
Tre måneder
i Betlehem
Fana-kapellan Eirik Mills skal denne høsten 
bo og arbeide i den palestinske byen 
Betlehem. Mills er utsending
for Kirkens Nødhjelp.  
Side 5-7 
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Hvem-hva-hvor side 13 Menighetskalender side 16 

Barnegospel
Margrethe Øy (bildet) skal
lede Barnegospel sammen
med Endre Fehn. Bak det
nye koret står den ferske
menighetssatsingen i Sæ-
dalen, i regi av Birkeland
og Slettebakken menighe-
ter. Side 4

Seljumannamesse
Menighetsrådleder Nora
Lindén (bildet) har opp-
levd Seljumannamesse på
Selje, en messe til minne
om St. Sunniva. Side 15

Fokus på den
«andre sorgen» 

Samlivs-
brudd
innebærer
en sorgre-
aksjon,

men dette
er en sorg «det

ikke sendes blomster til».
Fana-menighetene ønsker
å sette fokus på dette
vanskelige emnet. Side 12
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Sammen i troen? 
Voksende mennesker?
Det er et ønske i oss mennesker om å
utvikle oss og vokse på alle livets
områder. 

AV JORUNN M. JOHNSEN

Bli bedre til ditt eller datt, få
bedre ferdigheter på ulike felt, bli
klokere etter som årene går. Noen
ganger koster ny kunnskap og er-

kjennelse oss dyrt. Vi går på nesen og lærer for-
håpentligvis av våre nederlag og tabber. Så arbei-
der vi videre og håper å vokse som mennesker.

Men hva med troens side i oss, hvordan vokser
og utvikler den seg? Litt tilfeldig kanskje, ut fra
nederlag og problem eller ut fra systematisk ar-
beid?

Det skjer vel gjerne litt både på den ene og an-
dre måten for de fleste av oss. Men skal vi vokse
og utvikle oss som mennesker, må hele oss være
med i prosjektet, også troens side, den lengten
som Gud Skaperen har lagt inn i hvert menneske
da han skapte oss i sitt bilde.

Tro er mange ting for oss. Det er barndommens
søndagsskole og aftenbønn. Det er opplevelser
rundt bålet på tur med speiderne eller klubb, det
er tilfeldige gudstjenester og kirkebesøk, det er
den stille bønn når ingen hører, det er å smugle-
se i Bibelen vi finner på hotellrommet på en slit-
som forretningsreise, det er det regelmessige
gudstjenesteliv. Det er kort sagt mange ting.

Men også her handler det om utvikling og vok-
ster, om næring og påfyll for at troslivet ikke
skal dø av underernæring. Ofte er vi ikke bevisst
nok på at dette er en del av livet som også
trenger næring, omsorg og oppmerksomhet.
Gud, den hellige ånd, som er den nære Gud, vår
trøster og veileder, vil hjelpe oss her. Det sam-
men vil også fellesskapet i menighet, i bibel-
gruppe, i forening. Vi er sammen i troen, mange
flere enn vi gjerne i det daglig kan se. Vi kan
hjelpe hverandre til også å vokse i troen ved å
be for hverandre, lovsynge Gud sammen, samles
om Guds ord og nattverden. Men åpne oss for å
ta imot styrke og næring for troen, må vi gjøre
hver og en av oss. �
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AV JORUNN M. JOHNSEN OG LARS PETTER EIDE

Vi inviterer til foreldremøte hvor
foreldre/foresatte og konfir-
mantene selv er inviterte til kir-
ken, Torsdag 7. september kl.
17.30. 
Da vil det bli informasjon om
konfirmant året, og møte med
konfirmantlederen dette året,
og de forskjellige gruppene kon-
firmantene har valgt.

Presentasjon
Det blir gudstjeneste der konfir-
mantene blir presentert, søndag
17. september kl. 11.00 i Slette-
bakken kirke. Dette er en spesiell
gudstjeneste, hvor konfirman-
tene får hver sin bibel, og blir
sammen vist frem for menighe-
ten. Velkommen.

Ønsker du å stå konfirmant i
2007 og ennå ikke har meldt deg
på, så ta kontakt på telefon
55597150 eller  epost:
slettebakken.menighet@bkf.no 

Konfirmasjonene 
våren 2007 i 
Slettebakken kirke: 

�  6. mai for Klubben, 
� 13. mai for ten-sing, 

undervisning og orgel-
konfirmant.

I år kan konfirmantene velge
mellom fire grupper: Ten-sing,
Klubb, Orgel-konfirmant og
Vanlig undervisning. De vil reise
på en del turer og oppleve mye
friluftsliv. 

Det er unge ledere som har
gått på menighetens lederkurs,
konfirmantene får mye kontakt
med. For mange konfirmanter
er konfirmantåret i Slettebak-
ken inngangsporten til et miljø
mange er med i gjennom flere
år. 

Velkommen som konfirmant
i Slettebakken, og lykke til med
konfirmantåret.�

5. september kl. 19.30
inviterer vi til kveldssamling
i kirken. 

AV BIRGER HUUN

Tema er Sammen i troen - Sammen i
gleden og vi tar utgangspunkt i de

kjente fire B'ene - Bibelen, Broderska-
pet (eller menigheten), Bønnen og
Brødsbrytelsen (eller nattverden). 

Det vil bli en liten bibeltime om hver
av dem, en del allsang og en avslutning
i kirkerommet.
Som temaet antyder vil vi forsøke å

peke på noen av mange skattene som

Sammen i troen - sammen i gleden

Er du Slettebakken-
konfirmant i 2007?
Om du ennå ikke har meldt deg som konfirmant,
men ønsker å være det, må du ta kontakt med
Slettebakken menighet
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Menighetens dag
Tiden går fort utover høsten. Alle-
rede nå vil vi minne om «Menighe-
tens dag» som i år er lørdag 4.no-
vember. Som før håper vi  riktig
mange vil finne vegen til Slette-
bakken kirke til et arrangement
med ulike innslag: 11.30 blir det
stor åpningskonsert der alle al-
dersgrupper er representert. Etter-
på er det åresalg,lynlotteri,kafete-
ria, formingsaktiviteter for barna,
fiskedam, med mer. Billig middag
blir å få kjøpt. Siden flere åresalg,
hovedtrekning, hyggelig samvær
med «Til ettertanke» og musikalsk
underholdning. Hensikten er frem-
deles å skaffe midler til menighets-
arbeidet samtidig som vi mønstrer
noe av det frivillige arbeidet som
har sin basis i kirkebygget. 

Hjertelig velkommen alle barn,
ungdom og voksne!

PS: Vi er takknemlige for gevin-
ster til hovedutlodningen og åre-
salget. Ta kontakt med menighets-
kontoret (gjerne under «Åpen dag»
torsdag formiddag), eller Sverre
Trætteberg 55 28 16 82/ 414 47
846 �

Salmer og sanger vi
gjerne hører
Dette var tittelen på en populær
programpost i NRK gjennom mange
år. Lytterne kunne sende inn ønske
om å få høre en sang eller salme de
likte ekstra godt.

Kulturutvalget i Slettebakken
menighet vil søndag 19.nov. kl.
19.30 forsøke noe liknende. Vi in-
viterer interesserte til å «ønske
seg» en sang eller salme som vil bli
fremført i kirken denne kvelden.
Liste over aktuelle sanger/salmer
vil på forhånd bli presentert i kir-
ken og /eller i neste menighets-
blad, og kor/musikere/ sangere vil
bli invitert til å lede sangen og å
opptre.Mer om dette i neste menig-
hetsblad! �

Hilsen oss i Kulturutvalget 

AV IVAR BRAUT

Mandag 4. september startes et nytt bar-
negospelkor i Sædalen. Barnegospelen er
for barn fra rundt fem år og oppover. Barn
fra ett til fem år ønskes velkommen til sang
og lek i Knøttemusikken. Både Barnego-
spel og Knøttemusikken øver hver man-
dag klokka 1715 til 18 i Rambjøra barneha-
ge i Kattuglebrotet på
Nedre Nattland. 

- Hvorfor starter
dere barnekor i Sæda-
len?

- Da jeg flyttet hit,
hadde jeg lyst å gjøre
noe for barna, sier Mar-
grethe Øy (bildet), som
også tidligere har ledet
barnekor. Hun skal
lede Barnegospel sam-
men med Endre Fehn.

- Hvilke sanger skal
dere synge?

- Det blir blandet
drops, fra enkle moro-
sanger til gospelsanger
og viser. Og vi skal ha
det moro med lek og
sang, sier Margrethe.

Kristin Trætteberg, barne og familie-
medarbeider i Slettebakken skal lede
Knøttemusikken. 

Bak koret står et nystartet menighetsar-
beid i Sædalen i regi av Birkeland og Slet-
tebakken menigheter. Barn i barnehager
og skoler i Sædalen og nærområdet vil få
invitasjon til koret, men alle som har lyst å
synge er hjertelig velkommen. �

Branns bortekamper på storskjerm…
Er du en trofast Brann-supporter i med- og motgang? Liker du å kun-
ne følge med hvordan det går med Brann også på bortebane?

Da kan du komme til kirkens under etasje. Vi vil vise alle borte-
kampene til Brann på storskjerm. 

Du går inn under broen ved urnelund, den samme inngangen som
til kontorene, og så går du etter lyden…

Velkommen
til store
opp-
levelser av det 
«vesentligste av alt som er
uvesentlig». �

finnes i troen og det kristne fellesskapet og
gleden ved stadig å finne noen flere av dem.
Gud har gitt oss det kristne fellesskapet som
en støtte i tro og liv, men også som et sted der
vi sammen kan oppdage og dele de gledene vi
tenker på her. 

En delt glede er en dobbelt glede, heter det
som kjent. 

Derfor håper vi både å se deg som er med i en
av bibel-/ cellegruppene i dag og deg som ikke
er det, men som gjerne vil utforske mer av tro-
en. Kanskje du ønsker å vokse i tro og kunn-
skap? Om du kunne tenke deg å gjøre det sam-
men med andre vi vil forsøke å etablere nye
cellegrupper etter behov. Ha en fin kveld i kir-
ken!

- sammen i gleden

Starter barnekor i Sædalen
Liker du å tralle og synge? Synes du det er gøy å synge 
sammen med andre?

Starter barnekor:
Margrethe Øy 

slettebakken  4-06.qxp  24-08-06  21:36  Side 3



4 august 2006                 

Vi satser på «kafèstemning», sosialt sam-
vær, gode samtaler, enkel servering og
noen kulturelle innslag. Vi ønsker å være
en liten oase i hverdagen, der du kan kom-
me å slappe av og treffe gamle og nye ven-
ner. Vi avslutter ca.22.30 med en samling i
kirken.

Sett av kvelden torsdag 28.september

klokken 20.00 Denne gangen blir det sang
ved Anna Maria Skarstein.  Bestill barne-
vakt! (for de det gjelder.) Ring en venn! Og
kom! 

Andre datoer for kafeer denne høsten
blir 26.10 og 30.11. VELKOMMEN! 

Arr: Barne- og familiekomiteen i Slette-
bakken. �

Vi som arbeider i
Slettebakken kirke
har lyst til å invitere
deg, og alle de andre
fireåringene som bor
i menigheten til
noen samlinger i
kirken vår. 

AV KRISTIN TRÆTTEBERG

Da kan vi bli bedre kjent
med hverandre, og du kan
få vite litt om hva vi driver
med i kirken.

Dessuten har vi en pre-
sang til deg! Du skal få en
bok, din egen kirkebok.

Samling torsdag
12.oktober kl. 18.00

Først spiser vi og leker litt
sammen. Deretter skal vi
gå på oppdagelsesreise i
kirkerommet. Dere skal få
høre noen historier, også
blir det noen overras-
kelser….

Familiegudstjeneste
søndag 15.oktober
kl.11.00
Hele familien er invitert til
kirken denne dagen, da
skal fireåringene få utdelt
boken sin. Vi feirer høst-

takkefest, og mange barn
blir med. Etter gudstjenes-
ten blir det kirkesaft/- kaf-
fe og kaker.

Når dere kommer til kir-
ken den søndagen vil dere
bli tatt i mot av noen ved
inngangen. Det ville vært
fint om dere kommer i litt
god tid, gjerne til kl 10.45
slik at vi kan få skrevet
navnet ditt inn i boken du
skal få. �

VELKOMMEN
Vi gleder oss 

til å treffe deg! 

Her vil det i hvert nummer av menighetsbladet finnes litt stoff for deg
som er barn. Husk å sende inn svar på konkurransen, så er du med i
trekningen av en overraskelse…

- Du spør og du spør! sa far til Ole, - Skal tro hva som hadde skjedd hvis jeg hadde spurt
like mye da jeg var på din alder. 
- Jo, da kunne du vel svart meg på noen av spørsmålene mine, svarte Ole.

Per: - Jeg går ut!
Mor: - Med de hullete sokkene?
Per: - Nei, med Lise.

Oppgave: Denne gangen har vi en «lureoppgave» til dere: Dersom det sitter 15 kråker
på et gjerde og man skyter tre av kråkene, hvor mange sitter det da igjen på gjerdet?
Tenk deg nøye om, og send riktig svar på sms (eller ring) til Kristin tlf: 97718438
Husk å oppgi navn og adresse! Kanskje er det du som vinner en premie!

10 gode råd 
for givervett 

Be om giverglede,
vent ikke til du blir rik.

Begynn i det små.
Vær bevisst.

Lytt til din indre 
stemme.

Finn din giverprosent.

Sjekk ditt eget forbruk.

La deg ikke tvinge
av behov.

Gi med fantasi.

Vær regelmessig og 
praktisk.

Øistein Garcia de Presno 
og Jørgen Aas 

i  boka «Gi, Lev, Få»

Slettebakken menighet
ønsker å være en kirke der
alle kan føle seg hjemme.
For å få til dette trenger vi
bidrag, både i form av fri-

villig tjeneste og med
midler til arbeidet vårt.
Slettebakken menighet
trenger deg på laget.
Gjerne som fast giver. 

Er dette noe for deg? Fyll
ut skjema på side 15 så
sender vi nødvendig in-

formasjon. 

VENNLIG HILSEN 

SLETTEBAKKEN MENIGHETSRÅD

JAZZKAFÈ
Vi gjentar suksessen! Det blir kafè 
for voksne siste torsdag i måneden i
Slettebakken kirke

Brev til alle fireåringer
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TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

I tre måneder skal han være i Betle-
hem, fødestedet til både kong David
og Jesus. Byen er i dag en del av de
selvstyrte palestinske områdene på
den okkuperte Vestbredden, et lite
stykke sør for tvillingbyen Jerusalem. 

Globalt perspektiv
Jeg treffer Eirik Mills på tampen av de
siste hundre års nest varmeste som-
mer. Han er en vennlig ung mann på
29 år, født og oppvokst i Rælingen
kommune (ved Lillestrøm). Faren er
amerikaner, så han har nytt godene
av å vokse opp i en «tokulturell» fa-

milie. Han kom til Fana fordi han øn-
sket å prøve seg på et nytt sted, samt
at han alltid har likt Bergen som by. 

- Du har jo også valgt byens vakreste
kirke? halvt spør, halvt fastslår jeg. 

- Helt enig. Og fanaboerne er svært
bevisste på det!

Eirik Mills er en mann med reiselyst,
en lidenskap han har hatt så lenge
han kan huske. 

- I oppveksten var jeg mye i USA. Jeg
har også besøkt de fleste europeiske
land, samt vært på backpacking
gjennom flere land i Asia. 

For Eirik Mills er dette en interesse
som passer godt sammen med det
globale perspektivet han ønsker å ha i

sin prestetjeneste. En del av dette er å
være distriktskontakt for Kirkens
Nødhjelp, et verv som har brakt ham
både til Etiopia og Kenya og til flere av
landene i Midtøsten. 

- Jeg ser oss i sammenheng med en
verdensvid kirke.

I Jesu fotspor
I fjor brakte vervet ham til Israel, et
land han ikke tidligere hadde besøkt. 

- Jeg har alltid vært fascinert av
Midtøsten og folkene der, sier Eirik.

Før avreise skrev han den gang et
stykke om sine tanker og forvent-
ninger til denne turen. Her uttrykker
han sin lengsel etter de kristnes

Ved siden av å være kapellan i Fana er Eirik Mills distriktskontakt for Kirkens Nødhjelp. 
Da er det viktig å oppleve på nært hold hva organisasjonens arbeid innebærer, noe som
gjerne betyr reiser til steder preget av materiell og åndelig nød, sosial urettferdighet og
krigshandlinger. Snart reiser Eirik Mills til Betlehem. 

På vei 
til det 
glemte 
kristen-
folket

På vei 
til det 
glemte 
kristen-
folket
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Mekka, et besøk som for ham nesten er
skjebnebestemt: «Jeg har på en måte følt
at jeg skulle vente til tiden var inne. At
jeg skulle nå en form for modenhet, før
jeg satte føttene på bibelsk grunn.

- Ble forventningene oppfylt? 
- På en måte. Men det ble ingen pile-

grimsreise slik jeg hadde forestilt meg.
Det å komme så tett på den pågående
konflikten og nøden stjal perspektivet
fra forventningene om å møte en bibel-
romantisk fortid. 

Ble forandret
Eirik Mills kom tilbake som en forandret
mann. 

- Jeg så at nøden er stor på begge sider.
Begge sider kjemper for sin eksistens,
trygghet, rettigheter. Jeg er likevel ikke i
tvil om at det er en kamp mellom lille-
bror og storebror, en omvendt fortelling
om David mot Goliat.

En del av oppholdet tilbrakte han i
flyktningleirer i Libanon. Det gjorde et
dypt inntrykk å se disse fortvilte men-
neskene og deres tapte drømmer, deres
kamp for grunnleggende menneske-
verd og menneskerettigheter. 

- Man kan ikke akseptere terror. Sam-
tidig ser man et desperat folk som gjør
irrasjonelle og uakseptable handlinger i
mangel av andre måter å bli hørt. 

Etter reisen skrev Mills:  «Jesus tok som
kjent de svakes parti. Han ga de stemme-
løse sin stemme. På sin måte opponerte
han mot etablerte samfunnsnormer som
tillot forskjellsbehandling av mennes-
ker. Man hadde førsterangs og annen-
rangs borgere, avhengig av etnisk, reli-
giøs og sosial bakgrunn. I løpet av turen
slo det meg gjentatte ganger hvor mye –
men du verden hvor lite – som har endret
seg de siste to tusen årene.» 

De første kristne
Oppdraget denne gangen er å arbeide
blant kristne palestinere i Betlehem.
Dette er en gruppe som ofte blir glemt i
konflikten. Fra vestlige land betraktes
de gjerne som «arabere og muslimer»

- En kristen palestiner jeg ble kjent
med var forundret over alltid å bli spurt
om hvordan han var blitt omvendt, sier
Eirik, og kaster en brannfakkel: 

- Svaret er at disse (arabiske, red) fol-
kene faktisk kan føre sin historie helt til-
bake til de første kristne. Det blir da et
paradoks at mange kristne viser mer
omsorg for jødene enn for sine palestin-
ske trosfeller. 

Brobygging
- Hva blir din oppgave i Betlehem? 
- Solidarisk arbeid er et vidt begrep. Det
blir ofte slik at jeg selv må finne ut hvor
jeg trenges og hva jeg trenges til.

Oppdraget er en del av et felles pro-
sjekt satt i gang av Kirkenes Verdensråd,
noe som betyr at Mills kommer til å ar-
beide sammen med mennesker fra hele
verden. Selv har han vært tydelig på at
han ikke bare reiser som privatperson,
men også som prest. 

- Dette betyr at jeg også representerer
det internasjonale kristensamfunnet. 

En del av oppdraget er å virke forebyg-
gende og dempende på konflikten
gjennom vestlig  tilstedeværelse i områ-
det. Kirkens Nødhjelp ønsker å fokusere
på den humanitære siden av konflikten,
selv om det er vanskelig å unngå å se
den politiske siden. 

- Jeg har tro på enkeltindividets bidrag,
å bygge bro mellom mennesker på tvers
av politiske og religiøse skillelinjer.

Et godt  eksempel er det viktige freds-
arbeidet som utføres av den palestinsk-
kristne  erkebiskopen av Galilea, Elias
Chacour (se egen sak).

Mills håper å kunne stifte bekjent-

skap/vennskap både med kristne, mus-
limer og jøder. 

- Tror du din innsats kan medvirke til
å skape fred? 

- Det er alltid et ønske og et mål å
kunne være en brikke i en større
sammenheng. Men jeg tror nok det er
langt igjen til varig fred i området. 

Ikkevoldelige aksjoner
Rettspsykiateren Berthold Grünfeld er
av jødisk avstamning, og mistet begge
sine foreldre i Auschwitz. Magasinet
(Dagbladets lørdagsbilag) gjorde et
lengre portrett av ham våren 2003. Her
uttaler han seg kritisk mot opprettelsen
av staten Israel: «Å etablere en stat på
den måten Israel ble etablert, er veldig
problematisk. Tanken om at her har vi et
folk uten land, og et land uten folk, var i
beste fall naiv. Det bodde jo allerede
masse folk der. Samtidig er det forståelig
at noe måtte skje etter 1945. Men – det
forundrer meg likevel at jøder, med så
god kjennskap til lidelser, krenkelser og
ydmykelser, ikke skjønner bedre.»

Også Eirik tror forklaringen på da-
gens situasjon er å finne i jødefolkets
nyere historie. 

BROBYGGER. Eirik Mills ønsker å være med på å bygge bro mellom  jøder, kristne og muslimer under sitt opphold i den palestinske byen Betlehem.
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- Israel er så vidt jeg vet
den eneste staten aner-
kjent av FN som er eta-
blert på rasistiske pre-
misser, sier Eirik, med
henvisning til den spesi-
elle loven som innvilger
flere og bedre sivile rettigheter til jødiske immigran-
ter enn til palestinere som er født og oppvokst i lan-
det. 

Grünfeld sier det slik: «Dagens politikk i Israel har
trekk av både fascisme og apartheid. Palestinerne
anses som annenrangs og primitive. Paradoksalt
nok ser jødene på dem på samme måte som de
kristne i Europa så på jødene.» 

- Hva med ikkevoldelige aksjonsformer?, spør
jeg og peker på lærdommen etter Gandhi, Mandela
– og Jesus. - Hvorfor velger ikke palestinerne å gå
en slik vei? 

- Palestinerne mangler en samlende lederskik-
kelse som nettopp Gandhi og Mandela, sier Eirik.
Dessuten mener han at verdenssamfunnet i større
grad kunne vært en støtte – slik det var det for Sør-
Afrika. Det er vanskelig å stå opp alene mot Israel og
USA, understreker Eirik Mills før avreisen til det uro-
lige, men spennende området. �

I kommende utgaver av menighetsbladet plan-
legger vi å trykke reisebrev fra Erik Mills. red.

Nobelpriskandidat Abuna
Elias Chacour er erke-
biskop av Galilea og en ru-
vende lederskikkelse også
i det palestinsk-kristne
miljøet i Betlehem.  

Abuna, eller fader Elias Chacour ble
født i 1939 i landsbyen Biram, langt
nord i dagens Israel. Foreldrene hans
var kristne palestinere og medlem-
mer av den melkittisk-katolske kir-
ken. 

Åtte år gammel opplevde han,
sammen med resten av landsbyen å
bli tvangsevakuert av den israelske
hæren. Faren og andre voksne menn
ble midlertidig sendt til Jordan,
mens jorden ble annektert og solgt
videre til jødiske nybyggere. 

Elias Chacour studerte teologi i Pa-
ris, og vendte tilbake til Israel som
ferdig utdannet prest i 1965. Dette
var en vanskelig tid for unge palesti-
nere i den nye nasjonen. I sin selv-
biografiske bok «Blood Brothers»
(1984) skriver han om hvordan han
selv opplevde dette: «Jeg kunne ikke
slutte meg til de voldelige gruppene
som nå angrep landet, selv om jeg
kunne forstå deres frustrasjon. Men
jeg kunne heller ikke slå meg til ro
med fars og de eldstes passive hold-
ninger. Når jeg opponerte mot å legge
meg flat og se på at våre ungdommer
ble nektet utdanning, attraktivt ar-
beid og skikkelige boligforhold, var
det da bare utslag av min typiske sta-
het?» Svaret fikk han gjennom Jesu
ord i Bergprekenen: «Salige er de
som hungrer og tørster etter rettfer-
dighet, for de skal mettes» (Matteus
5:6). Han skriver videre: «Plutselig
visste jeg at første skritt mot forso-
ning mellom jøder og palestinere var
å gjenopprette den menneskelige ver-
digheten.» 

Religionsfrihet
Like etter åpenba-
ringen mottok fader
Elias Chacour et kall
til den lille lands-
byen Ibillin, et
stykke sør for hans
fødeby. Her har han
bodd siden, samtidig
som hans utrettelige
fredsarbeid har båret
stadig nye frukter.
Inspirert av Martin

Luther King jr. arran-

gerte han i 1972 en stor fredsmarsj
i Jerusalem. Håpet var at den israel-
ske nasjonalforsamlingen ville ta
imot dem. Det skjedde ikke, men
marsjen samlet tusener av muslimer,
kristne og jøder under felles ban-
nere med krav om fred og forsoning.

En del av hans visjon har vært
troen på utdanning som en viktig
vei mot verdighet og fred. I tråd
med denne tanken har han startet
opp utdanningsinstitusjonen Mar
Elias, bygget rundt den inklude-
rende idéen «religionsfrihet – ikke
frihet fra religioner.» Her møter
daglig over 4.500 jødiske og pales-
tinske barn og ungdommer.  

Skolen er oppkalt etter erkebisko-
pens bibelske navnebror Elias (ara-
bisk: Ilyas), en sentral profet både
for jøder, kristne og muslimer. 

En felles venn
Tidligere i år ble Chacour utnevnt til
melkittisk-katolsk erkebiskop av
Galilea (den nordlige delen av Is-
rael). Han er nominert tre ganger til
Nobels fredspris, og betraktes av
mange som Israels svar på erkebi-
skop Desmond Tutu.  

Chacours visjon kan oppsummeres
i et lite utdrag fra en tale han holdt
i 2001 ved Emory-universitetet i
Georgia, USA: «På vegne av de pa-
lestinske barna ber jeg dere: Gi mer
vennskap til Israel. De trenger deres
vennskap. Men ikke tolk ditt venn-
skap som en automatisk antipati
mot meg, palestineren som betaler
regningen for det andre har gjort
mot mine elskede jødiske brødre og

søstre. Og dersom du har
vært opplyst nok til å ta pa-
lestinernes side, men sam-
tidig blir ensidig motstan-
der av mine jødiske brødre
og søstre: Slutt med det!
Slikt vennskap trenger vi
ikke. Det vi trenger er en
felles venn. For Guds skyld,
ingen av oss trenger flere
fiender!» �

Elias Chacours  selvbiografi i
norsk utgave (Lunde, 1990)

En palestinsk fredspatriark
Fader Elias Chacour.
Bildet er fra doku-
mentarfilmen om
hans liv. 

kristne og muslimer under sitt opphold i den palestinske byen Betlehem.
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Foreningen av det 
guddommelige og 
det verdslige. 

TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Mennesket har til alle tider brukt sym-
boler for å beskrive forhold det ikke
helt ut kan definere eller forstå. Intel-
lektuelt kan vi ikke begripe eller for-
klare hva det guddommelige innebæ-
rer. Vi strekker derfor tanken ved å
bruke ord og bilder som har menings-
innhold utover og i tillegg til det dag-

ligdagse og vanlige. «Symbolene er
maskering og åpenbaring på en gang»
sier den tyske religionshistorikeren
Manfred Lurker. 

Korset er et av menneskets eldste og
mest brukte symboler. I sin enkleste
form bruker vi det som en koordinat,
et kryss på kartet som viser oss hvor vi
er – eller hvor vi skal. I gamle hellerist-
ninger leser vi det som et symbol på
solen (solkors), årstidene og himme-
lens retninger: Innovasjonen i dialog
med tradisjonen, det nye som tar opp
i seg det gamle. I en noe videre betyd-
ning kan man tolke det som en for-
ening av det guddommelige (vertikal
akse) og det verdslige (horisontal
akse). 

Korstilbedere
I kristen tradisjon er korset et dualis-
tisk symbol: På den ene siden forteller
det om lidelse og død, på den andre
bærer det bud om håp og forsoning.
Dette doble budskapet kommer kan-
skje best frem gjennom at Jesus på
korset ofte fremstilles som enten li-
dende og døende eller triumferende
og himmelvendt. 

Korsfestelse var en fryktet og ned-
verdigende avstraffelsesmetode de ro-
merske makthaverne brukte mot sta-
tens fiender. Selve korset var vanligvis
en vertikal trepåle med en tverrligger
over (formet som en T). Meningen var
at offeret skulle lide lenge, ofte flere
dager, før døden inntraff. Prosessen
kunne fremskyndes ved at offeret en-
ten fikk føttene brukket, ble stukket
med sverd, slått eller pisket. Ordet
kors stammer fra det la-
tinske crux, substantiv-
formen av verbet crucio
– å torturere. 

Å bruke dette
torturinstru-
mentet som
symbol for den nye
troen var lenge en
fremmed og fra-
støtende tanke.
De første
kristne opp-
levde korsfes-

telsen som belas-
tende og skam-
full, noe også de-
res motstandere
visste å utnytte.
«Korstilbedere»
ble brukt som
nedsettende
bemerkning
om de kristne,
gjerne med tilføyelsen
«id colunt quod me-
rentur» («de tilber det
de fortjener»). 

På Palati-
nerhøyden i
Roma er det
funnet en
graffiti fra ca.
år 240 e.kr. Denne viser et korsfestet
esel, med inskripsjonen «Alexamenos
tilber sin Gud.»

Fiskesymbolet
De første kristne brukte en fisk som
symbol for sin tro, sannsynligvis som
en referanse til Jesu løfte til disiplene
om å gjøre dem til menneskefiskere
(Mark. 1:17). En annen forklaring kan
være likheten i uttale mellom de he-
braiske ordene for fisk og Kristus. Teg-
net er også en variant av den første
bokstaven ( , alfa) i det greske alfa-
betet, en henvisning til Jesu ord om at
«Jeg er alfa og omega» (Åp. 8:1). Sym-
bolet spredte seg som et hemmelig
tegn forfulgte kristne kunne bruke for
å gjenkjenne hverandre. 
Senere ble det greske ordet for fisk,
ichthys ( ), brukt som akronym
for den kristne tro: Isous Christos
Theou Huios Soter (Jesus Kristus,

Guds Sønn, Frelser). Innen
astrologien regnes Jesu

fødsel som den en-
keltbegivenhet som innle-

der fiskenes tidsalder, en tid
for åndelig søken, kjærlighet og
dyp visdom. 

Korset nøkkelen til live

«Alexamenos tilber sin Gud.»
Graffiti fra Palatinerhøyden,
Roma, ca. år 240 e.kr

Ankh funnet i gravkamme-
ret til  farao Amenhotep II,
datert til ca. år 1400 f.kr. 

Farao Akhenaten og konen Nefertiti under solens
livgivende stråler. Relieff fra palasset i El-
Amarna,  ca. år 1330  f.kr. 

Helleristninger fra Bohuslän  (Sverige) 
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Det astrologiske tegnet viser to fis-
ker som svømmer i hver sin retning –
en symbolikk ikke ulik den vi kjenner
fra korset. Fiskesymbolet ble lenge
fortrengt av korset, men er i senere tid
begynt å komme tilbake som tegn
mellom kristne. Noen setter det på bi-
len sin, andre knytter tegnet (skrevet
som <><) til signaturen i sine elektro-
niske hilsener. Og nederst på disse si-
dene kan du også se symbolet ...

Livsnøkkelen
Ifølge tradisjonen var det apostelen
Markus som brakte kristendommen
til Egypt og der etablerte den kop-
tiske kirken. Den tidligste bruken av
korset som symbol kan spores hit.
Ved å adoptere det gamle egyptiske
symbolet for livet, ankh, skapte man
en bro mellom den gamle og den nye
religionen. Ankh-korset er formet
som en T med en løkke øverst. Andre
navn på symbolet er løkkekorset
(crux ansata) og livsnøkkelen. I
gamle relieffer ser man hvordan sol-
guden Aten overrekker ankhen – livet
– som gave til menneskene. 

Ankh-korset ble
oppfattet som
et positivt
symbol for de
kristne og er-

stattet etter

hvert fisken. Jesu død på korset fikk
også en klangbunn i dette symbolet,
samt opplevelsen av den nye troen
som moderlig, kjærlighetsfull og
fredselskende. Den opprinnelige løk-
keformen ble gradvis erstattet av kor-
set slik vi kjenner det i dag – selv om
de lenge levde side om side. 

Den ortodokse koptiske kirken bru-
ker fortsatt ankh-korset i sin opp-
rinnelige form, mens vi i Europa kan
se symbolet brukt på gravmonumen-
ter og steinkors helt frem til sen
middelalder. Symbolets historie kan
spores tusener av år tilbake, men dets
opprinnelse vil nok forbli i det
ukjente. Det har vært gjenstand for
mange forsøk på tolkning, og frem-
står i dag som tidløst, mystisk, ab-
strakt og svært vakkert. 

En poetisk tolkning er å se det som
en forening av det mannlige og
kvinnelige prinsipp, med løkken som
bilde på livmoren. Et beslektet sym-
bol er , tegnet for den romerske
kjærlighetsgudinnen Venus. I vår tid
er dette symbolet allment kjent som
tegnet for hunkjønn. 

Fra Konstantin til Bill Gates
Den romerske keiseren Konstantin
den Store (285-337 e.kr.) gav kristen-
dommen en begunstiget stilling i ri-
ket. Han stoppet forfølgelsene av de
kristne og forbød bruken av korsfes-
telse som henrettelsesmetode. Foran
et større slag fikk han ifølge legenden
en visjon om å kjempe under Jesu
monogram, XP. 

Han så tegnet skrevet på himmelen,
samtidig som en stemme sa «In hoc
signo vinces» (i dette tegnet skal du
vinne). Tegnet var kjent fra før som
Chi-Rho, de første to bokstavene i
chi-rho-iota-sigma-tau-omicron-

sigma eller (CRISTOS).  Teg-
net har blitt stående som symbol
for Jesus, selv om kritiske røster
hevder det opprinnelig var et
monogram for tidsguden Chronos.

Andre hevder dette bare er med og
gir tegnet en større symbolverdi. 

En moderne bruk av dette symbolet
finner vi i det engelskspråklige «X-
mas», samt i det nyeste operativsy-
stemet fra Bill Gates. Microsoft har
vært kryptisk i sine forklaringer på
hvorfor de valgte forkortelsen XP. I en
forklaring hevdes det å stå for «eXPe-
rience» (opplevelse), i en annen at
«Cairo» (som uttales på tilnærmet
samme måte som de greske boksta-
vene XP, chi-rho) var et tidlig kode-
navn for utviklingen av Windows XP. 

Hollywoods tolkning
Analogien mellom Jesus og et opera-
tivsystem er uansett ikke dårlig, et
poeng blant annet Hollywood og
brødrene Wachowski har tatt opp i
filmene om «The Matrix». Ordet ma-
trix (eller matrise) er forøvrig en vari-
ant av det latinske ordet mater (mor),
og kan oversettes som livmor. Nett-
leksikonet Wikipedia forteller at en
matrise er en «situasjon eller omslut-
tende substans som kan gi opphold,
grunnlag eller vekstvilkår for noe an-
net» – ikke ulikt slik mange opplever
sin tro. Den amerikanske høyeste-
rettsdommeren Benjamin Nathan
Cardozo (1870-1938) brukte ordet
svært poetisk i en av sine siste dom-
savsigelser: «Talefriheten er selve ma-
trisen, den tilstand som ikke kan
ofres, av omtrent hver eneste form for
frihet.» �

Benjamin
Nathan 

Cardozo på
forsiden av
Time Maga-

zine (1934).

kkelen til livet

Broughanlea-korset ved  Ballycastle, Nord-Irland. Legg merke til
inngravert ankh-symbol. FOTO: MAGNE  FONN HAFSKOR 

Fiskesymbolet 

XP, monogram for Kristus.
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Onsdag 13. september er det
klart for offisiell åpning av «Det
gule huset» på Nesttun. Gamle
Midtun skole fra 1894 gjenopp-
står som et allaktivitetshus i
regi av organisasjonen Sesam.

AV: MAGNE FONN HAFSKOR OG JAN HANCHEN MICHELSEN

Virksomhetsleder Torill Hansen
Kongsbakk kan med dette markere en
foreløpig slutt på en prosess som tok til
i 1999, da Sesam første gang kontaktet
kommunen med forespørsel om å leie
eller overta skolen. For fire år siden ble
huset overtatt for den fyrstelige sum av
én krone. Utallige dugnadstimer se-
nere er det klart for offisiell åpning. 

– Er det ferdige nå?
– Vårt mål er å aldri bli helt ferdige.

Slik kan folk fortsatt få være med i dug-
nadsgjengen, og ha gleden av å kjenne
seg nyttig og tilhøre et fellesskap. Vi øn-
sker å ha en raus holdning til dugnads-
innsats, alle typer «effektivitet» er  vel-
kommen, sier Kongsbakk.

Nærmiljøtiltak
Huset skal være et aktivt nærmiljøtiltak
åpent for alle, og preges av spennende
romløsninger: Her er forsamlingslo-
kale med peis, musikkrom, bibliotek,

et romslig kjøkken og et sentralt rom
for stillhet og ettertanke. Og kjellerlo-
kalene tenkes brukt til kreative akti-
viteter som bringer mennesker nær-
mere hverandre.

Storstilt åpning
Åpningsseremonien 13. september be-
gynner i Birkeland kirke kl. 14. Per Løn-
ning taler og Marianne Juvik Sæbø vil
opptre med sang. Etterpå blir det åpent
hus, med mulighet for å «myldre» i det
gule huset. Vel kl 19.00 vil Per Lønning
holde et foredrag.

Dagen etter blir det invitert til gratis
familiemiddag, med underholdning -
åpen for alle. Fredag 15. september er
det  skjer det også mye i huset. Kl. 12-14
er det fredagstreff, mens «Fredagskaf-
fen» kl. 19-24 er et åpent ungdomstil-
bud - inkludert fast temadel. 

-Første tema er et foredrag rundt te-
maet «dop» ved lensmann Norvald

Visnes, og vi planlegger ytterligere tre
foredrag i høst. Vi starter videre et sy-
kurs for jenter i alderen 13-18 år 21.
september, sier Kongsbakk, som også
forteller at det blir kurs for alle som øn-
sker å lære seg litt selskapsdans.

-Drømmen er å få en gruppe som kan
opptre for og danse med beboere på sy-
kehjemmene i Fana, avslutter virksom-
hetsleder Torill Hansen Kongsbakk. �

Sesam i korte ord
Sesam er et diakonalt livssyklusarbeid, orga-
nisert som en stiftelse. Formålet er å virke-
liggjøre kirkens diakonale oppdrag i Fana by-
del ved å gi omsorg, bygge fellesskap og
fremme trivsel i bydelen. Sesams fire sats-
ningsområder er: 

• Åpen barnehage 
• Psykiatrisk dagsenter 
• Eldresenter/eldrearbeid
• Frivillighetssentral 

10 august 2006                

KIRKENS SOS TRENGER FLERE MEDARBEIDERE!
Kirkens SOS trenger flere frivillige medarbeidere til krisetelefonen, og starter derfor nytt 
kurs i samtaleferdigheter og krisehåndtering. Kurset går på mandagskvelder med kursstart 
18. september 2006. Medarbeiderne har vakt ca. hver 12. dag, og får støtte og veiledning 
så lenge de er med i tjenesten.

For å bli med må du være over 20 år. Oppgaven er å lytte til innringer, og tåle å møte et 
annet menneskes smerte og sorg. Medarbeidere skal ikke finne løsninger eller ”gode råd”. 
Velkommen til en viktig og meningsfull tjeneste og et godt fellesskap!
Ring oss på tlf. 55 32 58 45 på dagtid eller 480 35 841 kveld og helg. 
Du finner mer informasjon på www.kirkens-sos.no 

Familieskolen i Bergen 
Seks kvelder og 
en weekend for 

dere som ønsker
å få det enda 

bedre sammen.
Oppstart mandag 

9.oktober 2006.

www.familieskolen.no

Endelig klart for åpning

ÅPNES I SEPTEMBER. - Nå er det tid for offisiell åpning av Det gule huset, sier virksomhetsleder i Sesam,
Torill Hansen Kongsbakk. Bildet er fra 2003 - og mye har skjedd siden.
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Bobmedlemskap
– en gave for
fremtiden!
Et medlemskap i Bergen og Omegn

Boligbyggelag er den perfekte gaven til 

konfirmanten. Også ypperlig som dåps- 

eller bursdagsgave.

Innmelding kroner 300 per medlemskap.

Ingen årlig kontingent før etter fylte 18 år.

Sørg for at den du er glad i får ansiennitet 

på boligmarkedet! 

Se www.bob.no, ring oss på 55 54 74 00 eller

kom innom oss i Bobhuset, Nygårdsgaten 13-15.

w
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oHvalene i 

horisonten
Kjære far! Du er ikke alltid
like begeistret for våre nye
landsmennesker. Spesielt
ikke dersom deres hudfarge
er noen toner mørkere enn
din egen. 

- Det er nå 115.000 av dem bare i
Oslo, sier du. 
- Det må gjerne komme 115.000
til, svarer jeg. Så sier vi ikke mer
til hverandre på en stund. Mor la-
ger kaffe, vi drikker hver vår kopp
i stillhet. I hodet mitt dukker det
opp et barndomsminne. Vi var på
søndagstur, du og jeg. Det var
nesten blitt en vane. Mor var
hjemme og laget middag, brø-
drene mine mekket på bilene
sine, du og jeg gikk på tur i fjel-
let. 

- Herfra kan vi se helt til havet!
utbrøt du gjerne stolt når vi
satte oss ned på utsiktspunktet
vårt og dagen var fin.
- Kan vi se hvalene? spurte jeg.
Du gav meg kikkerten i hånden,
ba meg lete med øynene. Ofte
trodde jeg at det var hvaler jeg så
– de lignet store skip med master
som sank i horisonten. Du var al-
dri av dem som pratet mest, men
her oppe gikk gjerne samtalen
lettere. 
- Vi kommer alle fra havet, filoso-
ferte du. 
- Men noen av oss vendte tilbake. 
Vi delte en sjokoladeplate, skylte
den ned med krystallklart kilde-
vann. Jeg ville høre historier, ba
deg fortelle fra gamle dager – fra
du var liten. Om krigen. Bestefar
hadde en gammel sigareske laget
av bjørkenever. Oppe i den lå det
en tysk pengeseddel som lød på
10 millioner mark. Begge deler
hadde han fått fra en russisk
krigsfange på Ulven leir – som
takk for noen skiver brød han
hadde stukket til ham. 

- Er tyskere onde mennesker?
spurte jeg. 
- Ikke tyskerne, ikke de vanlige
soldatene som kom til gården og
kjøpte mat, svarte du. 
- De hadde nok ikke noe valg.

Men offiserene, krigsherrene, Hit-
ler selv… Du ble stille. Du mang-
let ord for å beskrive slik ond-
skap. 
- Og så det ufattelige som
skjedde med jødene. Vi så jo at
krigsfanger ble behandlet dårlig,
spesielt de russiske. Men vi kunne
ikke forestille oss hva som fore-
gikk i konsentrasjonsleirene. 

Jeg husker at jeg syntes dette
var et langt og vanskelig ord.
Konsentrasjonsleirene. Et ord
som nesten var for stort og far-
lig til at man kunne tenke på
det. 
- Hvorfor var de så slemme mot
jødene? spurte jeg. 
- Jeg tror det var en form for sja-
lusi, svarte du. 
- Jødene var kjent for å være
flinke folk. 

Min mor setter frem en nybakt,
varm sjokoladekake til kaffen.
Min far ser på den mørke og
innbydende kaken. 
- Tenk at jeg skulle bli oldefar –
til en mulatt! sier han, tydelig
stolt. 
- Mulatt? spør min mor. 
- Hva skal man si da? spør min far
tilbake.
- Det er vel det det heter når
mørkhudede får barn med lyshu-
dede? 
- Da er din datter også mulatt,
sier min mor, ser på meg og min
fars solbrune sommerhud. 
- Det er ihvertfall ikke meg hun
har fått den mørke hudfargen fra.
- Kanskje jeg er en hval, sier jeg.    

KJÆRLIG HILSEN DATTEREN
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VVeellkkoommmmeenn  tt ii ll

ttllff..  5555  9911  9988  0000
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ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

 
 

Hvordan har du det
 EGENTLIG?
Krisetelefon
815 33 300  
    
E-posttjeneste
www.kirkens-sos.no

Prosten
takkar
60-årsdagen min vart for
meg ei stor og rik opple-
ving! Hjarteleg takk til
Fana prosti, Fana menig-
het og Fana kyrkjekor,
og til alle som kom og
deltok på festdagen!
Varm takk for alle hel-
singane! At det vart gitt
kr. 40.000,- i jubileums-
gåve til styrking av bar-
nearbeidet i Fana menig-
het, opplevest som ein
stor og framtidsretta in-
spirasjon! Saman går vi
vidare i positivt byg-
gjande arbeid!

Beste helsing
Per Barsnes

Dersom du er blitt forlatt av din
partner, opplever du en sorg
ved å være sveket. Det er ikke
alltid en får så stor forståelse
for dette. Du har ingen grav å
gå til. Den som bryter ut, har
sin sorg. 

Du treffer kanskje «eks-en»
med en annen etter kort tid, og
tenker: «Mer var jeg ikke verd!»
Hjem skal deles, familie og ven-
ner blir splittet, o.s.v. Og hvor-
dan takler en dette med barna?
Enkelte kan også få det vanske-
lig med sitt forhold til kirken.
Du skal jo ikke bryte ekteskapet.

Menighetene i Fana ønsker
også å komme denne gruppen i
møte, og vi vil med dette invi-
tere til temakveld 27. septem-
ber. Vi er glade for å ha med oss
Frode Thuen som innleder
denne kvelden. Han er profes-
sor ved UiB og også kjent fra
Vårt Lands samlivsspalter.

Sorgen det ikke sendes blomster til
Program
Onsdag 27. sept kl. 19.00 –
21.30 i Storetveit menighets-
hus, Kirkevn. 27, 5072 Bergen

Innleder: Prof. Frode Thuen

Temaer:
• Sorgreaksjoner:
• Hva hjelper? 
• Hvordan takler barna et 

samlivsbrudd? 
• Hvordan få til gode 

ordninger?
• Mulighet for samtale/

spørsmål

• Enkelt kveldsmåltid. 
• Seminaret er gratis

Påmelding/spørsmål:
Diakon Linda Bårdsen
55 30 81 17 -  
linda.bardsen@bkf.no
Diakon Tone Totland
55 36 22 85 -
tone.totland@bkf.no
Menighetskonsulent Therese N.
Mokkelbost, 55 59 71 85

Arr.: Menighetene i Fana prosti

Når det inviteres til sorgseminar i menighetens
regi, er det oftest for etterlatte ved dødsfall. Sorg
oppleves like sterkt ved samlivsbrudd.

Ett av resultatene
etter tidligere te-
makvelder er at flere
av de som har møttes
denne kvelden har ønsket å møtes
videre. Alle er blitt godt kjent med
hverandre i disse gruppene. Mange
temaer har vært diskutert, det har
vært latter og tårer. Det sosiale
har betydd mye.

Hjertelig velkommen! Du
trenger ikke være fast kirkegjenger
for å delta. 

FOR PROSTIDIAKONIUTVALGET:

INGER SETNES OG LINDA BÅRDSEN

Arr.: Menighetene i Fana prosti

felles  4-06.qxp  24-08-06  21:28  Side 12



Sokneprest Jorunn M. Johnsen
Telefon  . . . . . . . . . . . 55 59 71 51
Epost  . . .. jorunn.johnsen@bkf.no
Telefon,privat  . . . . . . .5 5 28 98 00
Mobil . . . . . . . . . . . . . 41 44 11 43

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

Kirketjener Odd Rune Duesund
Telefon  . . . . . . . . . . . 55 59 71 54
E-post . . odd.rune.duesund@bkf.no
Mobil  . . . . 45 28 02 63/93 20 07 16 
Telefon,privat  . . . . . . . 55 93 34 51

Familearbeider/kontorfullmektig
Kristin Trætteberg
Telefon  . . . .55597155/977 18 438
E-post  . kristin.traetteberg@bkf.no-

Menighetskonsulent Eli Heggdal
Telefon  . . . . . . . . . .55 59 71 84
E-post  . . . . . eli.heggdal@bkf.no

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

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

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

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

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

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

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

Søndagsskolen
Kristin Trætteberg  . . . . 97 71 84 38 

SNIK (Snart i klubben)
Sigrid Trætteberg . . . . . . 98818687 

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

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

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

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

Ungdomsklubben
Pia Angel  . . . . . . . . . . . 99264047 
Harald Øgaard  . . . . . . . 41638175 

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

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

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

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

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

13                august 2006

Natlandsveien Blomster
Natlandsveien 65, 
5093 Bergen
Telefon: 55 20 22 11
Telefaks: 55 20 10 05
E-post: natbloms@online.no
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Sagnet forteller at den irske
kongsdatteren Sunniva var svært
vakker, og en hedensk høvding
ville ha henne til hustru. 

AV NORA LINDÉN 

Sunniva ønsket å vie sitt liv til Kristus,
og hun la alt i Guds hånd, flyktet rundt
år 950 i båt uten segl og ror, og stran-
det på vestkysten av Norge.  Sunniva
og noen av følget slo seg ned  på den
lille øya Selja.

Til grotten
Bønder fra fastlandet var urolige for
sauene som beitet på Selja, og ville
jage de fremmede bort. Da de kom  til
øya gjemte Sunniva og mennene hen-
nes seg i en  grotte. Fjel-
let raste ned og knuste
følget.   Senere blir det
fortalt at folk så et mys-
tisk lysskinn over Selja,
og da hulen ble åpnet
fant de rester av følget. 

Gravlagt som hellig
Bare Sunniva sitt lege-
me var helt urørt, og
hun ble gravlagt i 996
som en hellig kvinne.
Senere ble hun Bjørg-

vins (Bergen) skytshelgen,
den Hellige St. Sunniva. Det
ble  bygget et kloster på øya,
der vi hvert år i begynnelsen
av juli  samles rundt ruinene
til gudstjeneste.

Messen på Selje
Seljumannamessen i 2006
ble holdt 9.juli. Igjen finner

LivsDialog på Slettebakken
Samtalene om tro og liv i Slettebakken kirke
fortsetter på en del onsdagskvelder. Tema det-
te skoleåret er  «Hva er da et menneske»? I
samlingene i Dialoggruppen denne høsten vil
vi samtale om det å være det mennesket jeg
er. Vi lytter til hverandres erfaringer. Dette er
samlinger som er åpne for alle, det er ingen
fast gruppe. 
Nye ønskes spesielt velkommen fra semes-
terstart. Samlingene starter med en stille
stund i kirkerommet, med lystenning, bønn og
meditasjon. Vær velkommen til gode samtaler
som kanskje kan være til hjelp for deg på din
livsvei. Samtaleleder er Ragnvald Hemstad.�

Møtetider høsten 2006: 30.august, 20.sep-
tember, 18.oktober, 15.november, 6.desem-
ber. Alle dager kl 19–21 i Slettebakken kirke. �

Informasjon 
Menighetsrådet er opptatt av å få ut informa-
sjon om det som skjer i vår menighet. Ny bro-
sjyre om menigheten er laget. Nå har vi også
fått hjemmesider på internett. Disse sidene er
under oppbygging fortsatt, men gå inn på 
www.slettebakken-kirke.no, så vil du finne in-
formasjon om det som skjer. �

Oppussing
Stor honnør til ivrige ungdomsledere som i
sommer har pusset opp ungdomslokalet i kir-
kens underetasje. Her er det ryddet, vasket og
malt slik at det kan være et godt sted å være
for menighetens unge. Flott innsats! �

Babysang og småbarnstreff
Ny babysanggruppe starter opp tirsdag 5.
sept. kl. 10.30. Småbarnstreff (med sang-
samling) kl.11.30. Her synger vi, leker og spi-
ser sammen. Ta med matpakken og legg for-
middagsturen til kirken, Så får kanskje både
du og barnet ditt nye venner!

For er info, kontakt 977 18 438 �
VELKOMMEN!

Seljumannam
til minne 

om en hellig  
kvinne

Du trenger et 
kor  -  og korene
trenger deg!
AV OLAV ØGAARD

Slettebakken Barnekor og Aspi-
rantkor: Korene har tidligere vært
delt inn i 3 hovedgrupper.  Vi for-
søker i år å myke grensene litt mer
opp i tillegg til å variere mer mel-
lom sang, drama, undervisning i

bl.a. stemmebruk. De som er under
skolealder møter tirsdager som før
kl. 15.00-16.30. De som er begynt
på skolen møter tirsdager kl.14.30
– 16.00 inndelt i varierende grup-
per. Sted: Slettebakken kirke,ho-
vedinngangen. Pris: Kr. 200,- pr år
Ledere: Hildegunn og Olav
Øgaard og Kristin Trætteberg
Første gang: Tirsdag 5. sept.  

Slettebakken Motettkor 
Tid: Onsdager fra kl.20.00 til

22.00. Første gang: 30. august.
Sted: Slettebakken Kirke - hoved-
inngangen. Pris: Kr. 200,- pr. se-
mester Dirigent: Olav Øgaard

I høst skal vi gjøre ferdig Trond
Kvernos Completorium «Tu Solus
Dominus» med orkester og orgel.
Dessuten bl.a. øve inn John Rut-
ters «Salme 150» (framføres 24/9)
-  pluss delvis hans «Gloria» (fram-
føres i sin helhet til våren). Begge
verkene er lettfattelig og fascine-

rende musikk for kor, orgel og
messingblåsere, som vi håper skal
ha apell i alle aldre.  Semesteret
starter med med øvingsweekend
på Kvamskogen 25-27. august. 

Slettebakken Pensjonistkor
Jeg kan naturlig nok ikke skryte
over dirigenten for koret. Jeg kan
derimot  skryte av sangerne og
miljøet som er inkluderende og
inspirerende. Første mål er felles
eldretreff for Årstad bydel i Slet-

tebakken kirke (i forbindelse m
turdager) onsdag 24. sept. kl.

Tid: Mandag kl.11.30-12.30. F
gang: 4. september. Sted: Sle
Kirke, hovedinngang. Pris: Kr.
semester. Dirigent: Olav Øgaa

Kulturdagene for Årstad byd
redusert i omfang i år, men vi 
som før på konsert i Landås ki
dag  24. september kl. 19.  Me
kende:  Årstad Kirkekor, Landå
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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 ordning-
en med autogiro for månedlig trekk. Fast givertje-
nesten gir forutsigbarhet og muligheter for å plan-
legge nye prosjekter som kommer mennesker i me-
nigheten til gode. 

Tenkt eksempel: Hvis 100 mennesker bestem-
mer seg for å gi et fast bidrag på kr. 250 i måne-
den 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 familie-
arbeider i 50% stilling. Dette er noe som sikrer et til-
bud for småbarnsfamilier med babysang, småbarn-
treff og søndagsskole. Det vil støtte menighetens di-
akonale arbeid, dåpsopplæring og andre menighets-
aktiviteter. Vi vil gjerne sikre aktiviteter på dagens
nivå og aller helst bygge videre på det gode engasje-
mentet som allerede finnes i Slettebakken i dag. 

Alle som gir gaver til Den norske kirke kan få skatte-
fradrag. 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 våpenhu-
set 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 menighets-
kontoret. 

- Hvis du ikke ønsker å gi fast kan du likevel få et gi-
vernummer slik at gaven kan registreres i regnska-
pet. I så fall må skjema under fylles ut med nødven-
dige 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.

�

mannamesse

jeg den samme roen som jeg før har
funnet på denne øya, ved hulen hvor
sagnet forteller at Sunniva døde, ved
klosterruinene. 

Her er mektig natur, salmesangen
stiger mot himmelen, gudstjenestens
liturgi og angen av mark og sjø er en
sterk opplevelse. Igjen stiger Whitti-
ers vakre salmen «Du Far og Herre du
som rår» (Norsk salmebok nr.415)
opp mot himmelen, igjen får vi be Fa-
der Vår og lytte til Prost Evy Kvams-
dals preken. 

Stor opplevelse
For meg er denne gudstjenesten  på
Selja i begynnelsen av juli en like stor
opplevelse hvert år. Jeg føler meg
styrket og rik når jeg går ned mot bå-
ten etter gudstjenesten. 

Styrket ved minne om denne sterke
sagnkvinnen Sunniva som flyktet for
å vie sitt liv til Kristus i et fremmed og
farlig land, og rik ved igjen å få opple-
ve denne høytidstunden med Guds
ord. �

nde musikk for kor, orgel og
essingblåsere, som vi håper skal
apell i alle aldre.  Semesteret

arter med med øvingsweekend
Kvamskogen 25-27. august. 

ettebakken Pensjonistkor
g kan naturlig nok ikke skryte
er dirigenten for koret. Jeg kan
rimot  skryte av sangerne og
ljøet som er inkluderende og
spirerende. Første mål er felles
dretreff for Årstad bydel i Slet-

tebakken kirke (i forbindelse med kul-
turdager) onsdag 24. sept. kl. 11.30.

Tid: Mandag kl.11.30-12.30. Første
gang: 4. september. Sted: Slettebakken
Kirke, hovedinngang. Pris: Kr. 100,- pr.
semester. Dirigent: Olav Øgaard

Kulturdagene for Årstad bydel blir litt
redusert i omfang i år, men vi satser
som før på konsert i Landås kirke søn-
dag  24. september kl. 19.  Medvir-
kende:  Årstad Kirkekor, Landås Kirke-

kor, Slettebakken Motettkor og Bergen
Turnforenings Orkester.

I forbindelse med Kulturdagene for År-
stad bydel: Eldretreff med konsert i Slet-
tebakken Kirke onsdag  27. september kl.
11.30. Arrangementet starter med konsert
i kirken der Pensjonistkorene fra Landås,
Fridalen, Årstad og Slettebakken deltar,  i
tillegg til Bergen Seniorkor og Bergen Pen-
sjonistorkester.  Deretter blir det servering
i menighetssalen. Dette er et felles eldre-
treff for hele Årstad bydel. Velkommen! �

LEIF LESTO/SELJE KOMMUNE
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Barn bosatt i menigheten. 

04.06:
Thomas Lewis Rønning Allan
Sara Jean Rønning Allan
Anders Melve

18.06:
Caroline-Madelén Monslaup
Torstein Meling Arnesen

25.06:
Marte Virkesdal

02.07:
Markus Kristensen
Alva Moen
Sivert Leknessund Berge
Christopher Johan Verlo

09.07:
Oda Kristine Kolmannskog
Lars Severin Sævareid Elsaas
Elias Straume Vatne

29.07:
Andreas Kalstad

30.07:
Christina Johannessen-Bech
Ida Malene Bratten Riple

06.08:
Samuel Evensen
Pernille Aarestrup Haugland

13.08:
Johannes Hessen Ulveseth
Emil Andreas Evjenth

Tora Feness
Jenny Toft Helland
Alexander Schilling Jacobsen
Svein Øfsthus
Ruth Nilsen
Ole Mindor Vatne
Gunvor Johnsen
Magda Juliette Vetaas
Ingrid Eide
Kristoffer Natland
Einar Yndestad
Sigund Edgar Damm
Sverre Magdalon Isaksen
Elly Hansen
Edvarda Gabrielsen
Ester Hariet Kvam
Dieter Jachmann
Hjørdis Sværen

3.september 13.s e pinse
11.00 Økumenisk gudstje-
neste sammen med Bergen
Baptistkirke i Slettebakken 
kirke ved Atle Eidem og Jorunn
M. Johnsen 

10.september 14. s e pinse
11.00 Høgmesse i Slette-
bakken kirke ved Jorunn M.
Johnsen. Dåp. Samtaletreff et-
ter gudstjenesten.
12.00 Fjellgudstjeneste ved 
Nubbevann ved Lars P. Eide og
16.Bergen speidergruppe

17.september 15. s e pinse
11.00  Gudstjeneste av de 
unge for alle ved Jorunn M.
Johnsen, Lars Petter Eide og
menighetens unge. Presenta-
sjon av konfirmanter

24.september 16. s e pinse
11.00 Høymesse ved Jorunn
M. Johnsen. Dåp

1.oktober 17. s e pinse
11.00 Høgmesse ved Lars 
Petter Eide 

8. oktober 18. s e pinse
11.00 Høgmesse ved Jorunn 
M. Johnsen 

15.oktober  19.s epinse
11.00 Familiegudstjeneste 
ved Lars Petter Eide og Kristin
Trætteberg. Høsttakkefest.
Dåp. Utdeling av 4 årsbok

22.oktober 20. s e pinse
11.00 Høymesse ved Lars 
Petter Eide. Samtaletreff etter
gudstjenesten

Søndagsskole høsten 2006
27.08: Søndagsskole
03.09: Søndagsskole
17.09: Søndagsskole
24.09: Søndagsskole. Tur e.

gudstj.  for hele fam.
22.10: Søndagsskole
29.10: Søndagsskole

Takkoffer og gaver til 
Slettebakken kirke
Kirkeoffer til menigheten går til
barne- og familiearbeidet,
lønnsutgifter, dåpsmateriell og
til andre utgifter menighetsrå-
det dekker. Det er et viktig bi-
drag for at menigheten kan
opprettholde gode aktiviteter.
Til menigheten og andre orga-
nisasjoner har det hittil i år
kommet inn dette:

Januar
Menighetsarbeidet 11.304
KRIK: 4.663

Februar
Kirkens Bymisjon i Bg. 3.740
Menighetsbladet 4.164
Menighetsarbeidet 2.476

Mars
Menighetsarbeidet 3.395
IKO 2.610
Blå kors Norge 2.396

April
Menighetsarbeidet 6.540
Det norske misjonssamb. 3.105
Norsk søndagsskoleforb. 6.995
16. Bergen speidergruppe 2.597

Mai:
Ungdomsarbeidet 7.374
Menighetsarbeidet 4.742
Misjonsprosjektet i Mali 6.013
Menighetsarbeidet. 2.851

Juni:
Menighetsarbeidet 4.005
Menighetsarbeidet 2.404
Barnehagen 3.881
Menighetsarbeidet 2.185

Juni
26.6. Menighetsarbeidet 2.785 

Juli
2.7. Sjømannskirken 4.546
16.7.  Menighetsarbeidet  2.912
23.7. Kristent arbeid blant 

innvandrere 2.042 
30.7. Menighetsarbeidet 1.938
6.8. Menighetsarbeidet 1.860 

Fasteaksjonen som ble
gjennomført den 4. april og
takkoffer til samme formål 9.
april gav kr. 41.664 til Kirkens
nødhjelp. På konfirmasjons-
gudstjenestene kom det inn til
sammen kr. 18.442 til ung-
domsarbeidet. Av dette har me-
nighetsrådet bevilget kr. 12.000
i støtte til Tensing. 

Diakoniutvalget takker for ga-
ver på til sammen kr. 6.600 som
kom inn etter giro i menighets-
bladet. 

Hilsen Slettebakken 
menighetsråd 

Se hva som skjer

Misjonsfest. Den årlige mi-
sjonsfesten i Slettebakken kirke
blir søndag 17. sept. kl.18.
Det blir andakt og orientering
om misjonsarbeidet. Sang av
gruppe fra Slettebakken mo-
tettkor. Sokneprest Jorunn
Johnsen og kantor Olav Øgaard
deltar. God mat. Misjonsoffer.
Velkommen til alle!
Arrangør: Kamerunringen NMS

Pensjonisttreff  i Slettebakken
kirke høsten 2006:

� Ons. 6.sept.Pensjonisttreff  kl
11.30. Besøk av koret Hjerteklang

� Onsdag 27.sept.Formiddag-
streff kl 11.30 for bydelen i Slet-
tebakken kirke.Bergen pensjo-
nistkor og pensjonistkorene i
Årstad, Landås og Slettebakken
menighet deltar, samt Bergen
seniororkester.

Kamerunringen
Foreningsmøter 13/9, 11/10,
8/11, 13/12, kl. 19 i Forenings-
salen. Misjonsfest for hele me-
nigheten: 17/9 kl. 18. Alle er
hjertelig velkommen. (se egen
informasjon) Kontaktperson:
Inger Steinkopf 55 13 42 41. 

VI KAN-klubbens møter.
Annenhver torsdag kl. 11-13 i
menighetssalen. Datoer for høs-
ten: 7/9, 21/9, 5/10, 19/10, 2/11,
16/11, 30/11 (adventsmøte).  

Pust i bakken startet opp igjen
fredag 18, august, og har åpent
alle fredager frem til 16. desem-
ber. I løpet av høsten kommer
det til å bli discotek noen kvel-
der, og ellers er hele kirken åpen
for deg over 13 år. Kom og møt
venner. Møt koselige voksne,
delta i bortennis-turnering, el-
ler surf på nettet. Kanskje du vil
ha litt fred og ro i kirkerommet?
Da kan du ta turen inn dit, og
tenne deg et lys, for deg selv el-
ler for andre. Vi har pizza, og bra
utvalg i cafeen til en rimelig pris.
Test sangstemmen din på sing-
star, eller kjøre-evnene dine i
kjørestolene. Det er storskjerm
både nede og oppe, og en av ste-
dene kan du se TV. Ta med deg
en venn og ta turen innom en
fredag mellom kl. 20 og 23.

Åpen kirke
Hver torsdag fra 7. september
og unntatt i skolens ferie er kir-
ken åpen for en samtale med
en av prestene, en kopp kaffe
og en vaffel. Enkel middags-
bønn kl 12.00 

Andakter på sykehjemmene
Slettebakken menighets 
eldresenter: Torsdager kl 17.00
fra og  med 31.august

Kolstihagen sykehjem
Fredagene 8.september,
29.september og 20.oktober.
Alle dager kl 12.00

Slettemarken sykehjem
Onsdagene  6.september,
27.september og 18.oktober.
Alle dager kl 11.30

          gudstjenester

døde

døpte

Returadresse:
Slettebakken menighetskontor
Vilhelm Bjerknesvei 31
5081 Bergen B F
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