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NR. 4/07 – ÅRGANG 48

Hvem var Jesus og
hva vet vi om ham?
Historiker Per-Bjarne
Ravnå stiller store spørsmål i sin prisbelønte fagbok for ungdom, «Jakten
på den virkelige Jesus».
Side 8-9

Varaordfører uten
valgstress

med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

Trond vant
konkurransen
Det var en gledelig
overrasket Trond
Serkland som i juni
fikk vite at han hadde
vunnet salmekonkurransen i
Slettebakken.
Medisinstudenten
vant juryens hjerte
med en nyskrevet,
utitulert salme i
nynorsk språkdrakt.
Side 2-3

Han er høyt respektert og
har en samling overraskende talenter i ermet.
Møt avtroppende varaordfører Kristian Helland .
Side 10-11

Eyvind Skeie
på besøk
Salmedikteren Eyvind
Skeie fyller 60 i år, og besøker blant annet Slettebakken i forbindelse med
en landsdekkende «kirketurne».
Side 12

Hvem-hva-hvor side 13

Menighetskalender side 16
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Linedans
Har du vært bort i dette? Ikke dans på
en linje på gulvet slik vi har lært fra irsk
folkedans, men dans på en slak line høyt
opp i luften – har du prøvd det?
AV JORUNN M. JOHNSEN

Det er sikkert flere enn
meg som husker barndommens gymnastikktimer med diverse øvelser
og apparater. Et av disse
var bommen, ikke så veldig faretruende, om
den ikke ble heist høyt opp over gulvet, da.
Den var jo litt bred å gå på og om vi ramlet
iblant så var det myke matter under som tok
av for fallet. Noen av oss hadde utrolig små talenter i denne kunst, men forståelsesfulle
gymlærere trøstet med at vi gjerne var flink i
noe annet. Dette var en del av skolehverdagen
som kunne være tung å komme igjennom,
men vi kom oss vel igjennom på ulike vis.
Linedansen, den på slak line langt over bakken, den er annen sak. Det er vel slik livet vårt
jo i grunnen er, en linedans. Til tider kan vi
oppleve hverdagene våre som en balansekunst mellom drømmer og realiteter, mellom
det vi ønsker og det vi oppnår, mellom det vi
så gjerne vil og det vi faktisk klarer. I denne linedansen har vi nok ulike talenter som mennesker. Samtidig mangler vi alle mye på å beherske kunsten og det blir mye knall og fall
Livene våre består så mye av paradokser, av
kompromisser og vanskelige valg og vi utfordres i balansekunst på alle felt. Bibelen som
skal hjelpe oss både på troens vei og på vår
vandring som mennesker for øvrig, er også
full av slike ”på den ene” og ”den andre side”.
Vi utfordres også her til å balansere.
Heldigvis har vi her også et sikkerhetsnett
som tar i mot oss når vi ramler. Ikke i form av
myke gymnastikkmatter , men i form av Guds
nådige hender som tar i mot i fallet og som
trøster og hjelper de forslåtte deler av oss.
For vi faller ofte og det er på en måte menneskets grunnposisjon, det at vi ligger der, forslått og hjelpeløs. Heldigvis er Guds grunnposisjon en annen, den er kjærlighet til hver og
en av oss. Gud som vil at alle mennesker skal
bli frelst, han hjelper oss opp igjen når vi ramler på livets linedans. Han gir oss også trøst
og hjelp til å starte på nytt, og på nytt. For linedansen, den fortsetter. !
Slettebakken menighetsblad 4/07.
Bladet utgis av menighetsrådet i samarbeid med BKF og de andre menighetene i Fana, og sendes til alle hjem i menigheten. Vi tar med glede i mot artikler av
ulike slag og gjerne også tips til reportasjer.
Levering av stoff: Leveres menighetskontoret eller
på e-post: slettebakken.menighet@bkf.no.
Digitalfoto: Benytt høy oppløsning.
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Student seiret i spe
Trond Serkland, medisinerstudent i Oslo, men med kjæreste
fra Bergen, gikk til topps i konkurransen som nylig ble avholdt
om å skrive den beste sangen eller salmen til bruk i
gudstjenesten.
AV SVERRE TRÆTTEBERG

Kulturutvalget i Slettebakken menighet i
Bergen fikk inn 14 forslag. En jury som
bestod av Kari Staalesen, Sigvart Dagsland og Sverre Trætteberg var enstemmig
i sin avgjørelse, og uttalte seg svært positivt om både innhold, form, språklige
virkemiddel og om måten forfatteren uttrykker seg på et moderne nynorsk.
Under gudstjenesten i Slettebakken
kirke 1.juli ble Trond Serkland hyllet og
mottok premien på kr. 5000.-

Juryens begrunnelse
«Forfatteren har i fire innholdsfylte strofer
gitt uttrykk for hvordan mennesker i dag
kan oppleve tilværelsen som en stadig mer
fragmentert virkelighet. Lengselen etter
helhet, mål og mening trer godt fram
gjennom bruk av nye, gode og uvanlige
språklige bilder med henvisning til vår tid.
Siste strofe er formet som en vakker
bønn, der forfatteren refererer til Jesu ord
om det foredlende salt, og til Hans kjærlighet som «vender om alt.»
Teksten er skrevet på et moderne, funksjonelt nynorsk, og forfatteren røper sikker
sans for poesi og rytme. Etter vår mening er
dette en salme som kan anvendes både i
gudstjenesten og ellers.»
Glad vinner
Trond Serkland var overrasket og glad da
han fikk melding om at hans bidrag hadde gått til topps, og innrømmet at seieren
var en god stimulans til fortsatt skriving.
På hans vei fra sommerjobb til ferieuke i
London, fikk menighetsbladet stilt ham
noen spørsmål via mail.
- Fortell litt om deg selv. Hvem er du?
Hva gjør du annet ennå skrive?
- Eg studerer medisin i Oslo, startar på

tredje året no. Før det har eg studert litteratur og retorikk i Bergen. Det var da
kjærasten min kom inn på teaterhøgskulen i Gøteborg eg såg meg nødt til å forlate denne flotte byen.
- Hva fikk deg til å delta i denne konkurransen?
- Eg såg annonsa i menighetsbladet, og
eg syns det høyrdes spennande ut å levere
eit bidrag. Eg skriv mykje og likar å skrive, men har ikkje gitt tekstane noko bestemt form før.

-Gud sin uforståelege kjærleik
- Salmesang har lang tradisjon i kirken,
og fikk etter reformasjonen en særlig
bred plass i den lutherske kirke. Hvilket
forhold har du til de salmene som i dag
finnes i Norsk Salmebok? Favorittsalme?
- Salmane som rører meg mest er dei
som skildrar Gud sin uforståelege kjærleik til oss, tekstar som kan bringe oss til
det som ikkje endrar seg. Med bakgrunn
frå KFUK- KFUM har eg blitt glad i salmer som «I dine hender, Fader blid» og
«Deg å få skode.»
- Norsk salmebok er under revisjon og
kommer i ny utgave, trolig i 2010. Hva
mener du kjennetegner en god salme?
- Ulike salmer fyller ulike funksjonar
for meg. Nokre er nådefulle og imøtekommande, andre er skarpe og utfordrande. Felles for alle salmene som appellerer til meg er at melodien er god å
synge saman med andre, og at teksten
teiknar spanande bilete.
Ennå ikke tonesatt
Her må vi skyte inn at vinnersalmen
ennå ikke har fått en egen melodi. Melodien til nr. 196 i Norsk salmebok , (Conrad Baden 1983), passer likevel godt.

Lokalredaksjon: Redaktør Frode Hjertnes,
tlf. 55 28 95 20. Lokal kontaktinformasjon: Side 13

Redaksjonsråd: Hans Jørgen Morvik, Frode Høyte
og Sigmund Austrheim.

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

Grafisk produksjon: Dragefjellet: tlf. 55 23 25 47 906 87 317, e-post: post@dragefjellet.no
(Filer over 5 mb sendes jan.hm@frisurf.no)
Trykk: Grafisk Trykk, Straume
Stoffdeadline neste nummer: mandag 1. oktober
Utgivelsesdag neste nummer: tirsdag 16. oktober
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Side 3

pennende salmekonkurranse
SALME
Underleg delvis er måten vi ser på,
Verda trer fram i ein dus mosaikk.
Punktvis kun kjenner og lever vi dagen.
Uroa splittar vårt slørete blikk.

Stadig meir spaltar vi sansane våre,
snart kodast lukka av null og av ein.
Blikket vårt brester og menneska svinner
hen i eit nettverk på vaklande bein.

Stykkevis kjenner vi menneska kring oss,
famlande grip vi om lause fragment.
Mysande skodar vi inn i kvarandre,
Kjensla av vemod ligg alltid på vent.

Du, Herre, ser at vi kjempar for samling,
gi oss i dag Ditt foredlande salt
slik at vår kvardag, vårt utsnitt kan skine
når Du med Din kjærleik vender om alt.
Trond Serkland

Trond Serkland, glad vinner av salmekonkurransen og Sverre Trætteberg, leder i Kulturutvalget

- Si litt om din egen salme og de tanker du
hadde da du skrev den.
Lengselen etter heilskap er noko eg kjenner
sterkt på sjølv. Det fell så lett å prøve å konstruere si eiga samanheng. Stemma i salmen
er ei som har måttet gi dette opp og erkjenne
at ho trenger Gud. Eg prøver å sei noko om
korleis eit menneske forholder seg til verda
rundt, til andre menneske og noko om den
teknologiske verda vi lever i. I det siste verset
blir dette brakt fram for Gud, han som fyller
fragmentene med meining.

Tilbake til nynorsk
- Den er skrevet på nynorsk. Hvorfor valgte
du dette målformen?
- Eg vaks opp i Førde og skreiv nynorsk
fram til eg var elleve. Deretter flytta vi til Porsgrunn og eg måtte legge om skriftspråket. I
dag skriv eg framleis best bokmål, men eg har
eit ynskje om å finne tilbake til det nynorske
språket. Mykje ved dette språket appellerer til
meg, mellom anna dei opne vokalane og måten verb får erstatte substantiv i setningane.
Eg syns det er eit godt språk å skrive på, at eg
får kome tett på dei bileta eg ynskjer å skildre.
- Kommer det flere salmer fra din hånd?
- Salmekonkurransen har inspirert meg til
å gi fleire av ideane og tekstane mine ei form.
På ei gudsteneste tidleg i juli fekk eg presentere salmen for menigheten i Slettebakken, og
det var stort å høyre kva andre tenkte om teksten. Alle dei gode tilbakemeldingane gav
meg lyst til å skrive meir.
- Til slutt: Hva skal premien på kr. 5000.brukes til?
- Kjærasten min og eg hadde avtalt at dersom salmen vann skulle vi reise til London. Vi
reiser no i august. Ei ferieveke der vi skal prøve
å finne den gode balansen mellom musikalforestillingar og naturhistoriske museum. !

fru Blomst
Din nye blomstrende nærbutikk på
Midtun. Vakkert blomsterbinderi
til begravelse, bryllup, konfirmasjon og
dåp. Daglig utkjøring. Velkommen!

Kulturutvalget takker
Vinneren av vårens salmekonkurranse er kåret og har fått sin premie. De andre deltakerne har fått skriftlig melding om resultatet med personlig takk for deltakelsen. Vi vil
likevel i menighetsbladet få si hjertelig takk for at dere sendte inn bidrag. Det var inspirerende å se at en slik konkurranse falt i god jord. !
VENNLIG HILSEN KULTURUTVALGET I SLETTEBAKKEN MENIGHET

Annonsen gir deg 10 prosent rabatt.
Hardangervn. 21 v/Skoringen. Fri parkering
Åpningstider: 10-17 tor 10-19 lør: 10-15
Tlf: 55 10 00 50 • www.frublomst.no
Blomsterformidling over hele verden
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Side 4

Finn ditt kor i
Slettebakken kirke
Sted: Menighetssalen ved
hovedinngangen.
Slettebakken Aspirantkor
For:

Barn 4-5 år og fra 1-3.
klasse (to grupper)
Tid:
Tirsdager: 4-5 år:
kl. 15.30-16.15, 1-3.
klasse: kl.15.00-16.30,
første gang 28. aug.
Pris:
Kr. 200,- pr. år
Ledere: Hildegunn og Olav
Øgaard og Kristin
Trætteberg
Slettebakken Barnekor
For:

Barn fra 4. klasse og
oppover
Tid:
Tirsdager: Første gang 28.
august. Vi prøver ny tid og
nytt opplegg: 13.30-14.15:
Lek /leksehjelp, mat,
aktiviteter. Kl. 14.1515.30: Korsang og drama.
Pris:
Kr. 200,- pr. år
Ledere: Hildegunn og Olav Øgaard
(sang) Kristin Trætteberg
(drama).
Slettebakken Motettkor
Tid:

Onsdager kl. 20.00-22.00,
første gang 29. august.
Kr. 400,- pr. semester
Olav Øgaard
Eyvind Skeie har i forbindelse med sin 60-årsdag, invitert oss til å
presentere hans salmer i
Slettebakken kirke 26.
september (se omtale
side 12). Program forøvrig: Kantater av Dietrich
Buxtehude, Egil Hovlands
«Allehelgensmesse» i tillegg til NRK-gudstjeneste
i desember.

Pris:
Dir.:
Progr:

Slettebakken Pensjonistkor
Tid:
Pris:
Dir.:
Progr.:
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Mandager kl. 11.30-13.00,
første gang 3. september.
Kr. 100,- pr. semester
Olav Øgaard
Vi deltar i et tiltak der kor
opptrer regelmessig
rundt på aldershjem i
Fana prosti, og opptrer på
eldretreff forskjellige
steder - første gang
onsdag 26.september
(se omtale)

august 2007

La oss sammen skape
en motkultur mot
nedbyggingskreftene!
Nok en sommer uten penger til vikarer er tilbakelagt. I løpet av de siste
par årene har alle stillinger som sorterer under Kirkevergen i Bergen,
blitt redusert med mange prosent.
AV OLAV ØGAARD

Hvilke konsekvenser må det få for oss? Jeg
spør ikke i denne omgang om hva vi må
kutte ut som følge av nedskjæringene. Jeg
er interessert i hva hver enkelt kirkemedlem i menigheten kan gjøre med saken.
Fremtidsvisjonen må være positivt ladet ikke depressiv. Det er viktigere enn noensinne hva hver enkelt av oss gjør!
La oss sammen skape en motkultur mot
nedbyggingskreftene! Faktisk kan hver enkelt av oss lage en stille demonstrasjon:
Møt fram til gudstjenestene, delta i salmesangen, delta i bønnene, gi fellesskap til de
menneskene du møter. Tro aldri at det er likegyldig om du er der eller ikke. I et flerkulturelt samfunn er det viktig at vi står opp
for det vi tror på.
I et tilbudssamfunn er det lett å henfalle
til den tankegang at gudstjenesten søndag

formiddag er et av mange aktivitetstilbud.
En slik relativistisk holdning er i sitt vesen
nedbrytende. Høymessen er hjerteslaget i
kirken. Ved IKKE å komme forkynner du enten du vil det eller ikke - at kristen tro
IKKE er viktig.
Tegningen over var laget som illustrasjon
på hvordan det ville ta seg ut hvis frammøteprosenten på høymessene nærmet seg
små menigheter i bygde-Norge. Hvis bare
10 prosent av Slettebakken menighet kom
til høymesse, måtte vi ha to høymesser hver
søndag! Tenk hvilket potensiale! Tenk hvilken lovsang! Tenk hvilket stort og spennende felleskap! Tenk hvilken misjonseffekt! Og da snakker vi altså bare om 10 prosent av kirkemedlemmene! Mange steder i
verden ligger frammøteprosenten på 50100 prosent av medlemstallet. Her har vi
mye å lære og mye å hente. !
Lykke til og vel møtt!
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Side 5

Engler ...?

Gotisk elfenbensengel, ca 1250,
Louvre.

Det har vært mye snakk om engler i det siste. Mye humor og
mye alvor. Mye avvisning og en del sterke fortellinger. Og
noen som synes å sette englene i fokus for det meste.
AV IVAR BRAUT

Bibelen er ikke ukjent med englene. De tilhører
Guds verden. Engel betyr budbringer.
I Det gamle testamentet står det om englene
at de er til Guds rådighet og lovpriser Gud
(f.eks. Salme 103, v.20). Nytestamentet forteller
om engler særlig ved de store hendelsene. Englene på Betlehemsmarkene julenatt er vel de
mest omtalte. Av andre kjente fortellinger om
engler er bebudelsen hos den unge Maria, at
engelen styrker Jesus i Getsemane, at engelen
velter steinen til side påskemorgen og at engelen
er der når Jesus tas opp til himmelen. Vi merker
oss at fokus er på Jesus Kristus og at Han står
høyt over englene (Hebreerbrevet kap.1). Det er
ikke aktuelt i Bibelen å søke kontakt med englene, men heller å regne med at Gud har kontrollen og sender dem når han vil.
Og for å låne et sitat fra prost Trond Bakkevig:
– Det er fint at man leter etter engler, men det
ligger i englenes natur at de kommer til oss,
uventet og gledelig, og ikke motsatt. De kjennetegnes av gode gjerninger.
En god, åpen og nøktern bok om engler i
Bibelen er skrevet av Bjørdal/Skjevesland: Engelen ved din side (Oslo 1994). - Englene er skapt
av Gud, heter det, og i kristen tro står englene for
en himmelsk virkelighet i skaperverket. De er
nær Gud, men er ikke slik som Gud, og de har
ikke innsikt i Guds dypeste hemmeligheter.
Derfor blir det også advart mot å tilbe englene
(Kol.2,18 og Åpb.22, 8f)
«Englenes hær som myriader bortenfor fatteevne». Slik er en av beskrivelsene i den nevnte boken. Og en annen: «Deres nærvær og lovsang
sprenger tid og rom; de understreker Guds storhet
“fra evighet til evighet”; et kosmisk kor som tilber
Gud.» Englene hører ikke denne verden til, og

de er omgitt av en himmelsk lysglans. Og det er
noe eget å lese om gleden blant Guds engler
når det tapte blir funnet
igjen (Luk.15) og mennesker blir funnet av
Gud.
Nei, vi mennesker sitter ikke med spakene til
alle hemmeligheter, men
vi har troen på Gud
som gråter og smiler
med oss, som kjemper
og lider. I den forbindelse tror jeg vi må utvide hva vi mener med
«englevakt». Det er bare ikke slik at Gud har gitt
englevakt når det går bra og ellers ikke. Kan vi
ikke snakke om englevakt både i liv og i død? Og
at vi i tillit til Gud kan be om og stole på englevakt hele livet. Men da er det jo Gud Fader vi
tror på og at Han har oversikten.
Et spesielt og sterkt ord av Jesus (Matteus
kap.18, v.10) har ført til spørsmål om vi alle har
en engel som bevarer oss: «Pass dere for å se med
forakt på en eneste av disse små! For jeg sier dere:
Deres engler i himmelen ser alltid min himmelske
Fars åsyn».
- Hvordan forstå dette ordet? spør forfatterne
av den nevnte «engleboken». - Neppe som en
sikker grunn for å si at alle har sin engel, men gir
en åpning for å tenke det og tro det. -Jesus vil si
at disse minste, som andre lett forakter, står
under en særlig beskyttelse. De bærer på en god
hemmelighet. De har sine representanter ved
den himmelske trone. Deres sak er alltid nærværende hos Gud. Han glemmer ikke sine små.
De står alltid for hans øyne. !

Sorgseminar for
etterlatte
Menighetene i Fana prosti har
i noen år hatt seminar om
sorg hvert halvår, og vi inviterer også denne høsten til seminar. Sorg berører oss på
mange måter, og du er velkommen til seminar enten
det er kort eller lang tid
siden dødsfallet.
Lørdag 13 oktober kl. 10.-14.
i Skjold kirke, Peisestuen.
Seminaret er gratis.
PROGRAM:
- Hva er sorg og hva gjør
sorgen med oss? Ved
sokneprest i Storetveit,
Bjarte Holme (bildet)
- Lunch
- Samtale/ spørsmål
- Orientering om tilbud til
etterlatte i Fana prosti
Spørsmål om seminaret og
påmelding, kontakt diakon i
Birkeland Tone Totland,
tlf. 55 36 22 85/915 32 323
e-post: tone.totland@bkf.no
eller diakon i Storetveit/Bønes,
Linda Bårdsen, tlf. 55 30 81 17
e-post: linda.bardsen@bkf.no

Er du en som kan lytte? Kirkens SOS trenger flere medarbeidere!
Kirkens SOS starter kurs i samtaleferdigheter og krisehåndtering for nye frivillige medarbeidere til krisetelefonen. Kurset går på mandagskvelder med kursstart 8. oktober 2007.
Medarbeidere har vakt ca. hver 12. dag, og får støtte og veiledning så lenge de er i tjeneste.
Hvert døgn tar nesten 600 mennesker kontakt med Kirkens SOS. Oppgaven for våre frivillige
medarbeidere er å lytte til innringer, og tåle å møte et annet menneskes smerte og sorg.
Vi svarer også på SOS-meldinger via internett. Medarbeidere skal ikke
finne løsninger eller ”gode råd”. For å bli med må du være over 20 år.
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

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST
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Side 6

GLEDEN I SORGEN: Målet med sorggruppene er å komme noen
trappetrinn opp, sier
Tone Totland (t.v). - Der
kan man kanskje finne
«gleden i sorgen», sier
Linda Bårdsen.
FOTO: MAGNE F.HAFSKOR

Gleden i sorgen
Tone Totland (49) og Linda
Bårdsen (42) er diakoner i
menighetene Birkeland og
Storetveit/Bønes. Onsdag
12. september inviterer de
sammen med menighetene i
Fana til åpen samling for
mennesker som opplever eller
har opplevd samlivsbrudd.

samlinger med en frivillig som gruppeleder.
- Hvorfor gjør dere dette?
- Vi ønsker å være til hjelp for folk som
har det vanskelig. Det handler om at kirken
må ta folk sine liv på alvor. Mange sliter
med skyldfølelse, skam og sorg etter et samlivsbrudd. Da kan det være godt å treffe andre mennesker som sliter med de samme
følelsene. Mange tror det kan bli tungt og
depressivt å delta i en slik gruppe, men erfaringen vår fra i fjor viser at det er påfallende
mye humor i disse gruppene, sier Tone.

AV MAGNE FONN HAFSKOR

Kveldens innleder er prest i Metodistkirken Rolf Hugo Hanssen, som selv har gått
gjennom et samlivsbrudd.
- Etter samlingen vil vi invitere de fremmøtte til å delta i samtalegrupper, på samme måte som vi gjorde i fjor, forteller Tone
Totland.

Mye humor
- Av rundt femti fremmøtte meldte 20 personer seg til slike grupper i fjor. Disse ble
delt inn i fire grupper som hver hadde seks

Sorgen det ikke
sendes blomster til
En åpen samling for mennesker som
erfarer eller har erfart samlivsbrudd.
Onsdag 12. september kl. 19 – 21.30 i
Storetveit menighetshus, Kirkeveien 27,
5072 Bergen. Seminaret er gratis
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Uten masker
- Humor kan være frigjørende når man
har det tungt. Mange sier de opplever det å
le sammen som en pustepause fra alt det
vanskelige, sier Linda.
Deltagerne i gruppene velger selv hva de
vil dele med de andre. Samtidig er det godt
å vite at det som blir sagt i gruppen, blir i
gruppen.
- Folk spør meg hva jeg liker ved jobben
min, sier Linda.
- Da svarer jeg alltid kontaktklubben for
psykisk utviklingshemmede – fordi det er
Innleder:
Rolf Hugo Hanssen, prest i Metodistkirken
Temaer:
- Sorgreaksjoner – hva hjelper?
- Hvordan bearbeide?
- Hvordan komme videre?
- I tillegg berøres barns reaksjoner og
hvordan få til gode ordninger.

så ekte, og sorggruppene – fordi vi her møter hverandre uten masker.
Da Linda var 12 år gammel, gikk foreldrene hennes fra hverandre.
- Jeg husker min mor sa at det hadde
vært bedre om min far hadde dødd, for da
hadde kjærligheten blitt bevart. Det var
vondt å høre, forteller hun.

Rom og raushet
Så langt er det flest kvinner som har deltatt
i disse gruppene.
- Hvorfor er det slik?
- Jeg tror menn er redde for å ta kontakt.
De gråter heller alene i kinomørket enn
sammen med andre i samme situasjon,
sier Tone.
- Dere ønsker å nå ut til mennesker uansett hvilket forhold de har til tro og kirke.
Inkluderer dette også mennesker som har
levd i partnerskap?
- Ingen homofile har deltatt i gruppene
så langt. Men jeg tror at hvis de hadde
kommet, så hadde de opplevd rom og
raushet, sier Tone. Linda er enig.
- Selv om den seksuelle legningen er forskjellig, så er sorgen den samme. !
Påmelding/spørsmål:
Diakon Linda Bårdsen, tlf. 55 30 81 17
- linda.bardsen@bkf.no
Diakon Tone Totland, tlf. 55 36 22 85
tone.totland@bkf.no
Menighetskons. Therese N. Mokkelbost
tlf. 55 30 81 02
Arr.: Menighetene i Fana prosti
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Ole Paus til Skjold kirke:

Mer himmel, mer jord
- Kirken vår skal være et levende
kulturhus hvor Guds nærvær formidles gjennom kunst og kultur,
sier leder av kulturutvalget i Skjold
menighet, Turid Müller. 21. oktober
inviterer hun både de faste kirkegjengerne og andre interesserte til
konsert med Ole Paus.
AV: MAGNE FONN HAFSKOR

- Hvorfor akkurat Ole Paus?
- Som kjent utøvende kunstner har han
vist at han både har et forhold til den norske salmeskatten og til kirken generelt.
Samtidig er han en artist som i god kristen
ånd alltid har vist et sterkt og ekte engasjement for de som faller utenfor samfunnet.

Naturlig møtepunkt
Konserten blir det første arrangementet i
regi av det nyopprettede kulturutvalget..
- Vårt ønske er å bli en fast del av de årlige kulturdagene i Fana og Ytrebygda. Programmet skal være av god kvalitet og rettet
mot flest mulig av innbyggerne i bydelen.
- Dere vil nå ut?
- Det er viktig for oss å være en inkluderende menighet. Kulturprogrammet vårt
skal være for hele menigheten, innbefattet
de som ikke oppsøker kirken til vanlig. Vi
vil at kirken skal være et naturlig møtepunkt for hele menigheten – også utenom
gudstjenestene. Skjold menighet er kjent
for å ha høy aktivitet på barne- og ungdomsarbeid, men vi har ikke vært flinke
nok til å treffe folk midt i livet. Denne konserten burde være skreddersydd for et slikt
publikum, avslutter Müller. !
Billetter kan kjøpes på Billettservice
tlf.: 815 33 133/www.billettservice.no
eller ved inngangen før forestillingen.
Konserten starter kl. 21.00.
INKLUDERENDE KIRKE: Kulturprogrammet vårt
skal være for hele menigheten, innbefattet de
som ikke oppsøker kirken til vanlig, sier leder
av kulturutvalget
Turid Müller.
FOTO: PRIVAT

VISESANGER OG
FORFATTER: Ole
Paus er født i
1947, og oppvokst
i Oslo, Trondheim og Stockholm. I dag
bor han på
Frogner i Oslo.
FOTO: VERONICA
VAN GRONINGEN/
WWW.KJENTFOLK.NO

På vei hjem
Ole Paus er en mann som aldri har vært redd for å ta ordet Gud
i sin munn, og hadde religiøse/bibelske referanser i tekstene
lenge før Nick Cave gjorde det.
AV DAG ARNE NILSSEN

Det tok helt av i 1991 med
platen «Salmer På Veien
Hjem» sammen med Kari
Bremnes og Mari Boine,
der hans nesten falske
sang er hjerteskjærende
ekte og hudløs. Han har
også gjort mye arbeid for
Frelsesarmeen og Kirkens
Bymisjon.
I fjor jul spilte han inn
en juleplate sammen
med uteliggere og alko-

holikere på nederste
rangtrinn. Tekstene hans
har forandret seg. I begynnelsen var de personlige betraktninger, nå ser
han verden ut fra karakterene i sangene – enten
det er innvandrerbarn eller hjemløse.

De svakes parti
Ole Paus har alltid tatt de
svakes parti, til og med
nynazister har han klart å
se menneskene i. Mottoet

hans har alltid vært aldri å
sparke en som fra før ligger nede. Da den norske
venstresiden hyllet Mao
og Pol Pot på 70-tallet, var
han en av de få som så galskapen og turde å snakke
dem imot. Det fikk han
mye tyn for på den tiden.
Nidvisene fra 70-tallets
Paus-poster var egentlig
uskyldige og søte, men
vekket mye harme og bråk
da de kom. Norge har sannelig forandret seg. !
august 2007
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Historisk kildekritikk for unge lesere:
- Jeg ønsker å gi konfirmanter og andre ungdommer den intellektuelle
selvtilliten som skal til for å finne frem til kunnskap selv og ta egne
valg, sier historiker Per-Bjarne Ravnå (44). Nylig vant han bergensforlaget Mangschous fagbokkonkurranse for barn og ungdom med
boken «Jakten på den virkelige Jesus».

Hva vet vi
om Jesus?
TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

- Det er vanskelig å skrive om Jesus. Kildene
er mangelfulle og motsigende, og må tøyes
og presses maksimalt, sier Ravnå.
- Rent faglig er det spennende å se hvor
langt man kan gå. Det handler om å finne
frem til brytningspunktene der kreativ historieskrivning går over til ren diktning.
Boken hans om den historiske Jesus tar
unge lesere på alvor og har tillit til at de har
evne til å følge med på kompliserte spørsmål.
- Jeg er ikke ute etter å overbevise leserne til
å bli troende/ikketroende, men ønsker å inspirere konfirmanter og andre ungdommer
til å gjøre seg egne refleksjoner. Presset på
konfirmantene er stort, enten det heter «dette må du finne ut av selv» eller «gjør som de
voksne sier».

Forventningspress
Per-Bjarne Ravnå kommer fra Mosjøen i
Nordland, men bor i Bodø. Han tok hovedfag i historie på Jesus-forskning, og har doktorgrad i romersk historie.
- Har du selv opplevd press fra omgivelsene?
Han blir stille lenge.
- Ja, det kan du si. Jeg vokste opp i et spesielt religiøst miljø. Nå er jeg ikketroende. Det
var ikke noe opprivende brudd, men jeg
kjenner igjen situasjonen som ungt individ
der man møtes med forventninger og press.
De fleste vil at barna deres skal tro det samme som dem selv.
Gresk genitiv
Ravnå er opptatt av å vekke kunnskapstørsten hos ungdommene.
- Kunnskap er makt. Har du kunnskap om
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kristendommen og dens opprinnelse, stiller
du sterkere. Men kunnskap er selvsagt ikke
avgjørende for kristen tro.
- I boken din bruker du den gammelgreske genitivsformen Jesu når du omtaler bokens hovedperson, men holder deg til latinske bøyningsformer når du omtaler andre
personer. Hvorfor er det slik?
- Konsulenten krevde at jeg brukte Jesuformen i boken. Den er innarbeidet i språket,
men jeg liker den ikke. Ved å bruke den, gir
man Jesus spesialbehandling. Poenget mitt er
det motsatte, nemlig å behandle Jesus som en
hvilken som helst annen historisk person.

Reaksjoner
- Har du fått noen reaksjoner på boken?
- De sterkeste reaksjonene har jeg fått fra
ateister som mener jeg lar kristendommen
slippe for billig unna. Mange kristne miljøer
er åpne og inkluderende, og har tatt godt
mot boken.
- Hva er ditt bilde av den historiske Jesus?
- Jeg tror han var en person som oppdaget
at han hadde evner til å helbrede syke. Mange
av dem han hjalp var nok psykisk syke som
han greide å nå inn til og roe ned. Jesus levde i
et samfunn der religionen var svært levende,
og han oppfattet seg selv som en agent for
Gudsriket. Han har trodd at Gud kom til syne
i denne verden gjennom ham, og at dette var
et tegn på at Guds rike var nær.
Kilder
De viktigste kildene til kunnskap om Jesu liv
er de fire evangeliene vi kjenner fra Det nye
testamentet, selv om det finnes mange lignende tekster som var i omløp tidlig i kristendommens historie.
- Skulle jeg gjort utvalget på ny, hadde jeg

VIL NÅ UNGDOMMEN: - Det er viktig å vekke
kunnskapstørsten hos ungdommene og sette
dem på sporet av hvordan de kan gjøre seg opp
egne tanker og meninger, sier Per-Bjarne Ravnå, forfatter av «Jakten på den virkelige Jesus».

valgt de samme fire evangeliene. Men jeg ville også tatt med Thomasevangeliet. Dette er
kanskje det eldste av evangeliene, og består av
en liste av sannsynligvis autentiske Jesusord.
- Forskere refererer også til den tapte teksten Q («Quelle», fra tysk, «kilde») som et
felles utgangspunkt for evangeliene?
- Det er riktig. Når man sammenligner Lu-
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En moderne Jesus-fortelling
Per-Bjarne Ravnå har brukt den kanadiske filmen «Jesus fra
Montreal» (1989) i undervisningen på universitetet. - Pateren i filmen
snakker om det behovet folk har for å møte den Jesus de kjenner fra
evangeliene. Det skal man ha respekt for, sier Ravnå.
AV MAGNE FONN HAFSKOR

Filmen handler om en
friteatergruppe som får
i oppdrag fra den lokale
pateren å modernisere
kirkens årlige oppsetning av påskeevangeliet. Gruppen, ledet av
den karismatiske Daniel Coloumbe (spilt av
Lothaire Bluteau), tar
seg store friheter – det
mest dramatiske er at
de trekker inn det 1800
år gamle ryktet om at faren til Jesus var en romersk soldat.

Yeshu ben Pandera
Dette ryktet ble først
nedtegnet i «Det sanne
ordet», et polemisk
skrift mot den fremvoksende kristendommen
av den greske filosofen
Celsus. I boken hevder
han at faren til Jesus var
den romerske soldaten
Pantera (Tiberius Iulius
Abdes Panthera (ca. 22
f.kr. - 40 e.kr). Den jødiske lovsamlingen Tosefta
(ca. 200 e.kr) nevner en
Yeshu ben Pandera
(«Jesus, sønn av Pandera») som levde i Palestina på Jesu tid.
- Som historiker er
det viktig at jeg ikke

JESUS FRA MONTREAL: Filmen gir en moderne
vinkling på Jesu liv, samtidig som den viser respekt
for tradisjonen og den Jesus vi kjenner gjennom
evangeliene, mener Per-Bjarne Ravnå.

AMOR LIBRORUM NOS
UNIT: «Kjærligheten til
bøkene forener oss» er
det poetiske mottoet til
UiBs historisk-filosofiske
fakultetsbibliotek.

blander meg opp i livssynet til folk. Når jeg uttaler meg som fagperson, er det i forhold til
de historiske kildene.

kas og Matteus, ser man at mye er likt.
Noe er helt tydelig hentet fra Markus.
Men det er også en del som er gjengitt
ganske likt, som ikke er fra Markus.
Dette tyder på en felles kilde.

Mannen fra Nasaret
Lukas og Matteus skrev begge historiene ned en gang mellom år 80 og 90.
- Matteus var orientert i jødisk retning, mens Lukas skrev for et allment
gresk publikum. Begge har brukt Markus som utgangspunkt – og Q.
- Kan dette stoffet være hentet fra en
muntlig tradisjon?

Jeg kan ikke uttale meg
om Jesus var Guds
sønn. Det er det opp til
teologene å avgjøre,
sier Ravnå. !

- Nei, for Jesusordene kommer i
samme rekkefølge hos begge evangelistene. Noen mener forklaringen er så
enkel som at Lukas har lest Matteus.
Samtidig skriver de svært ulike fortellinger om hendelsene rundt Jesu fødsel, der det eneste som er felles er at Jesus ble født i Betlehem. Dette tyder på
at de skriver uavhengig av hverandre.
- Ble Jesus født i Betlehem?
- Profetiene sa at Messias skulle fødes i Davids by, Betlehem. Den virkelige Jesus ble sannsynligvis født og
vokste opp i Nasaret, slutter Per-Bjarne Ravnå. !
august 2007
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Kristian Helland gir seg i bypolitikken:

Den vennlige
ordføreren
- La skolen få arbeidsro! er en av oppfordringene varaordfører Kristian
Helland (60) gir sine kolleger når han nå trekker seg fra bypolitikken
etter 14 år.
AV MAGNE FONN HAFSKOR

- Jeg er fortsatt fylkesleder i Hordaland KrF, så jeg forlater ikke
politikken helt. Men jeg stiller
ikke som KrF-kandidat til høstens lokalvalg, sier Helland.

11. september 2001
Det var etter stortingsvalget i
2001 Kristian Helland ble bedt
om å overta vervet som ordfører
i Bergen, da sittende KrF-ordfører Ingmar Ljones hadde fått
plass på Stortinget.
- Spørsmålet fikk jeg i en rosa
sofa på hotell Terminus under
en større KrF-samling. Det var
det mest overraskende spørsmål
jeg har fått i hele mitt liv. Jeg
måtte ta litt betenkningstid for å
rådføre meg med familien før
jeg svarte ja.
«Bergensordfører med ryfylkedialekt» stod det med krigstyper på forsiden av Bergens Tidende dagen etter, samme dag
som det dramatiske angrepet på
tvillingtårnene i New York.
- Alt annet kom i skyggen av
verdensbegivenhetene i denne
tiden. Jeg husker en fjernsynsjournalist spurte meg hva jeg
følte om å bli ordfører i Bergen.
«Det føles som enkle, hverdagslige ting i forhold til det som
skjer rundt oss nå,» svarte jeg
da.
Humor og vennlighet
På det første bystyremøtet etter
stortingsvalget ble Kristian Helland valgt som ordfører med
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stort flertall i en byregjering bestående av koalisjonen AP, SP og
KrF.
- Du fikk gode skussmål fra
dine kollegaer i bystyret?
- Ja, det var en god støtte. Det
meste går bra med litt humor og
vennlighet.
Etter to år som ordfører var
det nytt lokalvalg.
- Det gikk dårlig med økonomien i byen, og både KrF og AP
gjorde dårlige valg. Vi la derfor
frem et forslag om å danne byråd sammen med Høyre. Forutsetningen var at Fremskrittspartiet ikke ble med. Høyre ble
svært overrasket, og jeg husker
ennå hvordan Herman Friele
himlet med øynene.
- Kritiske røster har hevdet at
dere lurte velgerne?
- Det er jeg ikke enig i. Som
små partier brukte vi den makten vi hadde. Siden valgresultatet ble som det ble, kunne vi avgjøre hvilken side som fikk byrådet, sier varaordfører Helland.

Skolepolitikk
Foran det kommende lokalvalget er Bergen kommune i en helt
annen økonomisk situasjon.
- Det er mange grunner til at
økonomien i Bergen er bedre nå
enn foran forrige valg. Men byrådet må få lov til å ta sin del av
æren for dette. Vi har styrt
stramt og målrettet under en
hovedmålsetting om å få Bergen
på fot igjen økonomisk. En politikers fremste oppgave er å prioritere, sier Helland, og poengte-

rer at byen også fremover trenger politikere som kan si både ja
og nei.
Skolepolitikken er et område
der Kristian Helland gjerne
skulle gjort mer.
- Bergen vokser hurtig, og skolene må stadig utvides. Det er en
kjempeutfordring å følge dette
opp, en utfordring som kommende bystyrerepresentanter
må ta på alvor!

«Långsamma endringar»
Som gammel lærer er Kristian
også svært opptatt av skolens
innhold.
- Finsk skolepolitikk står frem
som et lysende forbilde i Norden. Jeg spurte en finsk politiker
en gang om bakgrunnen for
denne suksessen. «Vi har gjort
långsamma endringar» svarte
han. Jeg tror det å tenke langsiktig er nøkkelen til den gode skolen. Min utfordring til politikerne er derfor å gi skolen arbeidsro! Vi kan ikke hele tiden komme trekkende med nye pedagogiske prinsipper.
- Hva kan foreldre gjøre for
skolebarna sine?
- Det viktigste er å gi dem gode
holdninger og verdier. Dersom
foreldrene snakker positivt om
lærerne og skolen, vil dette gi
barna den beste muligheten til å
ta mot den undervisningen de
får.
Bybane
- Er det andre politiske saker du
brenner for?

- KrF Bergen er blitt mer og
mer tydelig som et miljøparti.
Det synes jeg er gledelig. Det vi
ser nå er konsekvensene av de
siste hundre års rovdrift på klodens ressurser. Verden og Norge
trenger politikere med mot til å
trekke nødvendige politiske
konklusjoner,
understreker
han.
- Har vi slike politikere i Norge i dag?
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TROPEHJELM: Hjelmen
har tilhørt en soldat i Haile Selassies regjeringshær. - Jeg fikk den som
takk for et kurs jeg holdt
for nordiske misjonærer i
Etiopia, forteller Kristian
Helland.

Mangfoldig formidler
- Pedagogikken har stått langt fremme i
alt jeg har gjort, sier Kristian Helland.
Han kan se tilbake på en yrkeskarriere
som avspeiler hans mangfoldige
interesser og sterke formidlingsevne.
AV MAGNE FONN HAFSKOR

Kristian Helland er opprinnelig fra Strand i Ryfylke, og kom første gang til Bergen i 1974. Han
begynte da som lærer på Indremisjonsforbundets bibelskole, før skolen flyttet inn i nye lokaler på Bildøy i 1983. Dét var et stort og kostbart
prosjekt for Indremisjonen, der Helland fikk hovedansvaret for å skaffe økonomiske midler.
- Jeg sier ofte at jeg jobbet som profesjonell
pengeinnsamler noen år. Totalt samlet jeg inn
rundt 37 millioner kroner.
Eg undrast
I 1986 ble Kristian rektor ved Rauna Folkehøgskole i Molde før han kom tilbake, som leder av
Norsk Lærerakademis høyskole i Sandviken.
- Pedagogikken har stått langt fremme i alt jeg
har gjort, fra det å undervise og stå på talerstolen i bystyresalen til skribentvirksomhet og
komponering av musikk.
- Har du skrevet musikk?
- Jeg er den eneste toppolitiker i Bergen med
TONO-medlemskap. Det er jeg litt stolt over.
Helland setter seg bort til pianoet, blar i noen
notebøker.
- Denne heter «Eg undrast». Han legger hendene på tangentene og fyller stuen med fløyelsmykt pianospill og en øvet sangstemme.

- Det er vanskelig å svare på.
Men faren for populisme er
åpenbar også på dette området.
Helland mener at bygging av
bybane og satsing på kollektivtrafikk er gode miljøtiltak for
Bergen.
- På sikt er det utenkelig at Bergen kan løse sine samferdselsutfordringer uten et byomfattende
bybanenett, avslutter avtroppende varaordfører Kristian Helland. !

EG UNDRAST: En av de mange salmer
og sanger Helland har komponert.

Pietist i kulturkamp
- Du har også skrevet en bok om Nils Lavik, partibygger og KrFs første stortingsrepresentant.
Hvordan ble denne til?
- Jeg har alltid vært interessert i KrFs historie. Det var tidligere professor ved Lærerakademiet, Asbjørn Tveiten som gjorde meg oppmerksom på at Lavik skrev dagbøker om denne
viktige perioden. Lavik var en hardtarbeidende
indremisjonsleder, han skrev salmer og sanger, og var opptatt av nynorsksak, avholdsbevegelse og forkynning. Men Nils Lavik hadde også
et tvetydig forhold til politikken. «Politikken
hugstel meg ikkje. Det kjem so ofte for meg at
eg kunde nytta tidi til noko betre.», skriver han.
- Hva med deg, hugstel politikken deg?
- Den har gjort det. Det har vært en stor og
interessant opplevelse å få delta i bergenspolitikken.
- Er det episoder du spesielt vil trekke frem?
- Det er vanskelig, det har vært så mye. Noen
ganger har jeg kunnet hjelpe enkeltmennesker
som ikke har nådd frem i systemet på andre måter. Jeg har noen rørende takkebrev liggende i
arkivet mitt. Det gjør godt å tenke tilbake på, avslutter Helland. !

august 2007

11

felles

4-07.qxp:felles.qxp

23-08-07

12:52

Side 12

Eyvind Skeie besøker
Slettebakken kirke

Vil du støtte KIA Bjørgvins arbeid?

- inviterer til salmekveld
onsdag 26. september
kl. 19.30

1. gevinst er et gavekort fra Color Line: Cruise for 2 personer
inkl. utvendig dobbelugar Bergen-Hirtshals. Trekning 21. okt.

!

Det kan du bl.a. gjøre ved å kjøpe lodd i den årlige utlodningen. Det koster kr. 5 pr. lodd og en hel basarbok kr. 250.

Neste år har KIA Bjørgvin 30 års jubileum. KIA Bjørgvin har
norskundervisning, leksehjelp, vennekontakttjeneste, besøkstjeneste, intI. leir. I tillegg kommer månedlige KIA - samlinger i «Betlehem» og engelskspråklige gudstjenester på
Fantoft Studentby. Det er også mulighet for fast givertjeneste.

Eyvind Skeie (bildet)
fyller 60 år 5. november
og gir ut en bok med 316
av sine salmer.

Kontakt 55 31 98 38/924 05 871, e-post: bjorgvin@kianorge.no
for å kjøpe lodd. Takk for forbønn og økonomisk støtte.
TOR ØYVIND SANDAKER - REGIONLEDER.

AV OLAV ØGAARD

Samtidig legger han ut på
«Turné 316» som består av 45
salmekvelder i kirker over hele
Norge. I Bergen er det altså Slettebakken kirke som får besøk, i
tillegg til at det blir seminar på
Lærerakademiet torsdag.
«Turné 316» er et samarbeid
mellom Eyvind Skeie og lokale
arrangører. Her vil det si Slettebakken Motettkor og solist Ingrid Trætteberg - i tillegg til at
Eyvind Skeie vil være solist.
Ved orgel og piano: Olav
Øgaard.

Turné 316
Innholdet i turneen består av
salmer fra boken «316 utvalgte
salmer». Salmene finnes med

Hvordan har du det

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

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST
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noter og besifring i boken. Boken kan kjøpes for kr. 200,(normal pris kr. 248) i forbindelse med salmekvelden. Salmene blir fremført av kor og
solister sammen med menigheten. Salmekvelden vil ha en
uformell tone der Skeie fungerer som konferansier og introduserer salmene underveis.
Billetter kr. 100,- ved inngangen.
Vi føler oss beæret over at Eyvind Skeie i Bergen valgte Slettebakken, og synes det er en
stor begivenhet å få besøk av en
av vår tids aller største salmediktere. !

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

Velkommen til

Tlf.: 55 11 80 10
Fax: 55 11 80 11

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

Bok & Media Vestbok

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

Hvem-hva-hvor i Slettebakken

Sokneprest Jorunn M. Johnsen
Telefon . . . . . . . . . . . . . .55 59 71 51
Epost . . . .jorunn.johnsen@bkf.no
Mobil . . . . . . . . . . . . . . .41 44 11 43
Kapellan Lars Petter Eide
Telefon55 59 71 52/994 83 804
Epost . . . . .lars.petter.eide@bkf.no
Telefon, privat . . . . . . . .55 28 33 80

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

Familearbeider/kontorfullmektig
Kristin Trætteberg
Telefon . . . . . . . . . . . . . 55 59 71 55
Mobil . . . . . . . . . . . . . . . 977 18 438
. . . . . . . sigrid.traetteberg@bkf.no
Menighetens barnehage
Telefon/faks . . . . . . . . . .55 28 40 96
E-post . . . .smbhg@broadpark.no

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

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

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

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

Søndagsskolen
Kristin Trætteberg . . . .97 71 84 38

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

Kirketjener
Telefon . . . . . . . . . . . . . .55 59 71 54

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Organist Olav Øgaard
Telefon . . . .55 59 71 53 /55 59 71 57
E-post . . . . . .olav.oegaard@bkf.no
Telefon, privat . . . . . . . .55 28 96 65
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Hva skal du ha til middag i dag?

Ikke glem Jazzkafeen 27. september!
Denne gangen blir det sang og musikk
ved Hilde Trætteberg og Espen Rotevatn. Vi lover god kafestemning fra kl.
VEL MØTT!
20.00. !

Er du lei av å lage middag? I
høst slipper du! I alle fall en
torsdag i måneden.
Menighetsmiddag er et nytt tilbud i
menigheten. En torsdag i måneden vil
det bli servert middag i menighetssalen for en billig penge.
Middagen vil stå på bordet fra klokken 1630, og vi håper dette kan bli et
sosialt treffpunkt for mange i menigheten- både barn, unge og gamle! Foru-

Vi minner om
menighetens dag!
I år som i fjor (og årene før der igjen..),
blir menighetens dag en dag spekket
med aktiviteter og opplevelser for store
og små. Sett av datoen 10.november, og
inviter med venner og familie. Vi lover
konsert, utlodning, eget opplegg for
barna og noen nye overraskelser. De
første gevinstene er allerede levert inn,
men vi trenger mange flere! Ta kontakt
hvis du ønsker å bidra. Loddbøker deles
ut til alle som ønsker å selge.
Begynn å glede deg nå! Nærmere program i neste nummer av bladet. !

Brev til alle
4-åringer
Vi som arbeider i Slettebakken kirke har
lyst til å invitere deg, og alle de andre fireåringene som bor i Slettebakken menighet, til noen samlinger i kirken vår.
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 presang til deg! Du
skal få en bok, din egen kirkebok
Samling torsdag 11.oktober kl. 17.00
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 overraskelser… !

Familiegudstjeneste
søndag 14.oktober
kl.11.00
Hele familien er invitert til kirken denne
dagen, da skal fireåringene få utdelt boken sin. Vi feirer høsttakkefest, og
mange barn blir med.
Etter gudstjenesten blir det kirkesaft,
kirkekaffe og kaker.
Når dere kommer til kirken 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! !
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Aktivitetsdager

Trivelige tilbu

Sol og sommer kom som bestilt
da familiekomiteen inviterte til
aktivitetsdag i Langeskogen etter
gudstjenesten søndag 3. juni.

Sebastian er her, Mathilde
er her, hipp hurra for at
Marie er her ...

45 store og små la søndagsturen til
bueskytterbanen. Mange lekte og
vasset i elven, noen prøvde seg med
pil-og bue eller tok en runde i naturstien. Ellers sto det grill, badminton
og fotballkamp med en kjempestor
fotball på menyen. En liten forsmak på
sommerferien!
I høst står nye turer for døren, og familiekomiteen ønsker velkommen til:
tur til leirstedet søndag 23. september. Etter gudstenesten er alle velkommen til leirstedet i skogen ved
Tveitevannet. Her kan vi leke og klatre
i trær, og barnevognen kan trille helt
fram til bålplassen! Ta med en pølse el
til å grille på bålet og klær til å være
ute i. Hvem vet - kanskje finner vi noen
hemmeligheter i skogen også… !

Babysang og småbarnstreff har vært
et populært tilbud for Sebastian,
Mathilde, Marie og mange andre
barn i vår. Nå starter det snart opp
nye samlinger: Babysang er et tilbud
for babyer fra ca 3- 8 måneder. Her er
voksne og barn sammen, vi synger
og beveger oss og lærer rim, regler og
sanger som kan brukes i hverdagen.
Etter sangstunden kan babyene leke
mens de voksne prater og spiser
lunsj. Ta med et teppe som barnet
kan ligge på og matpakke til deg selv.
Vi serverer te, kaffe, kjeks og frukt. !
«Lille Petter edderkopp» er en populære sang på babysang, her er det Alde
og Eivind som følger med når mamma
Marianne og Linda synger.

Nå blir det gratis «kirkebuss»
26. august starter vi i Slettebakken kirke opp «kirkebuss» – et
transporttilbud for eldre, yngre og middelaldrene som ikke har
mulighet til å komme seg til kirken på egenhånd på søndagene.
Bussen vil kjøre en fast rute hver søndag.
Bussen vil kjøre denne ruten:
Start øverst i Renen (kl.10:20) - Ned
Øvre Sædalsveg - Sædalsvegen – Kiwi
på Birkelundtoppen (ca kl. 10:30) –
Nattlandsveien – Mannsverk (ved høyblokken) – Nordahl Rolfsens vei (ca
10:35) – Wiers Jensens vei (ved fiskebutikken og kryssene til K. Jansons vei

og A. Bergsvei) – Willhelm Bjerknes
vei – innom Eldresenteret (ca 10:40) –
opp i «Gryten» (busstoppet og høyblokkene i A. Hansensvei) – Slettebakken kirke (ca 10:50).
Retur samme trasé etter kirkekaffe.
Vi vil stoppe på alle busstopp vi kjø-
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Småbarnstreff
Bom chika bom! Det er spennende å
møte de andre i midten!

ten middag står lekekroken parat for
de yngste. I ungdomslokalet vil det
være spill for eldre barn og ungdommer, og i menighetssalen kan man ta
en prat med nye eller gamle kjente
over en kaffekopp.
Menighetsmiddagen
avsluttes
med en kort felles samling i kirkerommet.
Merk av datoene i almanakken:
13. september, 11. oktober og 22.
november. God appetitt! !

bud til de aller minste

Småbarnstreff er et tilbud for barn fra ca 8
mnd. Ta med deg matpakken- vi serverer
drikke, frukt og kjeks.
Vi leker og spiser og har en sangsamling.
Legg turen innom kirken tirsdager fra kl
1130, så får kanskje både du og barnet ditt
nye venner! Ingen påmelding- kom når det
passer. Oppstart: 4 september.
VELKOMMEN! !
Sted:
kken kirke
ba
te
et
Sl
kl 1030
da
Tid: Tirs ger
dag 4. sept.
rs
Ti
:
rt
ta
ps
Op
0 kr)
(Kursavgift 20
ng/send
Ri
:
fo
Påmelding/in
ist
SMS til Kr in
Trætteberg,
977 18 438

Fra Ruth-Lillian Fauskanger har vi
mottatt disse strofene om gudstjenestens kraft og velsignelse.
Vel møtt til søndagsgudstjeneste!

Søndag
Søndags stillhet – klokkeklang,
kaller folk fra by og land.
Kom, bli med til Herrens hus,
bland din røst i jubelbrus.
Halleluja, pris din Gud!
Åpne hjerte, sjel og sinn,
og la ordet slippe inn.
Ung og gammel, barna med,
Jesus gir oss av sin fred.
Hev din røst og syng av fryd.
Halleluja, pris din Gud!

s» hver søndag
rer forbi på traséen, samt alle andre oppgitte steder. Vi vil dessuten være oppmerksomme om du stiller deg opp på et annet
egnet sted og vifter med paraplyen.
Bussen vil kjøres av frivillige i menigheten,
og er gratis. Om du ønsker å gi et lite bidrag
på bussens «sparebøsse», er du velkommen til det.

Kort fortalt:

www.orangeriet.no

Alt som tynger, legg det ned,
Han har tilgitt, gitt oss fred.
Da Han oppstod fra sin grav,
ble vi fri fra alle krav,
og Han ønsker kun ditt ja.
Hev din røst i jubelbrus.
Halleluja, pris din Gud.

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

Bussen vil gå hver søndag utenom i skoleferiene. Ellers vil det bli forsøkt å kjøre kirkebuss også til andre gudstjenester (i jul,
påske osv), dette vil bli kunngjort på gudstjenestene og i menighetsbladet.
Hilsen oss i menighetsrådet !
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Returadresse:
Slettebakken menighetskontor
Vilhelm Bjerknesvei 31
5081 Bergen

27.05. Steffen Bjørnstad
03.06. Sunneva Stokke
Nikolay Corydon Ravn
Kaland
Michelle Beick
Espetvedt
Simon Krone Mellingen
10.06. Mats Ytrearne
Lars Øy
Sigrun Øy
Amalie Nordsti
17.06. Marie LahnJohannessen
Live Sivertsen Berg
Sindre Mokleiv Eeg
24.06. Mathilde Vattekar
Petter Håvik Knutsen
01.07. Hedda Fjeldberg
08.07. Linnea Oline Taule
Jarand Mathias Håheim
Brage Grønsberg
22.07. Diana Linea JamesOlsen
Andreas Langeland
Olderbakk
29.07. Anita Davidsen
Hans Aigin Arnrup-Øien
Samuel Torsvik
Hanna Tadesse Olsen
05.08. Alvilde Austbø Solberg
Emilie Olderkjær Veivåg
Kristine Dagsvik

vigde
16.06. Renate Kleppe Moe og
Vidar Sträng
07.07. Ingrid Trætteberg og
Atle Rotevatn
04.08. Jeanette Hansen og
Yngve Buhagen

døde
04.06. Sigrunn Johanne
Eliassen
15.06. Anny Betsy Thomassen
22.06. Odd Magne Skogseth
26.06. Kåre Pettersen
27.06. Rasmus Arnold Kjølen
Helene Johanne
Flagtvedt
Gudmund Andreas
Flagtvedt
28.06. Lisbeth Sunnfjord
29.06. Anne Lis Amundsen
03.07. Magda Kristine
Bendixsen
03.08. Rolf Georg Arnesen
Mathilde Kibsgaard
07.08. Else Kalland
08.08. Gudrun Kristine Rasdal
10.08. Asbjørn Gunnar Litlere

gudstjenester
2.september 14.s e pinse
11.00 Høymesse ved Jorunn
M.Johnsen
9.september 15. s e pinse
11.00 Høgmesse ved Jorunn
M. Johnsen. Dåp. Samtaletreff
etter gudstjenesten
12.00 Fjellgudstj. ved Nubbevann ved Lars Petter Eide og 16.
Bergen speidergruppe. Menighetens 11-åringer inviteres spesielt til denne gudstjenesten.
16.september 16. s e pinse
11.00 Gudstjeneste av de
unge for alle ved Jorunn M.
Johnsen, Lars Petter Eide og
menighetens unge. Presentasjon av konfirmanter
23.september 17. s e pinse
11.00 Høymesse ved Lars
Petter Eide. Dåp.
30.september 18.s e pinse
11.00 Økumenisk gudstjeneste ved Atle Eidem og Lars Petter
Eide. Fellesgudstjeneste med
Bergen Baptistmenighet.
7.oktober 179 s e pinse
11.00 Høgmesse ved Jorunn
M.Johnsen
14. oktober 20 . s e pinse
11.00 Høsttakkefest ved Jorunn M. Johnsen, Kristin Trætteberg, barnekorene i kirken og
i Sædalen/Natlandprosjektet.
Dåp, Utdeling av 4 års bok
21.oktober 21. s e pinse
11.00 Høymesse ved Jorunn
M.Johnsen. Samtaletreff etter
gudstjenesten

Andakter på sykehjem
Slettebakken men. Eldresenter:
Dagligsuten på Eldresenteret,
hver torsdag kl 17.00 fra 30.aug.
Kolstihagen sykehjem:
Fredagene 7. og 28.september
og 19.oktober kl 11.30
Slettemarken sykehjem:
Onsdagene 5.og 26.september
og 17 oktober kl 11.30

Se hva som skjer:
Misjonsfest: Den årlige misjonsfesten i Slettebakken kirke blir
søndag 9. september kl.18.00

Misjonær og områdeleder Alvhild Vassel Eide i NMS forteller
fra Madagaskar og det prosjekt
som vår menighet støtter der.
Sang og musikk av Mirjam Randa og Olav Øgaard. Andakt ved
sokneprest Jorunn M. Johnsen.
God mat. Misjonsoffer.
Velkommen til alle!
Arrangør: Kamerunringen NMS.
Pensjonisttreff i
Slettebakken kirke
- Onsdag 5.september: Pensjonisttreff kl 11.30. Dagens gjest:
Martin A.E. Andersen
- Onsdag 26.september: Formiddagstreff kl 11.30 for bydelen
i Slettebakken kirke. Bergen seniorkor og pensjonistkorene i
menighetene deltar, samt Bergen pensjonistorkester.
LivsDialog på Slettebakken
Samtalene om tro og liv i Slettebakken kirke fortsetter på en del
onsdagskvelder. Tema dette
skoleåret er «Gud, engler og
åndsmakter»
Dette er samlinger som er åpne
for alle, det er ingen fast gruppe.
Nye ønskes spesielt velkommen
fra semesterstart. Samlingene
starter med en stille stund i kirkerommet, med lystenning, og
bønn. Vær velkommen til gode
samtaler som kanskje kan være
til hjelp for deg på din livsvei.
Samtaleleder er Ragnvald Hemstad.
Møtetider for høsten 2007:
5.september, 3. oktober, 24.oktober, 21.november, 5.desember
Alle dager kl 19 – 21 i Slettebakken kirke
Pust i bakken har semesterstart
fredag 31 august.
«Vi kan» starter opp etter ferien 6.september kl 11.00
Deretter er møtene 20. sept, 4.
og 18. okt, 1., 15. og 29.nov. : advent møte

Åpen kirke i Slettebakken
6.sept. starter vi opp igjen med
åpen kirke torsdager fra kl
11.00 – 13.00. Kirkerommet og
menighetssalen er åpne.
Dette gjelder torsdager unntatt
i og rundt skolens ferier.
Kl 12.00 er det en enkel middagsbønn i kirkerommet.
Det er her mulighet til å få en

FULLDISTRIBUSJON

døpte

B

stille stund i kirkerommet, få
anledning til å snakke med en
prest eller menighetsarbeider.
Aviser ligger også til bruk i menighetssalen der også kaffe/ te
og vafler serveres.

Kulturdager i Årstad bydel –
kirkelige arrangement
Onsdag 19.09. Kl 19.00 Musikkandakt i Landås kirke.
Fredag 20.09. Kl 19.00 Huskonsert ved Årstad Ten Sing i Årstad
menighetssenter.
Søndag 23.09. Kl. 11.00 Gudstjenester i bydelens kirker
Søndag 23.09. Kl 19.00 Kirkekonsert i Landås kirke med
Crux, Slettebakken Motettkor,
Landås kirkekor. Bergen Turnforenings orkester
Onsdag 26.09. Kl 11.30 Formiddagstreff for bydelen i Slettebakken kirke. Bergen seniorkor
og pensjonistkorene i menighetene deltar samt Bergen pensjonistorkester.
Onsdag 26.09. Kl 19.30 Salmekveld ved Eivind Skeie i Slettebakken kirke. Slettebakken Motettkor deltar.

Temakvelder - Å lese
Bibelen i dag
Under overskriften «Å lese
Bibelen i dag» vil vi i løpet av
høsten ha to temakvelder i Slettebakken kirke.
Bibelen er en bok som stadig
kan gi oss hjelp på troens vei.
Fortellingene der er tidløse og
har gjennom alle tider hjulpet
oss mennesker i det å være
mennesker – skapt i Guds bilde
og til tjeneste for ham og hverandre.
På to temakvelder vil Sokneprest Jorunn M. Johnsen innlede til videre refleksjon for individuelt Bibelstudie og for samtaler og arbeid i bibelgruppene.
Samlingene er åpne for alle
men menighetens bibel- og
samtalegrupper inviteres spesielt.
Datoer: Tirsdag 9. oktober og
6.november -07. Begge kvelder
kl 19. 30 – 21.00

