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med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

«Guds draum» var temaet for NMS’generalforsamling i juli.
Stormøtet samlet nær 2000 delegater i Bergenshallen. Side 7

SME i 25 år
I år er det 25 år siden åpningen av Slettebakken
menighets eldresenter
(SME). Styrer Janneke
Eide forteller om driften
av senteret - og stikker
kanskje også hull på
noen myter?
Side 2-3

To bispekandidater
fra Fana prosti
Bispedømmerådet har
nominert fem personer
til valget av ny biskop i
Bjørgvin. To av kandidatene er hjemmehørende
i Fana: Generalsekretær
Kjell Bertel Nyland (t.v.)
og sokneprest Ivar Braut
Side 8-9

Det gode
samarbeidet

Kirkebussen
vender tilbake!
Søndag 7. september
starter vi opp permanent
kirkeskyss hver søndag
utenom skoleferiene.
Side 14-15

- Den nære kontakten mellom Baptistkirken og Slettebakken
menighet har vært verdifull for begge trossamfunn, mener
Arild Fintland (t.v) fra Baptistkirken og Slettebakkenkapellan Lars Petter Eide. Side 10-11

Kontaktinformasjon side 13 • Kalender side 16
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-Omfavne hverandre!
Slik lød utfordringen på NMS’ generalforsamling i sommer. Det var biskop
Mano Rumalshah fra Pakistan som kom
med utfordringen i sin preken på avslutningsgudstjenesten i Bergenshallen.
REFLEKSJON
AV JORUNN M. JOHNSEN

Hans utgangspunkt var at som
Kristus har forsont oss med Gud,
så må vi kristne forsone oss med hverandre.
Ikke bare strø ut Guds ord og budskapet om Jesus, men også tydelig omfavne hverandre.
Det var sterkt å høre hans budskap og vite at
hans erfaring er fra det å tilhøre en liten kristen
minoritet i et stort muslimsk land. Han utfordret oss til å omfavne både venner og uvenner.
Som han sa: «Også de som ikke lukter godt.»
Vi kan jo ikke annet enn si ja og amen til hans
utfordring. Verden trenger at mennesker bryr
seg om hverandre og viser det i mer enn ord.
Omsorg og kjærlighet skal vi raust dele med
hverandre. Alle har noe å bidra med her. Tro
ikke at noen bare er mottakere eller bare givere
av omtanke og omsorg. Gjennom livene våre
kan det variere mellom å være på giver- og mottakersiden. Men alltid er vi med i dette.
Men jeg tror at vi også må trekke inn et annet
element her. Vi må også omfavne oss selv. Dette
er ofte svært vanskelig. Ofte kan vi sitte med så
negative bilder av oss selv, synes at vi ikke duger, at ikke vi har klart livets utfordringer slik vi
ønsket. Ja, vi kan sitte med opplevelse av at vi
ikke fortjener noens omfavnelse eller omsorg.
Som prest er jeg så heldig å få møte så mange
ulike mennesker, noen er glade for livet de har
hatt, andre er skuffet. Altfor mange sliter med
forventinger som ikke er innfridd – både overfor
seg selv og overfor andre.
Dette er tunge bører å bære på.
Husk at Jesus har gjort forsoningens tjeneste
for oss, mellom Gud den hellige og oss skrøpelige mennesker. Denne kjærlighetsgave skal gi
oss styrke til å forsone oss både med hverandre
og med oss selv.
Vi skal lytte til biskop Manos utfordring om å
omfavne hverandre. Vi skal også gi oss selv en
god omfavnelse og takke Gud Skaperen for at vi
er den vi er, samtidig som vi takker Jesus for det
han har gjort for oss i forsoningens tjeneste. ●

Slettebakken menighetsblad 4/08
Bladet utgis av menighetsrådet i samarbeid med BKF og de andre menighetene i Fana, og sendes til alle hjem i menigheten. Vi tar med glede i mot artikler
av ulike slag og gjerne også tips til reportasjer.
Levering av stoff: Leveres menighetskontoret eller
på e-post: slettebakken.menighet@bkf.no.
Digitalfoto: Benytt høy oppløsning.
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SME runder
Bladet mottok et tips (helt anonymt var det heller ikke) om at
«SME har 40-årsjubileum i år» og at vi i den anledning «burde
gjøre en liten sak på det». Nå var ikke redaktøren helt på det rene
med hva forkortelsen SME stod for, men regneferdighetene +
lang fartstid i strøket tilsa at her var det noe som skurret.
AV FRODE HJERTNES

Rask research satte imidlertid tingene
på plass: Et 40-årsjubileum var det
overhodet ikke snakk om (hadde SME
vært en person ville vedkommende
selvsagt ha blitt snydens fornærmet).
Derimot feirer Slettebakken menighets eldresenter sitt 25-årsjubileum i
år, og selvsagt kjenner bladet sin besøkelsestid.
Vi ble varmt og hjertelig tatt i mot av
styrer Janneke Eide som gav oss en beretning om Slettebakken menighets
eldresenter i fortid og nåtid. Det var
menigheten, med daværende sogneprest Danielsen i spissen, som i 1972
tok initiativet til etableringen av et eldresenter på den ledige tomten ved
kirken. Elleve år tok det fra idé ble til
virkelighet, og i 1983 stod SME ferdig.
Da var det et rent eldresenter med
plass til 48 beboere. Behovet for utvidelse presset imidlertid på, og i 2004
ble den vakre teglsteinsbygningen
mot syd åpnet. I dag består senteret av
19 eldreboliger, 38 aldershjemsplasser
og 36 sykehjemsplasser.
-Er det forskjell på et eldresenter tilknyttet en menighet og et vanlig
kommunalt eldresenter?
- Ja, det er det absolutt. SME har
selvsagt et kristent verdigrunnlag som
påvirker både vår tenkning og våre
prioriteringer. Vi har også et nært
samarbeid med prestene i menigheten og andre frivillige som er behjelpelig med de ukentlige andaktene som
holdes her. Kommunale sykehjem ansetter også prester i staben for å imøtekomme dette behovet. En annen vesentlig forskjell er at vi som selvsten-

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

dig stiftelse har større handlefrihet
enn mange andre tilsvarende institusjoner. Vi styrte for eksempel unna
kjøkkenreformen og lager derfor all
mat på huset. Å beholde kjøkkenet var
utrolig viktig for oss, og noe vi bare
måtte prioritere. Vi har også skjøvet
middagsserveringen ut til kl. 15:30.
Det gir en helt annen dagsrytme, og vi
kan tilby et mye mer variert miljøarbeid til beboere på grunn av dette. Endring av middagstidene hadde vi heller ikke kunnet gjennomføre om vi
hadde vært kommunalt styrt. Engasjementet til menigheten kommer oss
også til gode på ulike vis. Blant annet
samlet menigheten inn penger til
gasspeiser i det nye bygget. De varmer
på så mange måter, og vi er veldig takknemlige for dem.
- Vi hører jo så mye om krisen i eldreomsorgen, og det er jo ingen
mangel på skrekkhistorier om hvordan eldre og syke blir behandlet
rundt omkring. Hva sier du til det?
- Jeg kan innestå fullt ut for den omsorgen vi gir her, selv om det alltid vil
være noe mer å strekke seg etter. I brukerundersøkelser får vi gode tilbakemeldinger både fra beboere og pårørende. Det viser vel at vi er på rett vei.
Vi ønsker imidlertid å skape enda
bedre opplevelser for dem som bor
her, og vi arbeider for tiden med en vi-

Annonser, lokalsider: Kontakt lokalredaksjon
Annonser, fellessider (side 5-12): Kjell-Erik
Wiborg - mob: 977 58 695, e-post: kje-wi@online.no
Grafisk produksjon: Dragefjellet: tlf. 55 23 25 47 906 87 317 - e-post: post@dragefjellet.no
Filer over 5 mb sendes: jan.hm@frisurf.no
Trykk: Grafisk Trykk, Straume
Stoffdeadline neste nummer: mandag 6. oktober
Utgivelsesdag neste nummer: tirsdag 21. oktober

slettebakken

r

4-08.qxp:slettebakken.qxp

25
sjon for miljøarbeidet vårt. Det er et viktig
satsingsområde for oss.
- Visjon? Kan du si litt om den?
- Den vil selvfølgelig være knyttet til satsingsområdene våre; den gode samtalen,
miljøarbeid og eget kjøkken. Det skjer mye
positivt her i dag, men vi vil mer. Personalet
er flinke og engasjerte fagpersoner som har
ressurser til å utvikle eldreomsorgen. Beboerne har ulike behov, og det er vår utfordring
å kunne møte alle. Noen har glede av massasje og skjønnhetspleie, andre liker å trimme
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år
hjernen med spørrekonkurranser. Vi arrangerer «skrivegrupper» for å ta vare på historier og gammel kultur. For noen er det tilstrekkelig med levende lys og en hånd å holde
i. Moltelikør er forresten en populær miljøskaper blant damene. Igjen: Mer enn noe ønsker vi å skape gode opplevelser og en meningsfull tilværelse for dem som bor her.
- Hvordan skal dere markere jubileet?
- I løpet av en uke i september skal vi ha ulike arrangementer. Det blir fest både for beboerne, personalet og inviterte gjester. I til-

Slettebakken menighets eldresenter består i
dag av 19 eldreboliger, 38 aldershjemsplasser og 36 sykehjemsplasser., sier styrer Janneke Eide (under).

legg vil det skje andre ting som jeg ikke ønsker å si så mye om nå, men som jeg håper vil
bli lagt merke til.
Menighetsbladet ønsker SME til lykke med
jubileet og – i fortsettelsen – med det gode arbeidet som gjøres i de vakre omgivelsene ved
Tveitevannet. ●

I SLETTEBAKKEN KIRKE

Jazzkafè!

Jazzkafeèn er møtestedet for de
som: liker å treffe folk, prate, nyte en deilig kopp kaffe (eller noe annet..) slappe av og høre god musikk. Et treffsted for voksne i alle aldre.Første kafè i høst blir torsdag 25. september (fra kl.20.00). Dette
kan du vel ikke gå glipp av! Velkommen! ●

Ny babysanggruppe starter opp tirsdag
2.09 kl.10.30
(påmelding på sms: 97718438)
Her synger vi, leker og spiser sammen.
Ta med matpakken og legg formiddagsturen til kirken,
så får kanskje både du og barnet ditt nye venner!
FOR MER INFO, TA KONTAKT PÅ TELEFON 977 18 438

august 2008
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VELKOMMEN TIL
KNØTTESANG!

Hvem kan bli med?
Hovedmålgruppen er barn fra ca 1 til 3 år,
og deres foreldre. Men eldre søsken som
liker å synge, er selvsagt også velkommen. ●
Sted: Slettebakken kirke
(menighetssalen)
Tid: Tirsdager fra kl. 17:00 til 18:00
Første gang: Tirsdag 2. september
Pris: kr. 200
Spørsmål? Ta gjerne kontakt med vår
familiearbeider på tlf: 55 59 71 55 eller
977 18 438

Menighetsmiddag!
Vi fortsetter med å servere god mat til en billig penge for store og små. I høst vil det bli
tilbud om middag i menighetssalen hver andre tirsdag i måneden. Første gang: Tirsdag 9. september Middagen er klar fra kl. 16.30. Bon appetitt! Velkommen! ●

Hvordan blir den
nye salmeboken?
Som det vil være kjent fra media, er det nå lagt frem forslag til ny salmebok for Den
norske kirke. Forslaget, som blant annet alle menigheter kan uttale seg om i løpet
av høsten, favner bredt kulturelt og har et meget variert innhold som vil være av
interesse for mange.
I samarbeid med Fana prosti arrangerer derfor Bønes menighets kulturutvalg
tirsdag 7. oktober kl. 19.30 en salmekveld i Bønes kirke med seniorrådgiver i Kirkerådet, Åge Haavik. Han vil fortelle om arbeidet med forslaget og lede oss i sang
av noe av det nye som er foreslått.
Velkommen til en interessant og aktuell kulturkveld! ●

Kort fortalt:

www.orangeriet.no

Hva er Knøttesang?
Knøttesang er et nytt kortilbud til de aller
yngste. Vi skal synge noen kjente sanger
og lære mange morsomme nye. Dessuten
vil vi bruke rytmeinstrumenter, rim og regler. I tillegg vil det bli god tid til lek og
kos…. Vi avslutter hver samling med frukt,
saft og kaffe til alle. Og en gang i måneden
serverer vi middag til en billig penge.

Korstart i Slettebakken
Sted: Menighetssal v/ hovedinngangen.

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

Slettebakken Aspirantkor
Korstart tirsdag 2. sept: Fra 4 år: kl.
15.30-16.15. 1-3. klasse: kl.15.00-16.30.

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

Slettebakken Barnekor
Korstart tirsdag 2. september kl. 13.3015.30. Fra 4. klasse og oppover.
Slettebakken Motettkor
Korstart onsdag 3. september kl. 20.0022.00. Dirigent: Olav Øgaard
Slettebakken Pensjonistkor:
Korstart mandag 8. september kl.
11.30-13.00.

4

august 2008

felles

4-08.qxp:felles.qxp

21-08-08

KulturBibeltimer i Birkeland menighetshus tirsdager kl.19.30
• 26.aug: Ivar Braut: Den kjærlige og hellige Gud – en motsetning?
• 30.sept: Eiel Holten. 2. Korinterbrev kap.5 om forsoningen.
• 28.okt: Inge Mannsåker: Vend om og bli som barn! Matteus kap.18.
• 25. nov: Gunnar Johnstad
(prof. v/Lærerakademiet): 2.
Kor, kap. 4 ,«Skatten i leirkar».
KRIK i Sædalen: Fra september blir det startet et nytt tilbud i Sædalen menighet:
KRIK – idrett for barn og ungdom. For nærmere detaljer,
sewww.sedalenmenighet.no

18:17
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Søreide kirke søndag 28. sept.
kl. 19: «Den blå månes dal».
En reiseskildring i troens
landskap. Foredrag, sang og
musikk ved Øystein Braaten.
Han reiste verden rundt som
buddhist. På leiting etter et
hemmelig kloster i Peru møtte han Gud. Dette et vendepunkt. Nå er han prest i Den
norske kirke, og driver med
musikk og forfatterskap på si.
Arr: Undervisningsutvalget.
Troldsalen, mandag 20.oktober kl 19.30. Kulturkveld med
Fana Kammerorkester, Fana
Ungdomslag og Fana kyrkjekor. Blandet program med
sang, musikk og dans. Billetter kr 100,- ved inngangen
Fana prosti- og menighetsenter torsdag 23. oktober kl. 19:
Kulturutvalget i Fana kyrkjelyd og Fana Mållag inviterer til

møte om teologen, samfunnsmennesket og
salmediktaren
Elis Blix. Foredrag v/ Anders
Aschim, forfattaren av Blixbiografien, «Ein betre vår ein
gong». Det blir også allsong
frå Blix sitt forfattarskap.
Pris: Kr. 75,-. Arr.: Fana kyrkjelyd og Fana Mållag
Bønes, tirs. 7. okt. kl. 19.30: Temakveld. Seniorrådgiver Åge
Haavik i kirkerådet forteller
om arbeidet med ny salmebok.
Vi synger fra den nye salmeboken
Slettebakken kirke tirs. 7. okt.
kl 19:30: Temakveld. «Hva betyr troen for deg? Er Gud aktiv i
vår hverdag og hvordan opplever vi det? Er det lett å merke
når Gud taler og handler, eller

er det fort gjort å overse?» I
den første av høstens to temakvelder vil vi utveksle erfaringer vi har som kristne.
Skjold kirke, søndag 12. oktober kl. 19.00: Mali-konsert.
Skjold menighet har i flere år
støttet NMS’ landsbyprosjekt
i Mali. Det gjør vi på flere ulike
måter, blant annet med en
misjonskonsert hver høst, der
overskuddet går til prosjektet.
Storetveit menighetshus:
Hyggetreff for pensjonister
30. sept.: «Morsomme og kloke ord sagt av berømte personer». Kåseri ved Elna Matland.
28. okt.: «Å sette spor». En utvandrerhistorie. Ved Ragnhild
Tangen og Laila Drønen Njåstad. Boksalg.
På alle hyggetreffene er det
allsang og prat, andakt og enkel servering. Entre kr. 20,-.

Høsten kommer tidsnok
Det er august. Fremdeles kan
vi ha sommervarme dager
med sol, høy himmel og
kvikksølv som danser seg
oppover mot 20-tallet på
termometeret. Akkurat som vi
hadde det i mai og juni.
ANDAKT........
VED IVAR BRAUT

Men august er annerledes. Nå
er det ikke forventningene om
en god sommer som bærer oss
gjennom dagene. Nå skjer det
noe nytt.
Barn med kriblende mager venter på
første skoledag. Arbeidsplasser og aktiviteter er snart tilbake i sitt vante gjenge. Tomme sider i almanakken er snart fylt av avtaler og ting som må huskes. For noen. For
andre er dette kanskje den underlige første
høsten da alt virker tomt og rart - barna
har flyttet ut, pensjonisttilværelsen begynner eller sykdom og død i nær familie preger dagene. Dagene forandres og livet endrer seg stadig.
Bibelen er full av fortellinger og bilder
som handler om livet. Om hvordan livet
ser ut i vårt perspektiv og hvordan livet ser

ut i Guds perspektiv. Ofte er de to temmelig forskjellige.
For å holde litt fast på sommeren, vil jeg
gi deg et blikk inn i Guds perspektiv på
deg. Det er hentet fra Salomos Høysang.
Denne vakre kjærlighetsfortellingen som
bare er 7 ½ side lang. Som ikke nevner ordet «Gud» en eneste gang, og som vi aldri
leser fra i vår kirke, men som allikevel er en
dypt åndelig bok.
Der beskrives Guds kjærlighet som kjærligheten mellom en kvinne og en mann.
En brud og en brudgom. Som brudgommen gjør alt for å være nær sin elskede, slik
ser også vår Himmelske Far etter oss.
Og bruden venter spent:
Hør, det er min elskede! Se, der kommer han!
Han springer over heiene og hopper bortover
haugene. Se, der står han ved husveggen;
han kikker inn gjennom gluggen og gløtter
mellom sprinklene.

Min kjæreste tar til orde og sier: Stå opp, min
elskede! Kom, du min fagre pike!
For se, nå er vinteren slutt, regnet er over, det
er borte.
Blomstene kommer til syne på marken;
sangens tid er kommet,
turtelduen kurrer i vårt land. Fikentreet setter frukt, det anger av blomstrende vintrær.
HØYSANGEN 2, 8-13

Det er en flott beskrivelse av Guds perspektiv på oss. Hvor ivrig han er til å lete etter oss. Hvordan alt annet er glemt – bare
han får et lite glimt av den han elsker
gjennom vinduet.
Utfordringen til oss er å være som bruden: å vente på ham som kommer. Og la
seg bli funnet og berørt og elsket av Gud.
Og se hva som skjer. ●

august 2008
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Pilgrimsvandring
til Selja
Trodde du at en pilgrimsvandring
måtte gå til Santiago de Compostella – eller i det minste til
Nidaros? Og at det bare var
munker, teologer og andre sterkt
religiøse mennesker som bedrev
slik vandring? Da tok du feil!
TEKST OG FOTO: SØLVI DAMM

På Selja i Nordfjord lever legenden om St.
Sunniva i beste velgående, og hvert år i juli
måned blir det arrangert Seljumannamesse i de gamle klosterruinene.

For alle aldre
Stadig flere velger å ta turen til messen som
en fire dagers pilgrimsvandring. Holmely
retreatsenter i Bryggja ligger idyllisk til ved
fjorden, og er blitt et populært utgangspunkt og overnattingsted for pilgrimene.
Privatbiler brukes til å frakte pilgrimene til
nye startsteder hver dag. Det er praktisk, og
det kjennes godt å ha et «hjem» å vende tilbake til hver dag. Og bedre hjem kan en
knapt ønske seg!
På ferden treffer du et mangfoldig knippe av mennesker, med alle slags behov og
bakgrunner. Men du må være glad i å gå,
være litt nysgjerrig, åpen for utfordringer
og ha et åpent sinn. Ellers er det ingen nedre eller øvre aldersgrense.
Stillhet og glede
Med på ferden trenger du en tursekk med
drikke og mat, gode joggesko eller turstøvler, gjerne en stav eller to – og åpne sanser.
Vi var 20 pilgrimer som la ut på turen, og
underveis kunne bygdefolk slutte seg til på
en dagsmarsj eller to. Alle ble tatt vel imot.
Med oss på ferden hadde vi vår egen pilgrimsprest, Sigurd Vangen, og en ypperlig
turleder og stifinner i Jakob Aaberg. En pilgrimsvandring handler om å vandre mot
et mål – et hellig sted. Reisen foregår både
på det indre og ytre plan. Du er underveis –
alene og sammen med andre. Her finner
du mulighet til å være både i stillhet og i
glede – i et vandringsfelleskap med ulike
mennesker mot samme mål.
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PILGRIMER: Bena kjentes lettere på veien hjem igjen.

SELJUMANNAMESSE: Selja var det første bispesetet for Vestlandet, med munkekloster
bygget før år 1100. Seljumanna-messedagen 8. juli er en merkedag i kirkeåret, og hvert år
blir det arrangert gudstjeneste i klosterruinene på den søndagen som faller nærmest.

Spesielt fellesskap
Vi går noenlunde samlet, kan prate litt
underveis hvis vi ønsker, dele naturopplevelsene, slitet, stillheten og roen. Underveis
er det lagt inn stopp der vi samles om et
gudsord, synger en salme fra vårt lille pilgrimshefte, ber – og vandrer videre i stillhet
og meditasjon til praten igjen tar til. Det
blir et helt spesielt felleskap av slikt. Vandringene tar 3-6 timer hver dag, men det
foregår i et jevnt tempo uten stress. Dette
året var vi i tillegg velsignet med sol og
sommervarme hele tiden. I tillegg til vandringen var det lagt opp til mange kulturelle innslag på kveldstid: Kåseri, konserter og
omvisninger av ulike slag.

Seljumannamesse
Målet ble nådd søndag formiddag, etter
den siste fjellovergangen ute på Selja. Da lå
klosterruinene under oss, med en historie
like gammel som kristendommen i Norge.
Et mektig øyeblikk! Seljumannamessen ble
en verdig avslutning, med medvirkning fra
syv prester, brassbrand, mange tilreisende
fra fjern og nær og vel 20 fornøyde pilgrimer. Det var fortsatt sol, men vinden feide
over oss i et sus som om det skulle være den
Hellige Ånd som tok fatt i oss. ●
Info: www.seljumannamesse.no –
eller ring prest og kontaktperson Sigurd
Vengen, tlf. 48096093.
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KORSANG: Det var tett mellom benkeradene i Bergenshallen – ikke minst under de
musikalske innslagene.
FOTO: MISJONSTIDENDE/EIVIND HAUGLID

Sorgseminar
Fana prosti inviterer etterlatte til
et seminar om sorg. Sorgen berører oss på mange måter og du er
velkommen enten det er kort eller
lengre tid siden dødsfallet.
Lørdag 25. oktober kl. 10 - 14
i Skjold kirke, peisestuen
PROGRAM: • Hva er sorg og hva
gjør sorgen med oss? Ved sokneprest i Storetveit, Bjarte Holme
• Lunch • Samtale/spørsmål
• Orientering om tilbud til etterlatte i Fana prosti. ●

Sorgen det ikke
sendes blomster til
En åpen samling for mennesker
som erfarer, eller har erfart,
samlivsbrudd.

Mangfoldig NMS generalforsamling
«Guds draum» var temaet for Det Norske Misjonsselskaps generalforsamling i Bergenshallen 9-13. juli. Med program for alle aldersgrupper og egne arrangementer i Baptistkirken, Slettebakken kirke og
Slettebakken skole, var det nok å være med på for de 1850 deltagerne.
TEKST OG FOTO: LINDA BÅRDSEN

Generalforsamlingen er NMS’ øverste organ,
og under forhandlingene på dagtid var det
flere saker på dagsorden – blant annet et nye
profildokumentet om samlivsetikk, valg av
ny landsstyreleder og vedtektsendringer.

Miljøfyrtårn
Ved siden av forhandlingene var det også
mange seminarer og andre arrangementer –
som toving, korsang, bibeltimer, kveldsmøter og den populære trefjells-turen. Generalforsamlingen ble også tidsriktig sertifisert
som Miljøfyrtårn. Beviset for dette ble utdelt
av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.
Dette er noe Det norske misjonsselskap med

rette kan være stolt av – og for oss andre er det
en inspirasjon å ta med oss videre i hverdagen
– både hjemme og på jobb.

Forsoning
På avslutningsgudstjenesten holdt biskop
Mano Rumalshah fra Pakistan preken om hva
det vil si å leve forsonet med våre medmennesker. Dette var et sterkt vitnesbyrd, i tråd
med samlingens tema. Noe av styrken når misjonsorganisasjoner har samlinger er nettopp
det store mangfoldet - med besøk av kristne
søsken fra andre steder i verden. Dette er med
på å gi nye perspektiver både på tro og liv, og
ny inspirasjon til det som er det sentrale: å få
fortelle om Guds kjærlighet til alle mennesker
– gjort synlig for oss gjennom Jesus Kristus. ●

Tirsdag 23. september 2008
kl. 19-21.30 på Storetveit
menighetshus, Kirkeveien 27.
Innleder: Rolf Hugo Hanssen,
prest i Metodistkirken
Temaer: • Sorgreaksjoner. • Hva
hjelper? • Hvordan takler barna et
samlivsbrudd? • Hvordan få til
gode ordninger? • Mulighet for
samtale/spørsmål
Enkelt kveldsmåltid.
Gratis adgang. ●

*
Påmelding eller spørsmål,
begge arrangementer:
Diakon Linda Bårdsen,
tlf. 55 30 81 17
linda.bardsen@bkf.no
Diakon Tone Totland, tlf. 55 36 22 85
tone.totland@bkf.no
Menighetskonsulent Therese
N. Mokkelbost, tlf. 55 30 81 02
therese.mokkelbost@bkf.no
Arr.: Menighetene i Fana prosti
VELKOMMEN – også om du
ikke har fått meldt deg på!

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

Tid for å samles?

Ring oss! 55 52 72 50

Utleielokaler • Kronstad Hovedgård • Fana Roklubb • Rambergstunet • Akvariet i Bergen

august 2008
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Ny biskop: To fanabuer
Bjørgvin bispedømmeråd har
i sommer nominert fem
kandidater til valget av ny biskop
i Bjørgvin, etter at biskop Ole
D. Hagesæther (66) går av med
pensjon senere i høst. Generalsekretær i Sjømannskirken Kjell
Bertel Nyland (59) fra Bønes og
sokneprest i Birkeland menighet
Ivar Braut (52) er blant de
nominerte.
AV MAGNE FONN HAFSKOR

Vi har dessverre ikke lykkes i å få en kommentar fra Kjell Bertel Nyland, som for tiden
er på reise i OL-nasjonen Kina. Ivar Braut
derimot følger med på sommerlekene hjemme fra sin egen stue, og gir gjerne en kommentar til Menighetsbladet.

– Vanlig menighetsprest
– Jeg visste at det var på tale, men jeg ble likevel overrasket over at jeg var blant de fem nominerte, sier Braut, som ser på nominasjonen som en stor tillitserklæring.
– Ledererfaringen min fra tiden som prost i
Sunnhordland er nok vektlagt, spekulerer
han.
– Men jeg synes likevel det er fint at valgkomiteen gjennom nominasjonen viser at de
også verdsetter en vanlig menighetsprest.
Braut kjenner godt til de andre kandidatene, og mener at det er en fin liste valgkomiteen har satt sammen. De tre andre nominerte er domprost i Bergen Ørnulf Axel ElNOMINERT: Ørnulf Axel Elseth
(domprost i Bergen) drømmer om en
Kristusbegeistret kirke som bringer
ut evangeliet, gir folk håp og mot, og
som langt dristigere våger å regne
med mennesker. Elseth er den
eneste av kandidatene som er klart
positiv til at homofilt samlevende
kan inneha vigslede stillinger i kirken. Han mener at kirkens engasjement for forbruk, rettferdighet og
vern av menneskeverdet representerer de største og viktigste utfordringene vi står overfor i dag.
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NOMINERT: Ivar Braut (sokneprest i Birkeland menighet) oppsummerer sin visjon for Den
norske kirken i de tre ordene allmenn, forankret og frimodig, og ser for seg en kirke som møter
både den trofaste kirkegjengeren og de som kommer mer sjelden med respekt, varme og åndelig føde. Han mener at homofilt samliv er i strid med Guds vilje, og vil si klart nei til ordinasjon
av homofilt samlevende.

seth (55), rektor ved Menighetsfakultetet i
Oslo Halvor Nordhaug (55) og bymisjonsprest i Oslo Kari Veiteberg (47).

Avskjedsgudtjeneste
På nettsiden til Bjørgvin bispedømme
(www.kyrkja.no/bjorgvin) er det lagt ut en

bred presentasjon av de enkelte kandidatene
– blant annet svarene de har gitt på en rekke
personlige og politiske spørsmål fra Bispedømmerådet.

Lang prosess
Innen 1. oktober skal alle menighetsråd,

NOMINERT: Halvor Nordhaug
(rektor ved Menighetsfakultetet)
ser for seg en folkekirke som skaper disipler. Han vil ha en kirke
som gir tilhørighet og som fører
folk frem til den kristne tro – ikke
minst gjennom en målbevisst
trosopplæring. Politisk er han
opptatt av miljøkrisen og fattigdomsproblematikk, og vil utfordre
folk og myndigheter til å treffe radikale valg for å verne skaperverket og sikre en rettferdig fordeling.
Han vil ikke kunne vigsle homofilt
samlevende til kirkelig tjeneste.
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r blant de nominerte
Midler fra Dankert
Skagens minnefond
Dankert Skagens Minnefond skal
gå til det beste for eldre i området
som utgjorde Fana bydel i 1995.
Stiftelsen er vedtatt oppløst og det
blir delt ut porsjoner på fortrinnsvis
kr. 5000, 10.000 og 20.000. Vi ønsker
prosjektbeskrivelse og budsjett for
konkrete tiltak som gjennomføres
innen utgangen av 2009. Under ellers like vilkår vil prosjekter med
kirkelig tilknytning prioriteres, da
minnefondet opprinnelig hadde tilknytning til Birkeland menighet.
Se også www.kirken.bergen.no
(Birkeland menighet)
Søknad sendes: Dankert Skagens
minnefond. Birkeland menighet,
Postboks 152, Nesttun,
5852 Bergen innen 25. september.

NOMINERT: Kjell Bertel Nyland (generalsekretær i Sjømannskirken) ser i
sin visjon for seg en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke – med øre og hjerte særlig for de som er uferdige og usikre i sin tro. En viktig del av dette mener han vil være å sikre diakonien som kirkens kroppsspråk og evangeliet i handling.

prester, kateketer, diakoner og kantorer i Bjørgvin, samt alle landets
proster og teologiske professorer
avgi stemme på den de mener er
best egnet til å bli ny biskop i Bjørgvin. Deretter er det Kirkerådet og
alle biskopene som skal si sitt, før

den nye biskopen blir utnevnt i
statsråd enten på slutten av dette
året eller tidlig i 2009. ●
Biskop Ole D. Hagesæther
holder sin avskjedsgudstjeneste 20. november.

NOMINERT: Kari Veiteberg (bymisjonsprest i Kirkens Bymisjon i Oslo)
sin visjon er en folkekirke som gjør
Kristus levende – ikke minst gjennom
at den tydelig er på de svakeste sin
side. Politisk synes hun at det er viktig
at kirken engasjerer seg i miljø og
rettferdig fordeling av goder. Dette
mener hun handler både om skaperverket og hva det vil si å være en kristen. Hun ønsker også å rette søkelyset
mot der hun mener menneskeverdet
er truet – spesielt i forhold til eldre i
eldreomsorg og barn og unge sine
oppvekstvilkår.

august 2008
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– Jeg tror det er bra at vi treffes
jevnlig og feirer gudstjeneste
sammen, sier avtroppet
menighetsrådsleder i Baptistmenigheten Arild Fintland (44)
om det spesielle samarbeidet
med Slettebakken kirke.
TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

– Utad tror jeg det betyr noe at vi viser omverdenen at vi er kristne venner – som deler,
sier kapellan i Slettebakken kirke Lars Petter
Eide (41).
– Samarbeidet har lært meg at selv om vi
tilhører ulike kirkesamfunn, så har vi noe
større felles, sier Fintland, som mener kristne menigheter ofte får litt skylapper – og
bare ser det som skjer i egen menighet.

Nabokirker
Samarbeidet mellom de to menighetene kan
tjene som inspirasjon også for andre – og
gjerne i en større sammenheng.

Side 10

– Det har vært fine gudstjenester, der jeg
føler at jeg har fått et glimt av helheten i Guds
rike, sier Fintland. Han er vennlig, blid og
veltalende, og virker som en mann det er
godt å ha som venn. Dialekten tok han med
seg fra Skedsmo, der han vokste opp i en familie med foreldre som fortsatt er aktive i
Baptistkirken. Til Bergen kom han for syv år
siden, like etter at Baptistmenigheten flyttet
fra Krinkelkroken og inn i den nye kirken to
steinkast unna Slettebakken kirke.

Kirkens nødhjelp også en stund var programleder på Pinsemenighetens radiostasjon.
– Vi er jo én kirke, sier han begeistret.
– En verdensvid kirke med mange rom. Så
på min vei har det derfor vært mange strå jeg
kunne plukket.
– Har Baptistmenigheten vært et slikt strå?
– Jeg deltok på to ungdomsleirer der, og
syntes det var flott. Men jeg har alltid landet
innenfor Den norske kirken.

Murene faller
– Murene mellom de ulike kirkesamfunnene
var mye høyere før, sier Lars Petter Eide, som
vokste opp med Fridalen menighet som sitt
andre hjem.
Han gir inntrykk av å være en åpen og inkluderende prest, og kommuniserer med
spørsmål og nysgjerrighet i stedet for dogmetro skråsikkerhet.
– Jeg opplever en større åpenhet og vilje til
å gjøre ting sammen i dag, sier han, og gleder
seg over at det er blitt slik.
– Min innstilling har alltid vært økumenisk – at jeg har vært åpen for og hatt respekt
for andre kirkesamfunn. Noen spørsmål ser
man ulikt på, men det viktigste er å kunne se
at det er mer som forener enn som skiller.
Lars Petter forteller at han i tillegg til perioder innenfor både Indremisjonen, KFUM og

Felles gudstjenester
Baptistmenigheten står for tiden uten åndelig leder, etter at pastor Atle H. Eidem før
sommeren takket ja til et kall i Baptistmenigheten i Halden. Det verdifulle samarbeidet
med Slettebakken kirke ble innledet mens
Eidem var pastor i Bergen, og videreføres
selv om Baptistmenigheten nå er uten pastor.
– Hva består samarbeidet i?
– Menighetene arrangerer årlig to felles
gudstjenester, sier Fintland.
– Det har vi gjort like siden kirken stod ferdig for åtte år siden. Jeg tror at det vi får til her
kan være en vei å gå for andre også.
– Også sett i en større sammenheng?
– Alt som er stort, har en gang vært lite,
svarer han.
– Hvordan kan man vite hvem naboen er,

Et glimt av
SAMME RETNING: «Jeg løfter mine øyne opp mot
fjellene: hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp
kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord»
(Sal.121:1-2) siterer Arild Fintland
(t.v) fra Baptistkirken, og gleder
seg over trosfellesskapet med
Lars Petter Eide og Slettebakken menighet.

august 2008
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hva han mener, hvis man ikke snakker sammen? spør han retorisk, og peker på at ulike
kirkesamfunn har spilt en viktig modererende rolle i konfliktfylte områder og slik
vært en motvekt til de voldelige tendensene.

Felles nattverd
De to menighetene feirer også nattverd
sammen, til tross for at de legger ulikt meningsinnhold i den liturgiske handlingen.
– Den norske kirke lærer at Jesus tar bolig
i elementene når vi spiser og drikker hans
blod og legeme, forklarer Eide.
– Baptistkirken avviser dette, i tråd med
læren etter reformatoren John Calvin
(1509-1564) – som sa at brødet og vinen
bare er symboler på Jesu blod og legeme.
– Hvordan løser dere dette?
– Vi har gjort det på den måten at vi bruker hele liturgien vår, men bruker den noe
rundere formuleringen «Kristi legeme gitt
for deg» som utdelingsord i stedet for den
mer vanlige varianten «dette er Jesu legeme».
Voksendåp
Det største skillet mellom de to menighetene går likevel ikke ved nattverden.
– For å bli baptist må en bekjenne troen
på Jesus Kristus som sin frelser, og på bakgrunn av denne bekjennelse bli døpt. Vi

Side 11

tror ikke på arvesynden slik som i Den norske kirke. I stedet for barnedåp tar derfor
familiene barna sine med til kirken og velsigner dem, slik at de blir medlemmer og
en del av vår medlemsstatistikk. Ofte forblir de det man juridisk kaller «menighetsbarn», men mange velger å la seg døpe i alderen 15-20 år.
– Når ble du selv døpt?
– Jeg tok et bevisst valg da jeg var 18 år, og
lot meg døpe. Da syntes jeg det var på tide.

Konfirmasjon uten dåp
– Er voksendåpen en parallell til konfirmasjonen i Den norske kirke?
– Ikke helt. I dag har vi også konfirmasjon – det vi før kalte for å gå på kristendomsskolen.
– Kan man konfirmeres uten å være
døpt?
– Ja, det er ikke noen sammenheng der.
Konfirmasjonen vår er ikke noen bekreftelse av dåpen, men vi har valgt å bruke den
samme benevnelsen slik at våre ungdommer ikke skal føle seg utenfor.
Baptistkirken skiller seg også ut gjennom
måten den er organisert på.
– Hos oss er hver menighet en frittstående juridisk enhet, der Menighetsmøtet
selv tilsetter pastoren, sier Fintland, og
finner støtte til denne måten å organisere

– Føler du at din tro gir mening til livet?
– Troen sammen med håpet er med på å gi
en mening til livet – og sette det inn i en større sammenheng, sier han.

Sikkerhetsnett
Lars Petter Eide er enig.
– Gud er en venn som kjenner meg, og som
jeg får komme til med alt, sier han.
– Uten at jeg trenger å prestere bestemte
ting, føyer Fintland til.
– Det er en viktig skillelinje mellom oss og
andre religioner.
– Troen min er et sikkerhetsnett, sier Eide.
– Har du brukt det?
– Jeg har nok det. Livet er 41 år gammelt
nå. Når jeg ser tilbake, står det tydelig for
meg at veien har blitt staket ut for meg – selv
om det ikke virket slik den gangen.
– Du mener at du har hatt en med deg?
– Ja, slik føles det – selv om det også skjer
mange ting som vi kunne vært foruten i livet.
Tro, håp og kjærlighet
– Føler du at enkelte vonde opplevelser likevel kan gi mening når du ser tilbake?
– Ikke alle, men noen får et litt annet lys
på seg når tiden går, sier han, og forteller at
en god tekst å bruke i møte med det meningsløse er Jesu siste ord på korset
(Matt.27:46).

Dialog mellom søsken

ELVEDÅP: Forfulgte europeiske immigranter tok baptismen med til USA, der den protestantiske trosretningen i dag teller rundt 32 millioner medlemmer. Postkortet viser en elvedåpsseremoni i Nord-Carolina ved inngangen til det 20. århundret.

kirken på både i Bibelen (blant annet
1.Kor.6:1-3) og måten de tidligste kirkesamfunnene var bygget opp på.

Mening til livet
Som en avrunding av samtalen vår spør jeg
om hva det å ha en personlig gudstro har betydd for dem.
– Trygghet og håp, sier Eide.
Fintland blir stille en stund, som om han
leter etter de riktige ordene.
– Bønn er viktig, sier han.
– Det å kunne legge den tunge sekken av,
selv om det kan variere om du føler at det
virkelig skjer.

– Men det vakreste bibelverset finner du i
Paulus første brev til korinterne, sier han, og
siterer: «Da jeg var barn, talte jeg som et
barn, tenkte jeg som et barn, dømte jeg som
et barn. Men da jeg ble mann, la jeg av det
barnslige. Nå ser vi som i et speil, i en gåte, da
skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg forstå fullt ut, slik Gud
kjenner meg fullt ut. Så blir de stående, disse
tre: Tro, håp og kjærlighet. Men størst blant
dem er kjærligheten.» (1.Kor.13:11-13).
Neste fellesgudtjeneste holdes i Baptistkirken 28. september, med preken av Jorunn
Johnsen, sogneprest i Slettebakken. ●
august 2008
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Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

Tlf.:
Fax:

55 11 80 10
55 11 80 11

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

18:18
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Fana prosti, oppgaver og kontaktinformasjon
Prostikontoret har personalansvaret for dem som jobber i kirkene i Fana.
Kontoret koordinerer fellesfunksjoner og samarbeidsprosjekter. Kontoret
utfører sentralbordtjeneste for alle menighetene i Fana, utfører all kirkebokføring og administrerer dåp, vigsel og gravferder.
Adresse:
Fanaveien 320,
5244 Fana
E-post: fana.prosti@bkf.no

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

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

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

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

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

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

Velkommen til

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

Bok & Media Vestbok

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

Hvem-hva-hvor i Slettebakken

Sokneprest Jorunn M. Johnsen
Telefon . . . . . . . . . . . . . .55 59 71 51
Epost . . . .jorunn.johnsen@bkf.no
Mobil . . . . . . . . . . . . . . .41 44 11 43
Kapellan Lars Petter Eide
Telefon . . . . 55 59 71 52/994 83 804
Epost . . . . .lars.petter.eide@bkf.no
Telefon, privat . . . . . . . .55 28 33 80
Menighetskonsulent
Tone Rotevatn
Telefon . . . . . . . . . . . . . 55 59 71 58
Mobil . . . . . . . . . . . . . . . 924 57 244
E-post . . . . . tone.rotevatn@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

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

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

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

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

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

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

Cellegrupper:
Birger Huun 55 28 92 04/917 15 464

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

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

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

Søndagsskolen
Kristin Trætteberg . . . .97 71 84 38

Ungdomsklubben
Stine E. Langeland . . . .938 62 040

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

Speiderne
Erling Handal . . . . . . . . .959 08 333

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

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

TenSing
Ina B Michelsen . . . . . . .951 88 095

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

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

Lederkurset
Pia D Angel . . . . . . . . . .992 64 047

Gave til menigheten?
Bankgiro . . . . . . . . .3624.51.12208
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Slettebakken trenger deg på laget:

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

Avtale om givertjeneste i
Slettebakken menighet.
Navn ............................................................................

15:58

Side 14

En sommer er p
Sommeren er på hell, og vi kan
glede oss over at Slettebakken
kirke har ønsket menigheten
velkommen til gudstjeneste
hver søndag i sommermånedene.
KOMMENTAR..............
AV NORA LINDÉN,
MENIGHETSRÅDLEDER

Mange har møtt frem,
både i kirken og på gudstjenestene som ble holdt
på i forbindelse med generalforsamlingen i NMS og på Slettebakken menighets
eldresenter. Takk til våre to prester, til
Olav organist og organistvikarer, kirketjenere og mange frivillige som har stått
for dette.
Når vi kommer inn i kirkerommet nå
ser vi at benkene er i ferd med å bli ferdig
oppusset. Det skinner i dem, det er innbydende å sette seg ned.
Et annet tegn på at Slettebakken kirke
ønsker menigheten velkommen, er at
kirkebussen nå er på plass. Ledergruppen har allerede fått prøvd den, og er vel
tilfreds. Se ellers mer om dette annet sted
i menighetsbladet.
Høsten blir en travel tid for menighetsrådet. Vi skal ta stilling til en innstilling om demokratiet i Den norske kirke,
vi skal stemme over nominerte kandidat
til stillingen som biskop i Bjørgvin og vi
skal forberede 40-års jubileum for Slettebakken kirke. Jeg ser frem til en aktiv
og god høst.
Vi har hatt mange varme og solrike dager. En gammel sang begynner slik: «Sol

ute, sol inne». Dette opplever jeg sterkt
når vi på sommerens gudstjenester har
sunget salme 0136: «Så grønn en drakt».
Da skinner virkelig solen i Slettebakken
kirke, og en flottere takk for den gode
sommertiden kan jeg ikke tenke meg. Vi
trenger varmen fra solen, den menneskelige varmen fra hverandre, og varmen
vi får gjennom Guds ord og salmesangen i kirken...
I august er det stille rundt aktivitetene i
kirken. Først i begynnelsen av september
tar Åpen kirke, Pust i bakken, Pensjonisttreffet og alle de andre aktivitetene i menigheten til igjen. Da er det spesielt godt

Adresse ........................................................................
Poststed ………… postnummer .........................
Personnummer: 11 siffer............................................
Frekvens:
Hver måned ……..... Hvert kvartal ……..
engangsbeløp ......... Beløp .....…………
Betalingsmåte:
Nettgiro: Legger selv inn faste trekk ..........................
Giro: Antall giro som ønskes tilsendt..........................
Ønsker informasjon om autogiro der beløpet
trekkes av bank etter fullmakt fra giver......................
Avtalen løper til giver selv endrer
eller avslutter giveravtalen.
Skjema sendes til: Slettebakken menighet.
Vilhelm Bjerknesvei 31 5081 Bergen.
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Kirkebussen
starter opp igjen –
permanent!
Høstet 2007 startet vi i Slettebakken kirke et prøveprosjekt med «kirkeskyss».
Dette var et transporttilbud for alle som
ikke har mulighet til å komme seg til kirken på egenhånd på søndagene. Menighetsrådet har bestemt seg for å satse videre på kirkeskyss, og har nå kjøpt en
minibuss. Søndag 7. september starter
vi opp en permanent ordning med kirkeskyss hver søndag utenom skoleferiene.

Foreløpig kjøres samme trasé som i fjor:
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 Kr. Jansons vei og A. Bergsvei) –
Willhelm Bjerknes vei – innom Eldresenteret (ca 10:40) – opp i ”Gryten” (høyblokkene i A. Hansens vei) – ned Johan Hjorts
vei – Slettebakken kirke (ca 10:50).
Retur samme trasé etter kirkekaffe.
I løpet av høsten ønsker vi tilbakemeldinger på selve traseen. Har du meninger om hvor bussen bør kjøre eller strek-
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Livets gang
døpte
Vilde Johnsen Viki
Tore Eirik H. Johansen
Maren Andrea Hole
Didriksen
Eirik Toreson Kalstad
Alida Flagtvedt Jensen
Nicolai Bjelland-Jacobsen
Even Tolaas Espe
Ella Celin Sørenes Lunde
Simen Keiseraas Myking
Vilde Fet Rasdal
Johannes S. Skåren
Robin Johan Hagen
Øksengård
Henrikke Olea H. Daltveit
Ingrid Veiteberg Wollan
Maren Sivertsen Aga
Natalie Kristin Ellingsund
Audun Haukeland
Knut Haukeland
Stine Olderkjær Veka
Ragnhild Engjom
Trine Virkesdal
Gard Bergo Aarvik

Noah Hildeskor Eide
Lykke Berg
Tilde Skromme
Elias Eikeland
Emil Kittelsen Iversen
Solveig S. Ulveseth
Simon Dahl Andersen
Folke Morales Ottem
Christiano Iden
Even Engesli
Teodor Senneset Heggøy
Gabriel Sindavira Karlsen
Sondre Håland Dyrøy

15.06.
22.06.
22.06.
24.06.
30.06.
03.07.

vigde
07.07.
08.08. Hilde Trætteberg
og Trond Serkland

døde
09.05. Esther Johanna
Hanson
09.05. Mary Moe
10.05. Lilly Loddfjell
11.05. Ruth Elisabeth
Unger Mansåker

Kassabilløp på Nattland
at vi i denne tiden hver søndag kl.11 kan møtes i
kirkerommet til gudstjeneste.
Søndag 3.august handlet tekstene om tilgivelse,
kanskje en av de vanskeligste «øvelsene» vi som
mennesker arbeider med. Jeg gjorde meg mange
tanker om disse tekstene (Salme 32,1-5, Matt
21,28-31). Hvor lett er det ikke å være selvrettferdig og si at dette som ble gjort mot meg, usannheter som ble sagt, ting som ble lovet men ikke
holdt, de er for store til at jeg kan tilgi.. Tenk om
Guds tilgivelse for min synd skulle vært like vanskelig å oppnå. Teksten fikk meg nok en gang til å
føle stor takknemlighet for at Gud tilgir, uten å
måle graden av synd.
Takk Gud for at vi får være en del av alt dette! ●

16.05.
19.05.
28.05.
01.06.
06.06.

Søndag 7. september blir det full fart og
yrende liv på Nattland skole. Dagen
starter med familiegudstjeneste klokken 11.00 der barnekorene deltar.
Deretter blir det kassabilløp, natursti,
hest og kjerre, ponniridning, speideraktiviteter, konserter, salg av mat og
mer.

15.07.
23.07.
25.07.
28.07.
01.08.
04.08.
04.08.

Roger Eliassen
Egil Olderkjær
Håkon Paulsen
Kaare Monsen
Sonja Margrethe
Konow
Borghild Hove
Kjell Johannes
Herland
Einar Otto Natland
Henry
Johannessen
Kate Erika Lange
Haldis Johanna
Monsen
Albert Monrad
Sæle
Else Pleym
Brodersen
Audhild Mjåtveit
Gunvor Storum
Marianne Wikene
Borgny
Hodnekvam
Ågot Herø
Kjersti Vigdis
Kleppe

Sædalen menighet er arrangør sammen med Velforeningen, Sædalen
idrettslag og Ulriken Janitsjar.

KRIK i Sædalen
Fra september blir det startet et nytt tilbud i Sædalen menighet: KRIK – idrett
for barn og ungdom. For nærmere detaljer, sjekk www.sedalenmenighet.no

Barnekroken
To vitser:
Gjesten: - Det er ingen krabbe i krabbesalaten min!
Kelneren:
- Hva så, det er jo ingen italiener i
den italienske salaten heller!
- Kelner, det er et høreapparat i suppen min!
- Hæ..?

Konkurranse: Denne gangen en lur nøtt!
ninger vi kan kutte ut, kontakt Espen Rotevatn, tlf 55
59 71 55 på torsdager, eller kom innom Åpen kirke. Vi vil vurdere å utvide/endre traseen etter jul.
Bussen vil fremdeles kjøres av frivillige i menigheten, og er i utgangspunktet være gratis. Vi er
imidlertid avhengig av gaver til driften, og vil derfor ha en bøsse stående i bussen. I tillegg vil det
komme en giro i menighetsbladet en gang i året
hvor folk får anledning til å gi en gave.
Hilsen oss i menighetsrådet.

En mann bygde et rektangulært hus, hvor
alle sidene vendte mot sør. Hvis en bjørn gikk forbi,
hvilken farge ville den ha?
Tenk deg nøye om, og send riktig svar på
sms (eller ring) til Kristin tlf: 977 18 438.
Husk å oppgi navn og adresse!
Kanskje er det du som
vinner en premie! ●
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Returadresse:
Slettebakken menighetskontor
Vilhelm Bjerknesvei 31
5081 Bergen

31. august 16. s. e. pinse
Kl. 11:00 Familiegudstj. ved Jorunn M.
Johnsen og Kristin Trætteberg. Dåp.
Menighetens 2-åringer er spesielt invitert.
7. september 17. s. e. pinse
Kl. 11:00 Høgmesse ved Jorunn M.
Johnsen. Søndagsskole.
Kl. 12:00 Fjellgudstjeneste ved Nubbevann ved Lars Petter Eide og 16.
Bergen speidergruppe.
14. september 18. s. e. pinse
Kl. 11:00 Gudstjeneste av de unge for
alle ved Jorunn M. Johnsen, Lars Petter Eide og menighetens unge. Pres.
av konfirmanter.
21. september 19. s. e. pinse
Kl. 11:00 Høymesse ved Lars Petter
Eide. Dåp, søndagsskole, samtaletreff
etter gudstjenesten.
28. september 20. s. e. pinse
Kl.11:00 Økumenisk gudstjeneste i
Bergen Baptistkirke. Preken ved Jorunn M. Johnsen. Søndagsskole.
5. oktober 21. s. e. pinse
Kl.11:00 Høgmesse ved Jorunn M.
Johnsen. Søndagsskole.
12. oktober 20. s. e. pinse
Kl. 11:00 Høsttakkefest ved Lars P.
Eide, Kristin Trætteberg og barnekorene i kirken. Dåp, utd. av 4-års bok.
19. oktober 22. s. e. pinse
Kl. 11:00 Høymesse ved Jorunn M.
Johnsen. Søndagsskole.
26. oktober Bots og bededag
Kl. 11:00 Bots- og bededagsgudstj.
v/Jorunn M. Johnsen. Søndagsskole.
2. november Allehelgensdag
Kl. 11:00 Allehelgensmesse ved Lars
P. Eide og Slettebakken Motettkor.

Gudstjenester, Nattland skole:
Søndag 7. september kl.11:00
Familiegudstjeneste ved prest Leidulf
Øy. Barnekorene deltar. Kirkekaffe.
(Gudstj. er en del av programmet for
Nattland-Sædalen dagen)
Søndag 5. oktober kl.11:00
Gudstjeneste ved prest Leidulf Øy.
Søndagsskole. Kirkekaffe.
Søndag 2. november kl. 11:00
Gudstjeneste ved prest Leidulf Øy
Søndagsskole. Kirkekaffe.

Se hva som skjer!
Temakveld i Slettebakken
kirke tirsdag 7. oktober
kl 19:30: Hva betyr troen for
deg? Er Gud aktiv i vår hverdag og hvordan opplever vi
det? Er det lett å merke når
Gud taler og handler, eller er
det fort gjort å overse? Erfaringer og opplevelser er en
viktig del av troen. Vi leser at
disiplene delte også dette til
styrke og oppmuntring.
I den første av høstens to temakvelder vil vi utveksle noen
erfaringer vi har som kristne.
Da håper vi og å kunne dele
med hverandre litt av det troen har betydd for den enkelte,
om utfordringer og gleder.
Ved å dele disse tingene kan vi
være med å styrke andres tro.
Vel møtt!
Konsert i Landås kirke
I forbindelse med kulturdagene i Årstad holder kirkekorene i bydelen og Bergens
Turnforenings orkester konsert i Landås kirke søndag
21. sept. kl. 19.00. Vel møtt.
Misjonsfest.
Søndag 28. sept kl. 18:00: Misjonsfest i Slettebakken kirke! Misjonær og områdeleder
i NMS Alvhild Vassel Eide forteller. Sang og musikk
v/Slettebakken pensjonistkor
og Olav Øgaard. Andakt ved
sokneprest Jorunn M. Johnsen. God mat. Misjonsoffer.
Arr.: Kamerunringen NMS.

Nåde!
Kjærlighet fra Gud,
er det nådebud
som for Jesu skyld,
vi får motta uforskyldt.

Pensjonisttreff i
Slettebakken kirke
Onsdag 3. sept. kl. 11.30. Dagens gjest: Espen Ingebrigtsen fra Sjømannskirken.
Onsdag 24. sept.: Formiddagstreff for bydelen kl 11:30
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.
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 høsten 2008,
alle dager kl 19 – 21 i
Slettebakken kirke
• 27. august
• 17. september
• 15. oktober
• 5. november
• 3. desember
«Vi kan» starter opp etter
ferien 4. september kl 11.
Deretter er det møter 18.
sept. og 2., 16. og 30. okt.

Han tok all vår skyld på seg
da Han gikk den tunge vei.
Han seiret over døden,
og Han lever enn i dag.
Vi med Ham skal evig leve,
Jesus fritok oss fra
«strevet», all vår synd
Han sonet har, vi står
ren for Gud vår Far.
RUTH-LILLIAN
FAUSKANGER

FULLDISTRIBUSJON

gudstjenester

B
Andakter på
sykehjem

Slettebakken menighets
Eldresenter: Dagligstuen på
Eldresenteret hver torsdag
kl 17:00 fra 28. august
Kolstihagen sykehjem
Fredagene 5. og 26. september og 17. oktober kl. 12.
Slettemarken sykehjem
Onsdagene 3. og 24. september og 15. oktober kl. 11:30.

Åpen kirke i
Slettebakken
4. sept. starter vi opp igjen
åpen kirke torsd. kl 11–13.
Da er kirkerom og menighetssal åpen for alle som har
lyst til å stikke innom for en
hyggelig prat, en kopp kaffe/te og vafler. Aviser ligger
også til bruk i menighetssalen og det er mulighet for et
slag biljard i ungdomslokalet. Det er også mulighet til å
få en stille stund. Dette er
vår lokale «sjømannskirke»
her på Slettebakken.
Kl. 12:00 er det enkel middagsbønn i kirkerommet.
Velkommen!

