olsokfest
Olsokmesse v/domprost Halfdan Tschudi Bondevik, kapellan Eivind Kråvik, prost Per Barsnes, kantor Jan
Røshol og Olsokkoret. I flukt med gudstenesta blir det samling på/ved Hordamuseet. Her vil kantor Jan
Røshol halde eit kåseri om det musikalske liv i kyrkjelyden. Ellers blir det leik og dans på vollen (om det blir
regn vert arrangementet flytta innandørs til låven), olsokbål ved Fanafjorden, korgafest.
Arr: Fana prosti og Fana mållag i samarbeid med Hordamuseet. Fana kirke, måndag 29. juli kl. 18.00. ●
juni 2013
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Reisebrev fra Efesos:

Vandring i
apostelens by
Vi vet med stor grad av sikkerhet at apostelen Johannes
bodde i Efesos, og at også Jesu mor må ha bodd der.
TEKST OG FOTO: KNUT CORNELIUSSEN

«Fra den stund tok disippelen henne hjem til
seg» (Joh. 19.27) sier skriften. Disippelen
var Johannes, og Johannes flyttet senere til
Efesos. Der hvor Johannes hadde sitt hus,
ble det bygget en liten kirke. Vakre grønne
trær og fargerike busker omgir den lille kirken i dag.
Krystallklart vann sildrer ut fra bergveggen, og ikke uventet regnes dette for å ha
helbredende kraft. Det hellige vannet fylles
på colaflasker, og noen vasker hender og
fjes i vanndråpene. Og om man ikke tror på
vannets helbredende kraft, kan det jo være
godt med litt friskt vann å drikke. Vår
kjennskap til Efesos har vi fra Bibelen, men
en gang var byen en av de store og kjente i
verden, med 250.000 innbyggere. Selv om
det nå er en ruinby, er det ikke vanskelig å se
tidligere storhet, der vi rusler på marmorgater sammen med tusenvis av andre turister. I dag ligger byen flere kilometer fra havet, men en gang kunne man her gå fra havnen til torget på en elleve meter bred gate
med fem meter brede fortau. Om kvelden
ble hundrevis av oljelamper tent, slik at gaten alltid var opplyst.

Verdensby
Mens Bergen for et par hundre år siden var
plaget av åpne kloakkgrøfter, hadde Efesos
latrine med vannklosett og lukket avløp for
over 2000 år siden. Det sier litt. I tillegg hadde de et amfiteater med plass til 25.000, verdens tredje største bibliotek og et offentlig
bordell. Byens tempel var større enn en fotballbane, og regnes som et av antikkens sju
underverk. Tempelet ble dedikert til Artemis, Zevs datter. Efesos sin utgave av
Champs-Élysées er fremdeles en travel gate,
omkranset av søyler.
En gang var det hundrevis av butikker på
hver side av gaten. Nederst finner vi apoteket med verdens eldste logo, en buktende
slange, som fortsatt brukes av apoteker verden over. Bakgrunnen for dette symbolet
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ARTEMISTEMPELET: Bare noen søylerester er igjen av den en gang så praktfulle bygningen. (Foto: Adam Carr)

CELSUS-BIBLIOTEKET: En gang verdens tredje største bibliotek, bygget som en monumental grav for senatoren Celsus (ca. 45-120).

HADRIANS TEMPEL: Dette tempelet ble
reist til ære for keiser Hadrian (76-138) i
løpet av det andre århundret etter Kristus.

SEIERSGUDINNE: Den greske seiersgudinnen Nike ble tilbedt i Efesos. I dag hylles
hun av joggere og sprintere over hele verden.

finner vi i 4. Mos 21:9: «Moses laget en kobberslange og satte den på en stang». De som
ble bitt av slanger reddet livet med å se på
kobberslangen.

kom til Efesos (se Apg. kap. 19). Han ble årsak til store opptøyer, siden han forkynte Jesus framfor Artemis. Hans preken kostet
ham nesten livet. Efesos nevnes også i Johannes åpenbaring (Åp. 2:1-7), samt nabobyen Smyrna (Åp. 2:8-11).
De fleste som besøker Efesos i dag, kommer i land i Smyrna, nå Izmir. Herfra går det
buss til Efesos. Landskapet er overraskende
grønt og fruktbart og gir et godt inntrykk av
denne delen av Tyrkia. Det er lite ved Izmir
som minner om oldtidens Smyrna. ●

Handel og turisme
Den gang byen blomstret, var den et knutepunkt for handel og turisme. Kjente «turister» som Aleksander den store, Aristoteles
og dronning Kleopatra besøkte byen. Store
religiøse fester samlet folk flere ganger i året
fra hele den kjente verden. Også Paulus
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Bærekraft i menighetslivet
Bærekraft og økologi er ord som brukes mye i
forbindelse med naturvern. Men har vi bærekraft
i menighetslivet?
AV SVERRE JOHAN
NÆRHEIM, MISJONSSEKRETÆR I DEN

meninger

• På Jesu tid var Efesos en
viktig havneby på Lilleasias
vestkyst (dagens Tyrkia),
med rundt 250.000 innbyggere.
• Flere av apostelen Paulus’
første gjerninger finner
sted i Efesos. Se blant annet
Apgj. 18:24-28 og Apgj.
19:23-40.

• Et av verdens syv underverker, Artemistempelet,
ble reist av grekerne da de
etablerte seg i byen. Dyrkingen av den lokale modergudinnen Kybele ble da

MISJON

Har vi organisert oss slik at det
går rundt i menighet og organisasjonsliv som helhet, i de mindre enhetene i menigheter og organisasjoner, og når det gjelder
det enkelte menneske? Er det
slik at menighetslivet, livet i menighetsrådet eller i søndagsskolen, og livet for den enkelte henger sammen og går rundt?
Mennesket er naturens krone,
og har ansvar når vi driver rovdrift på naturen. Vi tapper mer
ressurser ut av naturen enn det
naturen klarer å kompensere for
– og vi skaper ubalanse. Tar du
en tilstrekkelig stor del bort fra
et rundt hjul (tilsvarende et kakestykke i et kakediagram) vil
hjulet ikke lenger kunne gå
rundt. Det er viktig med natur,
men i denne teksten er poenget
et annet; nemlig den menneskelige økologi og den menneskelige bærekraft. Varer de frivillige
og ansatte lenge, eller er det et
stort forbruk av ansatte og frivillige? Har vi bærekraft i menighetslivet? Føler du deg lurt når
du ser hva det egentlig er du har
takket ja til, eller er du glad for å
kunne bidra til et viktig arbeid?
De som har passert femti år
kjenner kanskje bedre til begrepet plikt, enn det de under femti
gjør: Man gjør sin plikt, man
sttiller opp, man tar sin tørn – og

Fakta: Efesos

• Byen var økonomisk sentrum for
den joniske delen av
det gamle Hellas, og
ble senere en av Det romerske imperiets viktigste storbyer.

INDRE SJØMANNS-

gjør det med glede (om så). For
oss andre handler det mer om
nytte. Hva er nyttig for meg? Hva
kan jeg ha glede av å delta i? Hvilke oppgaver kunne jeg tenke
meg? Det er en mentalitetsforandring på gang. Denne endringen vil få store konsekvenser for frivillig arbeid, og har
allerede fått det. Vi må rekruttere
frivillige på en annen måte og til
andre oppgaver enn før. Mange
nye aktiviteter for barn og unge i
alderen 0-18 år skal startes opp i
forbindelse med trosopplæringsreformen.
Aktivitetene skal skje utenom
skoletid, altså på ettermiddagsog kveldstid, i helger, ferier og
skolefri-perioder. Hvert barn
skal få tilbud om minimum 315
timers spesialdesignet aktivitetskontakt
(aldersspesifikk
dåpsopplæring) fra den lokale
menighet. Så kommer det «økologiske» spørsmålet: Hvem skal
gjøre hva, hvordan og når, og hva
med frivillighet? Hvordan skaffer vi og tar vare på de ansatte og
frivillige? Disse problemstillingene må tenkes gjennom. Skal det
ryktes at de frivillige får vokse og
blomstre i gode rammer og
strukturer som er bærekraftige?
Eller blir menigheter og organisasjonsliv kjennetegnet av forbruk av mennesker? Gud har
skapt oss for å vare (evig). Vi
skylder Gud å ta vare på det og
de han har gitt oss. Vi må som
menigheter være gode forvaltere. Guds rikes sak er mennesker og relasjoner. ●

erstattet
med
den greske Artemis - som senere igjen ble erstattet med
den kristne Jomfru Maria.
• «Da jeg så tempelet til Artemis som steg opp til skyene, mistet alle de andre
underverk sin glans» skrev
Antipatros av Sidon, som
satte opp listen over oldtidens syv underverker. ●

(ILLUSTRASJON: «DANS II».
OLJEMALERI AV HENRI MATISSE, 2010)
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Vil du gi noe av tiden din til mennesker som trenger en å snakke med?
Da kan du bli frivillig medarbeider på Kirkens SOS! Vi trenger mennesker som vil prate med medmennesker som har det vanskelig.
Oppgaven din er å lytte og tenke høyt sammen med den som tar kontakt. Du skal ikke gi råd eller løse den andre sine problem.
Interessert? Kontakt Kirkens SOS i Bjørgvin Tlf 55 32 58 45 - mob 941 83 654
epost: bjorgvin@kirkens-sos.no Mer info: www.kirkens-sos.no/bjorgvin

Mellom hvert
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Hver fredag:
Kunngjøring om
gudstjenester
i Fana Prosti.

Bok & Media Vestbok
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sylvi@fanaposten.no

Begravelsesbyrået for
byen og distriktet

Tlf 55 13 15 00

www.dbeg.no
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AVD. BERGEN
Teatergt. 20
Teatergt.
5010 Ber
gen
Bergen
Tlf: 55 21 44 50

Møllebakken Skole er
en kristen grunnskole med
små under visningsgrupper,
gode faglige resultater, og
et inkluderende miljø som
elevene trives i.
Kontakt oss gjerne
for å få vite mer.

AVD. BERGEN VEST
2.etg på Shellstasjonen
Sartor
53 Straume
Sartor,r, 5353
Tlf: 55 21 44 50

www.mollebakkenskole.no
www.mollebakkenskole.no post@mollebakkenskole.no Tlf: 55 20 71 70

12

juni 2013

slettebakken 3-13_slettebakken.qxp 27.05.13 12:48 Side 13

Kort fortalt:
Jeg er Vestlending, og
lykken er å rusle en lun
sommerkveld langs
Bryggen i Bergen!

Åsane Oasen Sletten Kilden

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

Bestill blomster på www.toppeblomster.no

Tlf: 55 18 03 00

Tlf. 55 27 28 29

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

Sokneprest Jorunn M. Johnsen
55 59 71 51 - 41 44 11 43
jorunn.johnsen@bergen.kirken.no
Kapellan Lars Petter Eide
55 59 71 52/994 83 804
lars.petter.eide@bergen.kirken.no
Administrasjonsleder
Hilde Kayser Rohde
55 59 71 56 - 988 86 428
hilde.rohde@bergen.kirken.no
Organist Olav Øgaard
55 59 71 53 - 55 59 71 57
oegaard@bergen.kirken.no
Privat: 55 28 96 65
Menighetspedagog
Kristin Trætteberg
55 59 71 55 - 977 18 438
kristin.traetteberg@bergen.kirken.no

Kirketjener Sølvi Hansen
55 59 71 22

Speiderne, Jan Thomas Moldung
906 58 242

Ungdomsarbeider Harald Øgaard
416 38 175

Menighetens barnehage
55 28 40 96
smbhg@broadpark.no

Kreating, Frida Marie Aasebø
909 44 106
fm.aa@live.no

Lederkurse, Ruben Dahl Leirvåg
452 64 617
ruben_94@live.no

Barnehagestyrer Signe Trætteberg
906 18 691

Cellegrupper, Birger Huun
55 28 92 04
917 15 464

SNIK, Joakim Soløy Sletten
951 118 04
joakimss_94@msn.com

KRIK, Jostein Eide
902 87 438

Kamerunringen, Inger Steinkopf 55
13 42 41

Hovedleder Ungdomsklubben,
Ingrid Fluge Hole
970 95 284
ingrid_louise91@hotmail.com

Gave til menigheten?
Bankgiro: 3624.51.12208

Menighetens kor
Olav Øgaard
55 28 96 65
Besøkstjenesten, Anne Ingrid Alme
992 59 099
Eldresenteret
55 36 14 50
Søndagsskolen, Kristin Trætteberg
97 71 84 38

Ungdomskontoret
55 59 71 56
www.utslett.no

Menighetsrådleder
Inger Maren Tveit
tlf: 957 90 603

juni 2013
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I GUDS HÅND
Trosopplæring i
Slettebakken
menighet

HVA
SKJER
FREMOVER?

Konfirmas

«IKKE EN, IKKE TO, IKKE TRE, MEN ALLE»
SKOLESTARTGUDSTJENESTE. For deg som er 6
år, blir det en spennende høst: Du skal begynne på
skolen! Vi i kirken vil være med å markere skolestarten med en egen gudstjeneste. Søndag 18. august kl.11.00 er alle 1.klassinger invitert til kirken.
Ta med ranselen din- vi har en overraskelse til deg!

«TAKK MIN GUD FOR HELE MEG»
GUDSTJENESTE FOR 2- ÅRINGER. Søndag 22.
september kl.11.00 er det 2- åringene sin tur. Bli
med på en gudstjeneste der vi bruker hele kroppen. Alle 2- åringer får en cd med fine barnesanger. Etterpå blir det felles lunsj. Velkommen!!
Når det nærmer seg, kan du lese mer om
samlingene på www.slettebakken-kirke.no
De ulike aldersgruppene vil også få egne
innbydelser i posten. ●

Har du spørsmål om trosopplæringen?
Kontakt menighetspedagog Kristin: • 97718438
• kristin.traetteberg@bergen.kirken.no
Organist Olav er alltid med på samlingene våre. Her får
Eivind og Ida prøve pianoet.

Familie, venner og kirkefolk fylte kirken tre ganger i
løpet av 5. og 12. mai der totalt 48 konfirmanter ble
konfirmert i Slettebakken kirke.
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asjon 2013

Livets gang
Mathea Hamlander, Nickoline Wie
Holmar, Ingrid Johanne Andal
Hatlestad, Ragnhild Karianna A.
Neveen, Anne Heksem, Silje Refvik
Henriksen, Olivia Vikestrand Sætre,
Olivia Løberg Tangen, Belinda
Munoz Solheim, Tage Christopher
Sundal, Linus Næsheim Monclair,
Hilda Malene Berntsen Kvinnsland
(Sædalen skole) og Ingrid HelleJohnsen (Sædalen skole).

Edward Kenneth Webb, Harald
Schjelderup Kjellevold, Alfred
Johan Knag, Elin Helene Rasmussen, Hilda Kristine Hellebø, Ruth
Kippersund, Inga Hoff, Bente Karin
Thorsen, Elin Helene Rasmussen,
Dagmar Constance Pedersen,
Birger Hundvin, Jan Alexander
Knutsen, Einar Olai Mateo Fjelde,
Bjørn Geir Gundersen, Tove Elin
Rosendahl Jonsgar og Torleif
Magnus Hauge.

Sommeren i
Slettebakken
Sommeren nærmer seg og
med den går aktiviteten ned i
menigheten.

Men straks ett kull er konfirmert er det tid for innskriving av
et nytt. Onsdag 12. juni kl 20-21 skrives konfimantene 2014
inn. Dette skjer i kirkens underetasje.

AV JORUNN M. JOHNSEN

Foreninger, grupper og kor har en
pause i arbeidet, slik at vi kan få nyte
ferie- og fritid. Den ukentlige gudstjenesten søndag formiddag stopper
ikke opp. Den går som et regelmessig
pulsslag i menigheten. Vi feirer fellesskapet med Gud og hverandre.
Også i sommer satser vi på å ha
gudstjenester hver søndag her i menigheten. På søndag 7.juli samles vi på
menighetens eldresenter til gudstjeneste sammen med beboerne der. Benytt anledningen til å komme dit og
oppleve fellesskapet med de som bor
der.
Vi håper på god oppslutning på
gudstjenester i sommer. La oss dele fellesskapet og slik hjelpe hverandre.
Se oversikt over gudstjenester i menighetsbladet og i avisene.
juni 2013
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FULLDISTRIBUSJON

Returadresse:
Slettebakken menighetskontor
Vilhelm Bjerknesvei 31
5081 Bergen

B
For å nå himmelen

Slettebakken kirke
9. juni, 3. søn. i treenighetstiden
11.00: Sommerfest. Familiegudstjeneste ved barn fra menighetens barnehage og barnekor,
Kristin Trætteberg og Lars Petter
Eide. Dåp
16. juni, 4. søn. i treenighetstiden
11.00: Høymesse ved Jorunn M.
Johnsen
23. juni, 5. søn. i treenighetstiden
11.00: Gudstjeneste med nattverd
ved Lars Petter Eide

Vi når ikke himmelen
ved å streve
for å holde regler og bud.
Nei budene er gitt oss
for at vi skal se
at vi alle står skyldig for Gud.

Og når vi da kjenner
vi ikke har fred
så har Gud gitt oss sitt råd:
Troen på Jesus
skal sette oss fri
ja det er nåde å få.

LILLIAN KVINGE

Menighetskalender
Pust i bakken

30. juni‚ 6. søn. i treenighetstiden
Aposteldagen
11.00: Høymesse ved Lars Petter
Eide

Ungdomscafè med lav terskel i Slettebakken
kirke. Fredager kl 19–23. Siste gang før ferien
er 21.juni. Oppstart etter ferien: 23. august.

7. juli, 7. søn. i treenighetstiden
11.00: Gudstjeneste på Slettebakken menighets eldresenter ved
Lars Petter Eide

Åpen kirke

14. juli, 8. søn. i treenighetstiden
11.00: Høymesse ved Lars Petter
Eide
21. juli, 9. søn. i treenighetstiden
11.00: Gudstjeneste med nattverd
ved Jorunn M. Johnsen.
28. juli, 10. søn. i treenighetstiden
11.00: Høymesse ved Jorunn M.
Johnsen. Åpent for dåp
4. aug, 11. søn. i treenighetstiden
11.00: Gudstjeneste med nattverd
ved Jorunn M. Johnsen
11. aug, 12.søn. i treenighetstiden
11.00: Høymesse ved Jorunn M.
Johnsen
18. aug, 13. søn. i treenighetstiden
11.00: Skolestartgudstjeneste ved
Lars Petter Eide og Kristin Trætteberg. Dåp. Søndagsskole.
1.klassinger er spesielt invitert
25. august, Vingårdssøndagen
11.00: Høymesse ved Jorunn M.
Johnsen. Søndagsskole
1. sep,15. søn. i treenighetstiden
11.00: Høymesse ved Lars Petter
Eide.
Gudstjenester på Sædalen skole
2.juni kl 12: Friluftsgudstjeneste
1.september kl 11: Sædalen skole

For Jesus han døde
i synderens sted
så stor var hans kjærlighet.
Ja kom til Jesus
i nådens tid
det bringer himmelen med.

På torsdager fra kl 11 – 13. Holder sommerstengt fra juni til begynnelsen av september.

Pensjonisttreff
• Onsdag 12.juni: Pensjonisttur til Osterøy.
Se egen omtale nede på denne siden.

• Onsdag 4.september kl 11.30
Pensjonisttreff i menighetssalen.

Andakter på sykehjem
Slettebakken menighets eldresenter,
aldershjemmet: Torsdager kl 17 til og med
13.juni. Oppstart etter ferien: 5.september.
Kolstihagen sykehjem:
Fredag 6.september kl 12.00
Slettemarken sykehjem:
Onsdag 4.september kl 11.30

Diakonatets sommertur

n går med
12. juni. Fremmøte v/kirken kl 0930. Ture
Bli med på årets tur til Osterøy onsdag
g. Viisnin
Hamre kyrkje, der det blir andakt og omv
ferge til Valestrandsfossen og videre til
bru.
te
Kvis
via
en
og underholdning, og retur til kirk
dere til Raknestunet for middag, kaffe
eller
et
ntor
tsko
ighe
estrekk! Pris: kr 400.- ring men
Dette er en rundtur utenfor lange kjør
iteen
gsfrist: søndag 2. juni. Hilsen oss i kom
ldin
skriv deg på liste i våpenhuset.Påme

