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Sædalen på 
egne bein
Tre år etter at Sædalen tok de første steg på veien til å bli en
egen menighet, har bydelen i dag egen prest og prosjektleder i
halv stilling, gudstjeneste en gang i måneden, barnekor,
friluftsgruppe og KRIK. Side 14-15

Etter noen år med en del
utskiftninger i den admi-
nistrative staben er Mona
Gangsøy Eide nå på plass
som Slettebakkens nye,
administrative  «altmu-
ligdame». Side 2-3

På sporet av
Oxford-bevegelsen
Oxford-bevegelsen var
en høykirkelig «mot-
standsgruppe» i den an-
glikanske kirken. Frode
Hjertnes fra Slettebak-
ken har i sommer studert
de katolskvennlige aka-
demikernes «opprør» i
universitetsbyen.  

Side 8-9

Godt i gjenge etter tre år:

Husk
valget!
Under stor-
tingsvalget

14. september er det
også kirkevalg. I Slette-
bakken blir det forhånd-
stemming i kirken etter
gudstjenestene før valg-
dagen. På selve valgda-
gen kan du stemme i
Landåshallen, på Slette-
bakken skole og på Natt-
land skole. Side 5-7
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2 september 2009                   

Kall og tjeneste, to ord vi nok
bruker mye i kirken og i kristne
sammenhenger. 

AV JORUNN M. JOHNSEN 

To solide begrep med et innhold som vi vel kjen-
ner en god del til, men også ord som vi kan kjen-
ne blir litt sånn tunge og alvorlige.

Kanskje tenker vi at kall handler om noen al-
vorsfylte forpliktelser, gjerne oppgaver som vi
burde gjøre men som vi ikke har lyst til i det hele
tatt. Om tjeneste kan vi gjerne tenke at det er å
ikke få bestemme selv, at det er å bli bundet i tid
og sted og gir innskrenket frihet.

Det er lett for at slike tanker og refleksjoner
kommer opp i oss i møte med disse ordene. Vi
har vel en del erfaring her som kan være litt ne-
gativ. Samtidig er disse ordene noe av det mest
positive og flotte jeg vet. 

Jeg sitter med forrige nummer av menighets-
bladet for Slettebakken foran meg og ser bil-
dene av valgkandidatene til vårt nye menighets-
råd. Da er det at disse to ordene dukker opp i
meg. De kommer med all sitt positive innhold –
gleden over villige mennesker som vil bidra i fel-
lesskapet, gleden over at noen vil ta ansvar for å
bygge menigheten videre, at her er noen som vil
bruke av sin tid og krefter. 

Kall og tjeneste er solide pilarer som på en
måte bærer den plattformen vi skal få leve våre
liv på. Kallet til tjeneste er fra Gud, han som skap-
te oss til å være sine hender og føtter i verden.
Tjenesten er de mange oppgaver han vil vi skal
gjøre for å ivareta alle hans gode gaver til oss.
Begge deler handler om Guds plan med våre liv.

Men en plattform må ta flere pilarer for ikke å
tippe over. Guds kjærlighet til oss og til alt det
han har skapt er en slik. Guds kjærlighet som
bærer oss og gir oss styrke. En annen er frelsen
og forsoningen i Jesus Kristus, hjelperen som
kommer med sin nåde når vi feiler og svikter.
Med disse to pilarer så tipper vi ikke over, men
står støtt.

Guds kjærlighet og frelsen i Kristus gjør at kall
og tjeneste blir de mest positive av alle begrep
og ord. De gjør også at mennesker – på valg til
menighetsråd, i tjeneste som frivillige og ansat-
te i kirken og alle andre – kan våge å si ja til å ta
på seg oppgaver. For her gis vi muligheter til å
bruke alt vi er og kan, her kan vi få støtte og hjel-
pe hverandre. Her kan vi få leve i et nådens fel-
lesskap, kalt av Gud og i tjeneste for ham og
hverandre. ●

Slettebakken menighetsblad 3/09 utgis av menighets-
rådet i samarbeid med BKF og de andre menighetene i
Fana, og sendes til alle hjem i menigheten. Vi tar i mot
artikler av ulike slag og gjerne også tips til reportasjer.
Levering av stoff: Leveres menighetskontoret eller på
e-post: slettebakken.menighet@bkf.no. 

Digitalfoto: Benytt høy oppløsning.
Lokalredaksjon: Redaktør Frode Hjertnes, 
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Kall og tjeneste Takk for Din nåde 

er ny kvar morgon

at dagen open og ubrukt ligg

at eg kan vandra 

i ferdiglagt gjerning og gjera

det du vil bruka meg tilTakk for Din nåde

Det har vært en viss
gjennomtrekk av menighets-
konsulenter i Slettebakken
siden Inger Helene Jæger
sluttet for noen år siden. Nå
er det imidlertid håp om ro og
stabilitet i rekkene igjen etter
at en genuin insider har
tiltrådt stillingen. 

AV FRODE HJERTNES

Mona Gangsøy Eide er gift med Lars Pet-
ter,  kapellanen i menigheten,  og har såle-
des holdt hus i presteboligen i Johan
Hjortsvei de siste åtte årene. Inntil nå har
Mona jobbet deltid i administrasjonen
ved Slettebakken Menighets Eldresenter
– en stilling hun for øvrig fortsetter i –
men vil altså være å finne på menighets-
kontoret to dager i uken, fortrinnsvis
onsdag og fredag. 

Spisskompetansen hennes ligger inne-
for feltet informatikk, og hun har blant
annet drevet mye med undervisning og
opplæring i databruk. 

- Hva driver ellers en menighetskonsu-
lent med?

Menighetskonsulenten skal blant annet
være sekretær for menighetsrådet. I den
sammenhengen vil jeg delta både i forbe-
redelsen av saker og oppfølgingen av de
vedtakene som menighetsrådet fatter. I
tillegg skal jeg utføre en del mer generelle
kontorfunksjoner knyttet til driften av

menigheten, herunder det som har med
økonomistyring å gjøre. For øvrig håper
jeg å kunne være en viktig støttespiller der
det er behov for det. Det er mye å ta tak i ,
trosopplæringsprosjektet for eksempel.

- Og der har du et visst engasjement,
for å si det slik?

- Vel, i tillegg til å være vanlig kirke-
gjenger, er jeg også søndagsskolelærer, og
jeg har lenge vært med i «Livsdialog»-

Ny menighetskonsul
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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 fi nner motivene på 
www.spv.no

Kort fortalt:

Menighets-
middag

Også den-
ne høsten

blir det mid-
dagsserve-

ring i kirken
ca. èn gang i

måneden. For
en billig penge

kan du spise deg
god og mett, og samtidig bli kjent med
nye mennesker. Det blir menighetsmid-
dag 22. september og 20. november. Vi
starter klokken 16.30. Velkommen! ●

Slettebakken 
Motettkor ...
... ønsker nye sangere velkommen – alle
stemmer! Øvelse hver onsdag kl. 20-22 i
Slettebakken kirke, første gang 2. sep-
tember. 
Koret starter semesteret med noen mo-
tetter av John Rutter. 18.-20. september
har vi tur til Mjølfjell. Senere blir det «Al-
lehelgensmesse» og satser fra Händels
«Messias». Nærmere opplysninger, se
www.slettebakken-kirke.no, eller ring
dirigent Olav Øgaard, tlf. 55 28 96 65. ●

Velkommen til Slette-
bakken Pensjonistkor
Vi øver i Slettebakken kirke mandager kl.
11.30-13.00, første gang 7. september.
Første mål er felles pensjonisttreff med

konsert 30. september.  Vi synger på el-
dretreff flere steder og er med i et pro-
sjekt der vi underholder på sykehjem i
Fana prosti. Vi tør si at vi har et trivelig
miljø, med en kaffe/te-pause og god prat
innlagt. ●

Barnefamilie….?
I kirken finner du en brosjyre med oversikt
over arrangementer som passer for barn
og barnefamilier. Vi har familiegudstje-
nester, middag, kor, søndagsskole og uli-
ke aldersbestemte samlinger. Ta en titt i
brosjyren, og kom innom en dag! ●

Vi kan
Vi Kan har møter i kirken annenhver 
torsdag kl. 11.00. Høstens møtedatoer:

• 17. september • 1. oktober
• 15. oktober • 29. oktober 
• 12. november • 26. november

Husk! Husk!
På menighetens hjemmeside vil du alltid
finne oppdatert informasjon om ting som
skjer, samt kontaktinformasjon og annet
relevant stoff. Noter deg adressen:

www.slettebakken-kirke.no 

Konsert i Landås Kirke
I forbindelse med kulturdagene i 
Årstad bydel holder kirkekorene i by-
delen og Bergens Turnforenings 
orkester konsert i Landås kirke søndag
27. september kl. 19.00. Vel møtt. 

La meg då gløyma det som 

ligg attom og sjå etter det 

som frammafor er og vandra 

kvar dag i Di velsigning

og vita Du alltid er meg nær

Lillian Kvinge 14.06.2008

ulent – igjen

gruppen. Vi har fire barn som alle deltar i
barne- og ungdomsarbeidet i menigheten,
så det er klart at her ligger det et betydelig
engasjement bak. 

Kompetanse + engasjement er som
kjent en uslåelig kombinasjon. Denne
kombinasjonen skal Slettebakken menig-
het nå få enda større glede av i tiden som
kommer. Vi kan bare ønske lykke til!  ●
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Vel møtt til en ettersommertid i
Slettebakken menighet. Som-
meren er nesten forbi, og vi sitter
tilbake med minner fra ulike
opplevelser i sommersol, som-
merregn, til lands og til vanns.

AV NORA LINDÉN 

I Slettebakken kirke har det
vært gudstjeneste hver søn-
dag, noe som jeg setter vel-
dig stor pris på. Det har

vært godt besøk til gudstjenestene, og det
har vært fint å kunne stoppe opp, lytte til
Guds ord gjennom prekener, musikk og
salmer.

Vi er privilegerte i denne menigheten,
med to prester som tar på seg ekstra arbeid

og med organister som spiller for oss på sin
fritid når Olav har fri, fordi de synes det er
godt å delta i kirken også en sommersøn-
dag

Jeg har et godt og sterkt minne fra en av
sommergudstjenestene, da åpningssalmen
var Peter Dass sin salme Herre Gud ditt
dyre navn og ære. 

Denne salmen er kjent og kjær for mange
av oss, men tidligere har jeg ikke tenkt på
hva det første verset virkelig kan bety: 

Herre Gud ditt dyre navn og ære
Over verden høyt i akt skal være
Og alle sjele, de trette træle, alt som har

mæle de skal fortelle din ære.
Det er lett å forstå og synge de to første

verselinjene. Ja, vi vil gjerne akte Guds navn
og ære høyt. Det gjør vi i bønn og ved guds-
tjeneste. Men betydningen av siste verset:
Hvordan ærer vi Gud? Hvordan forteller vi

om vår tro? Hvordan forteller vi dette til
Guds ære? 

Disse spørsmålene arbeidet jeg med den
søndagen, og flere ganger siden. Jeg opple-
ver at Petter Dass setter fingeren på noe
svært viktig som har samme betydning i
dag som den gangen salmen ble skrevet, for
mer enn 300 år siden. 

Spørsmålene som verset reiser vil nok
følge meg i høst, når arbeidet med de
mange aktivitetene i Slettebakken kirke
starter på nytt.

Jeg ser frem til en aktiv høst for store og
små. Noe som er spesielt denne høsten er
valget til Bjørgvin bispedømmeråd og til
nytt menighetsråd i Slettebakken. Dette er
viktige valg for Den norske kirke, og viktige
valg også sett i forhold til de spørsmål Peter
Dass sin salme reiser.

Ha en god ettersommertid. ●

Menighetstur
Så er den endelig kommet, dagen 
vi ventet på, menighetsturen - 
til Austevoll denne gangen - og 
Bekkjarvik (min barndoms ferie-
paradis). 

Her har jeg ligget på bryggen og fis-
ket, spist reker i massevis, hoppet i
sjøen i vill panikk (med alle klærne
på)  da en splinteskøyte kom på visitt. 
Ja, mange minner strømmer på,
men møter meg det samme nå
som den gang jeg sprang omkring,
de herlige dager i sommervind?
Ja, livet var sorgløst da.

Nå er det denne dagen det gjelder.
Vi skal nyte hverandres selskap
og det herlige landskap vi ferdes i.
Men vi må også yte, ikke bare motta,
men også gi.
Smile kan vi alle, prate og le, 
ingen er for gammel til det.
Så kan vi synge av hjertens lyst, 
det skal høres langs hele vest-
landets kyst.
Men en ting må vi ikke glemme: 
En stor takk til komitèen vil vi sende.
Slå dine hender sammen og klapp!
Med dette sier vi hjertelig takk!

(Det var en strålende dag for alle oss
73 som var med  + Øystein – vår fan-
tasiske sjåfør!) ●

RUTH-LILLIAN FAUSKANGER

En sommer er over ...

VI HAR KOR FOR ALLE ALDRE
KNØTTESANG:
For barn fra ca 1-3 år og deres foreldre
Øving: Tirsd. kl.17.00 – 18.00
Vi synger noen kjente sanger, og lærer mange morsomme nye. Dessuten vil vi bruke 
rytmeinstrumenter, rim og regler. Vi avslutter hver samling med frukt, saft og kaffe til 
alle, og en gang i måneden serverer vi middag til en billig penge.

ASPIRANTKOR 1:
For barn fra 4 til 6 år (foreldre må gjerne bli med...) 
Øving: Tirsd. kl. 17.00 – 18.00
Vi leker og danser og synger alt fra "Lille Petter Edderkopp" til  "Jeg er så glad hver 
julekveld". Samlingen avsluttes med frukt, saft og kaffe til alle, og en gang i måneden 
serverer vi middag i forkant.

ASPIRANTKOR 2:
For barn fra 1. til 3.klasse
Øving: Tirsd. kl.14.30 - 15.15 (Barna vil bli fulgt til og fra SFO på Slettebakken skole)
Vi skal lage vår egen lille julemusikal til jul! Ellers skal vi synge både nye og kjente 
sanger, og dessuten leke litt.
NB: Husk å gi melding til SFO hvis ditt barn skal være med i koret.

BARNEKOR:
For barn fra 4. klasse og oppover
Øvinger: Tirsd. kl.14.30 – 15.15
Dette året skal barnekoret jobbe med et eget syngespill, der både voksne og barn skal 
delta. Dessuten skal vi synge både nye og kjente sanger, og så blir det nok tid til litt 
lek…! Til våren blir det helgetur for alle fra 3. klasse.

Alle korene øver i Slettebakken kirke. Første øvelse i høst blir tirsdag 1. sept, det er 
bare å møte opp. Hvis du har noen spørsmål, ta gjerne kontakt: Olav og Hildegunn 
Øgaard (dirigenter) 55289665 el. Kristin Trætteberg (menighetspedagog) 97718438.

                                                Hjertelig velkommen!

GØY MED KORSANG, SAMKLANG VENNER I SLETTEBAKKEN KIRKE
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Karl Johan
Kirkebø (59) er
lek kandidat til
Bispedømme-
rådet, og er den
eneste fra Fana

prosti som du kan stemme på
under valget 14. september.

TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

– Det var enighet i Fana prostiforum om å
samle seg om en kandidat, sier Kirkebø, og
forteller at han meldte seg selv som kandi-
dat. 

– Jeg har lyst til å være med, sier han.

Ny valgordning
Karl Johan Kirkebø arbeider som salgsdi-
rektør for Onsoft Computer Systems. I
2002 ble han valgt som leder i Bønes me-
nighetsråd, etter å ha vært aktiv der siden
1984. Han er glad for at Bjørgvin bispe-
dømme har endret reglene i mer demokra-
tisk retning foran årets valg. 

– Valgene til Bispedømmerådet har tidli-
gere vært svært udemokratiske, der alle
menighetene hadde like mange stemmer.

Dette betyr at en liten menighet i Sogn og

Fjordane har hatt like mange stemmer som
Fana menighet, med rundt 20.000 med-
lemmer. 

– Dette er nå endret, slik at hvert medlem
i menigheten har en stemme.

Folkekirkemann
Tre av de syv leke kandidatene skal velges
slik. Resten av kandidatene velges av de ny-
valgte menighetsrådene i november.

– Hvis alle i Fana prosti stemmer, blir jeg
valgt. Så det er viktig at folk nå stiller opp,
oppfordrer han, og minner om at Fana
prosti ikke tidligere har hatt en egen kandi-
dat i Bispedømmerådet.

– Hva går du til valg på?
– Jeg er en typisk folkekirkemann.  Dette

betyr at jeg ønsker meg en bred folkekirke,
med mangfold, respekt og mye kjærlighet. 

I en slik kirke skal det også være rom for
ulike syn.

– Vi er flinke til å slåss med hverandre.
Det lager barrierer, slik at folk føler seg ute-
stengt. Den brede folkekirken skal ha lav
terskel og stor takhøyde. 

Sokneprest Ivar Braut i Birkeland me-
nighet, geistlig kandidat til Bispedømme-
rådet, har markert seg som motstander av
kjønnsnøytralt ekteskap og homofilt sam-
levende i vigslede stillinger.  Kirkebø har et
annet syn i denne saken, men gir likevel
Braut honnør for respekten han viser sine
meningsmotstandere.

– Ivar Braut går foran som et glimrende
eksempel på hvordan det kan være. Dette
burde være en ikke-sak. Vi kan leve, og leve
godt, med ulike syn. 

– Du har selv det motsatte synet?
– Ja, men jeg vil heller ikke dytte homofi-

le prester på dem som ikke vil ha det. Men
om menigheten er klar for det, ser ikke jeg
noe stort problem med det. Det viktigste er
at så mange som mulig skal få møte Jesus. 

Kirkens kjerne
Kirkepolitisk betyr dette at han er tilhenger
av en åpen kirke med en sterk folkekirkelig
profil, som samtidig er tydelig i sin forkyn-
ning. Kirkebø tror at dette er enklere å få til
innenfor statskirkeordningen.

– Men jeg er redd for at det er en tapt
kamp.

– Hva er kirkens største utfordringer i ti-
den fremover?

– Å engasjere medlemsmassen, kommer
det spontant. 

– Et stikkord er samarbeid. Vi må gjøre
vårt for å styrke samspillet mellom frivilli-
ge og ansatte, samt inspirere og legge til ret-
te for det frivillige arbeidet. Noe av kjernen
i kirkens virksomhet ligger her. ●

14. september  kan du
stemme på Karl Johan Kirkebø 

dersom du er medlem av 
statskirken, men ikke ansatt der.    

Bispedømmerådkandidat Karl Johan Kirkebø: 

– Viktig med 
respekt for

ulike syn
STILLER TIL VALG: – Jeg oppfatter meg som 
trygt plassert på de vedtak som er gjeldende 

for Den norske kirke på alle sentrale 
områder, sier Karl Johan Kirkebø, 

som stiller til valg som lek kandidat 
ved årets bisperådsvalg.
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Tre av de nominerte
kandidatene til
bispedømmeråds-
valget er hjemme-
hørende i Fana
prosti.

TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Listen over nominerte kandidater til bispe-
dømmerådsvalget i Bjørgvin er nå klar. To-
talt er det nominert 23 leke kandidater, fem
prester og fem kirkelig tilsatte.

Tredelt valg
De nominerte fra Fana prosti er menighets-
rådsleder i Bønes Karl Johan Kirkebø (59),
sokneprest i Birkeland Ivar Braut (53) og di-
akon i Birkeland Tone Therese Totland (52).
Selve valget er en rakett med tre trinn.  Første
del gjennomføres 14. september, samme dag
som stortingsvalget og menighetsrådsvalget.
Alle kirkemedlemmer over 15 år har her
stemmerett ved valget av leke kandidater til
Bispedømmerådet, der altså Karl Johan Kir-
kebø er nominert fra Fana prosti. 

Valg for kirkens ansatte
Andre valgrunde blir i november, da sokne-
rådene skal velge ytterligere fire leke med-
lemmer. Siste del av valget skal være avgjort
innen 1. desember, som er fristen prestene og

Kirkevalget er ikke som stortings-
valget, der forskjellen på de ulike
kandidatene er hjemlet i ideologi
og politiske partier.

TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

FOTO: BJØRGVIN BISPEDØMME

Organisasjonen Nordisk nettverk for ekte-
skapet har derfor gjort kirkevalget enklere
for deg, og delt kandidatene til alle landets
bispedømmeråd inn i fire fargekoder.

Gult eller rosa?
Nordisk nettverk for ekteskapet er en kam-
panjeorganisert aksjon med formål å hindre

at de skandinaviske landene innfører kjønns-
nøytrale ekteskapslover. I forkant av kirke-
valget har de derfor sendt ut et spørreskjema
til alle kandidatene, der de ber hver av dem
om å utdype sitt syn på kjønnsnøytral liturgi
i kirken. Kandidatenes svar ligger nå tilgjeng-
elig på nettet. Organisasjonen har tatt seg den
frihet å markere tilhengerne av dagens liturgi
med gul farge, mens de som vil åpne for
kjønnsnøytrale ekteskap har fått rosa farge.

Mangler rosa
I tillegg er det lagt en lyseblå fargetone over
de som er nøytrale eller uklare i sitt svar, og
en lysebrun sjattering på de som ikke har
svart på henvendelsen. For Bjørgvin bispe-
dømme sin del kan det se ut som om de gule

er i stort flertall, mens de rosa glimrer med
sitt fravær. En gjennomgang av presentasjo-
nen på bispedømmets egen side tyder på
samme resultat. Årsakene til dette kan være
mange. Kanskje oppleves det som vanskelig
å stå frem med synspunkter for kjønnsnøy-
tralt ekteskap innenfor kirkens vegger.

Ikke inkludert
Skal vi tro sokneprest Jens Linde i Ytre Sogn
prosti, er det heller omvendt. Han er mot-
stander av kjønnsnøytral ekteskapslov, og
oppsummerer sitt svar slik: «Jeg vil arbeide
for at vi som opplever det vanskelig å støtte
homofile i partnerskap sin rett til vigslede stil-
linger fortsatt kjenner oss inkluderte i kirkens
fellesskap». Etter resten av svarene å dømme,

Kjønnsnøytralt ekteskap:  Velg en farge 

Din stemme avgjør!

LEK KANDIDAT: – Jeg ønsker meg en tydelig

og modig kirke som verner om menneskets

verd lokalt, nasjonalt og internasjonalt, sier di-

akon Tone Therese Totland (51). Hun er en lek

kandidat du kan stemme på om du er kirkelig

tilsatt i minst 15 prosent  stilling. Totland er

opptatt av at utviklingshemmede skal finne sin

plass i menighetene, og at alle blir møtt med

respekt og likeverd uansett forutsetninger. 

– En åpen, lyttende kirke er viktig. Vi må våge å

være tydelige og ærlige når troen møter ånde-

lig lengsel og mange åndelige strømninger. 

GEISTLIG KANDIDAT: – Forkynningen skal

være riktig, klar og frimodig, sier Ivar Braut

(53), sokneprest i Birkeland menighet og

kandidat for geistlig ansatte. Han mener at

kirken skal holde fast på at bare ekteskapet

mellom mann og kvinne er gyldig i kirkelig i

kirkelig mening. – I  homofili-spørsmålet ar-

beider jeg for kompromiss og samhold, sier

han. – Selv vil jeg ikke stemme for tilsetting

av homofilt samlevende i bispedømmet. Og

jeg vil stemme mot alle forsøk på å lage en

velsigningsliturgi for likekjønnet samliv.
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skulle ikke akkurat det være noe stort pro-
blem i Bjørgvin bispedømme. ●

Mer informasjon:
www.bevarekteskapet.no/kirkevalget

www.kirkevalget.no

de kirkelig tilsatte har fått til å velge sine re-
presentanter.  Bispedømmerådet i Bjørgvin
har til sammen ti medlemmer, inkludert bis-
kopen (ikke valgbar). Størst spenning knyt-
ter det seg til valget av lekfolkplassene. Lek-
folket har majoritet i de norske bispedøm-
merådene, med totalt 77 av de 115 rådsmed-
lemmene som utgjør Kirkemøtet. 

Kandidatene skal rangeres
Valget til Bispedømmerådet/Kirkemøtet 14.
september foregår som preferansevalg. Dette

betyr at du skal velge og rang-
ere inntil fem kandidater på
stemmeseddelen. Du setter ett
kryss i kolonnen «mitt første-
valg», ett i «mitt andrevalg» og
så videre. Dersom stemme-
seddelen ikke skal forkastes,
må du rangere minst en kan-
didat. Også ved valg av menig-
hetsråd skal kandidatene
rangeres, men på en litt annen
måte. Kandidatene er her satt
opp i prioritert rekkefølge,
men du har mange mulighe-
ter til å endre på denne.

Kumulering og stryking
Når du setter et kryss eller
skriver «kum» ved et navn,
kalles dette for å kumulere.
Da får denne kandidaten en

ekstra stemme. Skal kumulering ha virkning,
må de kumulerte kandidater stå på den øver-
ste delen av listen. Du kan også føye nye navn
til listen, endre nummereringen på kandida-
tene eller stryke navn. Leveres listen urettet,
vil de 15 (eventuelt 13, 11 eller 9) første nav-
nene på listen telle med ved opptellingen.
Resten av navnene telles ikke med. Dersom
de fem første navnene på listen er kumulert,
utgjør disse ti stemmer. ●

Mer informasjon om valget finner du på
www.kirkevalget.no (bokmål) og

www.kyrkjevalet.no (nynorsk).

De fleste kandidatene i Bjørgvin bispedømme

sier klart nei til kjønnsnøytral ekteskapslov (gult).

Av de leke kandidatene, er det kun Cathrine Hal-

stensen, Karl Johan Kirkebø, Henny Koppen og

Ivar Ådnanes som har fått lyseblå farge (nøy-

tral/uklar), mens ingen av Bjørgvin-kandidater

har fått rosa (ja til kjønnsnøytral ekteskapslov).

Tre kandidater besvarte ikke spørsmålet.

STEMMESEDDEL: Husk å
rangere inntil fem kandidater
når du stemmer på leke med-
lemmer til bispedømmeråd og
Kirkemøtet. Karl Johan Kirke-
bø er kandidat fra Fana prosti.

Bruk stemme-
retten dykkar!
Kyrkjevalet denne gongen skjer
etter ny ordning. Den nye ordninga
vart vedtekten av Stortinget i
tilknytning til det såkalla tverr-
politiske kyrkjeforliket i 2008.

AV PROST PER BARSNES

Stortinget si målsetjing var å auke opp-
slutninga om ulike kyrkjeval. Auka opp-
slutning er for Stortinget ein avgjerande
føresetnad for å gi Den norske kyrkje
større sjølvstende og fridom i forhold til
staten, t.d. ved å la kyrkja sjølv få utnemne
sine prostar og biskopar. Det er sjølvsagt
ikkje å vente at målsettinga til fulle blir
nådd dette året. Men eg håpar at oppslut-
ninga om kyrkjevalet blir så god, at den
retning utviklinga no har, vil forsterke
seg. Difor oppmodar eg alle kyrkjemedle-
mer om å bruke stemmeretten, både i
kyrkjeval og i Stortingsval 14. september. 

Godt val! ●

Prost Per Barsnes.

felles 4-09.qxp:felles.qxp  26-08-09  11:29  Side 7



8 september 2009                  

Oxford-bevegelsen:

Høymesse
for sansene
TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Når menighetsbladet treffer ham, er han net-
topp kommet hjem fra Oxford - etter å ha
brukt en del av sommerferien til å studere en
viktig del av den anglikanske kirkehistorien.

– Forbindelsen mellom kirken og histori-
en er sterkere i England, sier han, og mener
at dette avspeiles gjennom vakre og poetiske
kirkenavn.

– Vi har noen hederlige unntak her i Ber-
gen, som Mariakirken, Johanneskirken, St.
Jacobs kirke og St. Markus kirke, men det er
jo gamle kirker.  

- Ønsker du å få snudd denne tradisjonen?
– Det hadde vært helt fantastisk. Men den

norske tradisjonen har nok en begrunnelse
som jeg ikke er helt innforstått med.

Tractarians
Hjertnes er lærer ved Bergen tekniske fag-
skole. Sommerkurset i Oxford meldte han
seg på etter en helgetur til byen tidligere i år.

– Jeg ble fascinert av det jeg fikk høre om
Oxford-bevegelsen, forteller han. 

Denne høykirkelige bevegelsen reagerte
på det de mente var en tiltagende sekularise-
ring av den anglikanske kirken.

– Da jeg kom hjem, gikk jeg inn på nettsi-
den til Universitetet i Oxford. Der fant jeg et
sommerkurs om Oxford-bevegelsen, og da
var veien kort til å trykke «bestill».

Oxford-bevegelsen sprang ut fra byens
universitetsmiljø, der de begynte å gjøre seg
gjeldende i 1830-årene. De ble også kalt The
Tractarians, et navn de fikk etter å ha publi-
sert en rekke teologiske artikler («tracts»),
der de utdypet sitt syn. 

Kraftsenter
Sentrale navn i bevegelsen var John Henry
Newman, John Keble og Edward Pusey. De
mente at både den anglikanske, romersk-ka-

tolske og ortodokse kirken «nedstammet»
direkte fra den opprinnelige kirken, slik den
ble grunnlagt av apostlene.

– I artiklene sine hevdet de at liturgien, se-
remoniene og ritualene i den anglikanske
kirken hadde fjernet seg fra den opprinneli-
ge kirken. Oxford-bevegelsen ønsket seg til-
bake til røttene, for å si det slik.

Oxford var den gang som nå et intellektu-
elt, teologisk og akademisk kraftsenter
innenfor den anglikanske kirken. Oxford-
bevegelsen ble derfor regnet som toneangi-
vende, og ble lyttet til. 

Men de hadde også mektige motstandere. 

Evangelikerne
Den anglikanske kirken på 1800-tallet var
dominert av «The Evangelicals», en mer lav-
kirkelig og folkelig retning. Etter reformasjo-
nen hadde kirken gått i en veldig anti-katolsk
retning. Roma var suspekt. Dette preget både
liturgi, arkitektur og interiør i kirkene. Hjert-
nes mener dette minner om konflikter kon-
flikter han ser i dagens norske kirke. 

– Avstanden mellom bedehuskulturen og
de mer høykirkelige delene av statskirken er
jo ganske stor.

– Går dette også på lære?
– Det vet jeg for lite om. Jeg tenker mer på

skillet mellom liberal og konservativ teologi.
Det har påvirket konfliktnivået i Den norske
kirke, for å si det litt forsiktig.

Ytterpunkter
Oxford-bevegelsen er ikke lenger aktiv, men
hadde stor innflytelse på utviklingen og
bredden i dagens anglikanske kirke.

– Både arkitektonisk og teologisk er det et
stort spenn innenfor den anglikanske kir-
ken, sier han, og forteller om to svært for-
skjellige kirker han besøkte i Oxford under
sommerens studieopphold.

– Den spartansk utstyrte St. Alldates og

den rikt utsmykkede St. Barnabas represen-
terer ytterpunktene i Oxford. 

– Hvilken av dem foretrekker du?
– Jeg må innrømme at det gir en helt an-

nen følelse av høytid å tre inn i St. Barnabas.
Denne kirken appellerer åpenbart til mange,
siden bare en tredel av dem som går til guds-
tjeneste der kommer fra selve menigheten.
Resten kommer fra andre deler av Oxford.

– Jeg har aldri forstått hvorfor kirker må kalles opp etter
stedet der er bygget, sier Frode Hjertnes (49), redaktør i
Slettebakken menighetsblad.

CHRIST CHURCH COLLEGE: – Jeg traff nok ikke
Humlesnurr, sier Hjertnes etter studieoppholdet.
Deler av Harry Potter-filmene ble spilt inn her. 
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Oxford-bevegelsen
– Hadde sitt utspring blant høykir-
kelige anglikanere, de fleste av dem
tilknyttet Universitetet i Oxford. 

– Var også kjent som «Tractarian-
bevegelsen», siden bevegelsen
gjorde seg kjent gjennom en rekke
«tracts» eller artikler de publiserte
i perioden 1833-1845.

– De mest fremstående personene
var prestene John Keble og John
Henry Newman og professor i he-
braisk Edward Bouverie Pusey.

– Bevegelsen søkte tilbake til kato-
lisismen, og mente at både den an-
glikanske, romersk-katolske og or-
todokse kirken var direkte etter-
kommere etter den tidligste kirken.

– De reagerte også på verdsliggjø-
ringen av kirken, og polemiserte
mot liberal teologi.

– I bevegelsens 90. og siste «tract»
argumenterte John Henry Newman
for at den romersk-katolske kir-
kens doktriner var sammenfal-
lende med den opprinnelige læren i
den anglikanske kirken. Like etter
konverterte han til katolisismen. 

– Mange biskoper nektet å gi stil-
linger til Oxford-prester, og flere av
dem endte derfor opp som prester i
slummen. Dette gjorde at de etter
hvert ble sterkt kritiske til britisk
sosialpolitikk, som de nå fikk se
konsekvensene av på nært hold.

– Mer informasjon:
www.anglicanhistory.org,
www.ccel.org,
www.anglocatholicsocialism.org og
www.chch.ox.ac.uk 

En engel gikk forbi
– Er du selv litt katolsk i din legning?

– Det kan man ikke være som redaktør i et
luthersk menighetsblad, smiler han.

– Men du kan godt skrive at arkitektur, ut-
smykking og liturgi i mange katolske kirker ap-
pellerer mer til sanseapparatet og representerer
en større kontrast til verden utenfor kirkerom-
met. Det gjør inntrykk.

– Hvordan er din Jesus?
Hjertnes tar seg til haken, ser opp mot taket

og blir stille en stund. «En engel gikk forbi»,
tenker jeg.

– Jesus er mild, rettferdig og kompromissløs.
Det ligger imidlertid ikke for meg å snakke om
Jesus i slike hverdagslige termer. For meg er
Han en veldig opphøyet skikkelse, og et stort
mysterium.  ●

IDEOLOG: Presten John Henry New-
man var en sentral figur i utviklingen
av Oxford-bevegelsen. Senere kon-
verterte han til katolisismen. Portrett
malt av John Everett Millais i 1881.

ORD IKKE NOK: – Høykirkelig musikk, arkitektur og ut-
smykking gir en følelse av noe større bak, spesielt når

du opplever dette i fellesskap med andre, sier Frode
Hjertnes. – Ord kommer ikke like langt alene.

HØYKIRKELIG: Utsmykking fra 
St. Barnabas-kirken i bydelen Jericho. 

LAVKIRKELIG: : Langt mer spartansk innredning i St. 
Katherine's, en annen evangelisk kirke litt utenfor Oxford.

FOTO FRA OXFORD: FRODE HJERTNES.
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De senere år har menighetsbla-
det hatt flere artikler knyttet til
Midtøsten-problematikken og
med dette berørt ømtålige
tema. I nr. 3/09 ble det gitt en
presentasjon av den arabiske
biskopen i den gresk-melkittis-
ke kirke i Midtøsten, Elias Cha-
cour. Han ser for seg opphør av
staten Israels eksistens og jø-
diske karakter. I stedet skal
denne omformes til en multi-
kulturell sammenslutning. Slik
setter man en strek over det
svært mange oppfatter som
kjernen i saken, nemlig at eta-
bleringen av jødestaten i 1948
for internasjonal jødedom inne-
bar oppfyllelsen av drømmen
om tilbakevendelse til «Eretz
Israel» og Jerusalem. 

Helt siden jødenes fordrivelse
fra Palestina i år 70 e. Kr. har det
kontinuerlig eksistert lommer
av jødiske samfunn over hele
Midtøsten. Statsdannelsen i
1948 innebar den endelige slut-
ten på nær 1300 år med jødisk
«dhimii»-status (beskyttet)
under islamsk styre. For etter
arabiske erobringer fra det 7.
århundre ble både jøder og
kristne underlagt «dar al-Is-
lam» – verden som adlyder Al-
lah. Disse ble kun under strenge
vilkår tillatt å praktisere sin tro. 

Under muslimsk styre hvilte
en pakt, en «dhimma», over
«Bokens folk», som araberne
kalte dem, og som tilsa at deres
tro ble erkjent som mindrever-
dig. Den langvarige undertryk-

kelsen var imidlertid av en slik
art at store deler av levende og
åpne samfunn av kristne og jø-
der over tiden forsvant.

Det var derfor bemerkelses-
verdig at det fremdeles var min-
dre jødiske og kristne samfunn
ved inngangen til det 19. århun-
dre – da europeiske staters
sterkere tilstedeværelse i Midt-
østen for første gang tilbød dis-
se samfunn en form for reell be-
skyttelse. Å skape et inntrykk av
en uavbrutt gullalder av tole-
ranse under muslimske her-
skere, er derfor helt uriktig.

Chacour og arabiske kirker
kaller seg «levende steiner»,
som kontrast til den døde arke-
ologi – jødenes historie – som
de søker å unndra seg. I tillegg
mener de seg å være rette
etterkommere etter de første
kristne – med den viktige for-

skjell at dagens arabiske krist-
ne er ytterst selektive ved bruk
av Det gamle testamentets
skrifter. 

Vestlige kirker blir forledet til
å mene at Israel av i dag forføl-
ger både disse «levende stei-
ner» og muslimske arabere, og
at «Det Hellige Land» (Israel
må ikke nevnes) således blir
tømt for kristne. Slike utsagn
fra Chacour er også uttrykk for
de kristne araberes ettergivelse
overfor den arabiske majori-
tetskulturen. De ser dermed
ikke at den anti-sionisme de
forfekter i sin basis er anti-kris-
ten og vil kunne slå tilbake på
dem selv.

Av en like alvorlig karakter er
det faktum at biskopen og hans
likesinnede får Vestens kirkele-
dere med på en stadig fordøm-
melse av Israel. Sjelden opple-
ver man identifikasjon med de
mange nasjonaliteter underlagt
arabisk og muslimsk styre –
også kristne – som forgjeves
har aspirert for uavhengighet.
At jødene skulle oppnå sitt
hjemland er dermed et viktig
signal til andre undertrykte folk
i regionen.

Kristne medier i vest må utvi-
se åpenhet og ærlighet ved be-
handlingen av ulike samfunns-
forhold i Midtøsten – især de re-
ligiøse. Det skylder vi vårt jødis-
ke «stebroderfolk» – som Hen-
rik Wergeland kalte dem! ●

ARVID DAASTØL HØY, SØREIDE

Spørsmålet i tittelen har kun ett
og entydig svar: JA. Det er derfor
en forbrytelse mot GUD og Nor-
ge å gjøre endringer i grunnlo-
ven. Gå inn i ditt hjerte. Spør
hvorfor du vil ha endring? Jeg vet
at det svaret du finner er hunger
etter makt og dominans.

La makten være der den skal
være, nemlig hos GUD. Dersom
du er sannferdig når du går inn i
ditt indre for å finne svaret, la
deg da heller ikke påvirke av
verslige argumenter, men følg
dine ekte følelser. Du vil da
finne svaret! La STATSKIRKA

BESTÅ slik grunnloven av 1814
sier. 

Den endring av grunnloven
det skal stemmes over etter val-
get, er en endring gjort med
hjertet og Gud har vært med og
styrt de menneskene som har
laget forslaget. Den føles derfor
god. Det er bare Gud og Jesu

lære som gir oss den riktige ret-
ningen. Vær særlig aktsom
overfor makt. Vi er disipler som
må søke det mesteren vil, ikke
det vi selv vil. Dersom statskir-
ken forsvinner er vårt NORGE
åpen for islam. Statskirken er
vårt eneste og sterkeste forsvar
for å beholde et kristent NORGE. 

Vi må heller ikke godta det
spill som humanetikerne driver.
Den humanetiske lære er men-
neskeskapt og et frø fra djevelen
er dens opphav. ●

BJØRN AKSEL JOHANNESSEN, RÅDAL

Menighetsbladet og Midtøsten

Var Gud tilstede på Eidsvoll i 1814?

�
leserbrev

SEMINAR: Sogneprest Bjarte
Holme er foredragsholder.

SORGSEMINAR
FOR ETTERLATTE
Fana Prosti inviterer til et 
seminar om sorg.

Sorgen berører oss på mange
måter, og du er velkommen
enten det er kort eller lengre
tid siden dødsfallet.

Tid: Lørdag  31 oktober 
kl. 10- 14. SSted: Birkeland
menighetshus, Øvsttunv. 29.

Program:
• Hva er sorg og hva gjør sor-
gen med oss . Ved sokneprest
i Storetveit, Bjarte Holme
• Lunch
• Samtale/ spørsmål
• Orientering om tilbud til
etterlatte i Fana prosti.

Påmelding eller spørsmål?
Diakon Tone Totland
Tlf.  55 36 22 85 / 915 32323
E-post: tone.totland@bkf.no
Diakon Linda Bårdsen
Tlf. 55 30 81 17
E-post: linda.bardsen@bkf.no

VELKOMMEN  -   også om du
ikke har fått meldt deg på.

Erkebiskop Elias Chacour ser for
seg en felles stat der kristne, jø-
der og muslimer kan leve sam-
men. For vår leser betyr dette
opphør av staten Israels eksis-
tens. FOTO: JENS OLAV MÆLAND

Kultur

•  Storetveit kirke hver 
onsdag kl 1900 – 1945:
Kveldstoner i åpen kirke.
V/Barbro Husdal og Carsten
Dyngeland. Gjester, onsdag 7
oktober: Ruth Bakke og Randi
Harila.

•  Fana kirke, søndag 13.sep-
tember kl 18.00: Innvielse av det
nye flygelet. Konsert ved Håvard
Gimse. Bill: kr 100,- ved inng.

felles 4-09.qxp:felles.qxp  26-08-09  11:29  Side 10



11                september 2009

VIL DU VÆRE FRIVILLIG PÅ KIRKENS SOS?
Det hjelper å snakke - når en har noen som vil lytte! 
Vi trenger flere som vil prate med et medmenneske som har det vanskelig. Din oppgave er å lytte og tenke høyt sammen 
med den som ringer eller skriver til Kirkens SOS. Du skal ikke gi råd eller løse den andres problemer. Du får 
innføringskurs, veiledning og videre faglig oppfølging så lenge du er med som frivillig. Du går inn en ordnet 
vaktturnus, tilpasset din hverdag. Kirkens SOS er en døgnåpen krisetjeneste. Du må være mellom 20 og 80 år, og du 
må ha avstand til egne kriser.

Kursstart er 29. september. Interessert? Kontakt oss på 55 32 58 45/ 941 83 654, 
bjorgvin@kirkens-sos.no eller www.kirkens-sos.no Velkommen til et lærerikt og givende felleskap!

AV DAGLIG LEDER KIRKENS SOS,

GRETA GRAMSTAD 

Så kan vi få mange svar. Tan-
ker, følelser, behov, kropp.
Noen ganger er det gode
ting som dukker opp. Tak-
knemlighet, glede, latter, de
gode verdiene, håp. Andre
ganger er det de vonde fø-
lelsene, de udekkede beho-
vene, sykdom og bekymring
som først dukker opp. 

Alle opplever begge deler
i livet sitt. Det gode og det
vanskelige.  Vi som tar tele-
foner og svarer på SOSmel-
dinger tåler å høre det van-
skelige, vi tåler å være sam-
men med inn i det mørkes-
te. Vi tror på verdien av å
være sammen, sette ord på
og erkjenne det som er. Fø-
lelsesmessig førstehjelp
kalles det gjerne. 

Heldigvis er det ikke bare
på Kirkens SOS at det gis fø-
lelsesmessig førstehjelp. 

De gode samtalene er li-
met som gjør samfunnet
vårt godt å være i. De skjer
hver dag, mellom vanlige
mennesker. Dersom vi slut-
ter å dele følelser får vi et
kaldt og ugjestmildt sam-
funn. Vi trenger fellesskap,
vi trenger respekt, vi treng-
er å bli lyttet til, at noen prø-
ver å forstå oss. Samtidig
trenger vi også selv å prøve
å forstå andre, vi trenger å
føle at vi betyr noe for andre,
vi trenger gleden av dele det
som er viktig, både det gode
og det vanskelige. 

Det er godt å ha noen å
dele med når livet er tungt.
Og det er deilig å ha noen å
dele det glade med. Sam-
men kan vi oppnå at det

«halvtomme» glasset en-
dres til et «halvfullt» glass. 

Å hjelpe er noe annet enn
å overta. Når vi lytter og de-
ler med hverandre så bærer
vi fortsatt våre egne proble-
mer. Den gode samtalen
skaper rom for refleksjon
og undring. Noen ganger
finnes ingen løsninger eller
svar. Men det kan være let-
tere å bære det vanskelige
når vi har delt tanker og fø-
lelser med den annen. 

På Kirkens SOS sier vi ofte
at det er viktig og riktig å
snakke sant om seg selv. Vi
sier også at vi ønsker å lytte
til akkurat det – uten å for-
dømme eller justere. 

Pust! Kjenn etter. Del
gjerne med en du stoler på.
Kanskje opplever du at det
halvtomme glasset er blitt
halvfullt.  ●

Hvordan har jeg det – egentlig?
«Egentlig, hva betyr det?» Spørsmålet utfordrer til å kjenne etter. Til å
stoppe opp, puste, ha fokus på seg selv. Hvordan er det å være meg
akkurat nå?

• Fana kirke søndag 20.sept. 
kl 19.00: Konsert med Fana
Mannskor, Stemmene fra Stend
og Susanne Blindheim Heldal
(sang). Program: Norsk og rus-
sisk kirkemusikk, ballader mm.
Billetter kr 120-, ved inngangen
eller fra kormedlemmene.

• Fana kirke søndag 27.sept. 
kl 19.00: Konsert med kantorene
Ruth Bakke Haug, Gjermund 
Mildestveit og Jostein Aarvik, 
korgruppe. Orgel- og vokalmu-
sikk av 200-årsjubilanten Felix 
Mendelssohn-Bartholdy. 
Gratis adgang. Kollekt ved ut-
gangen.

• Landås kirke søndag 27. sep-
tember kl. 19.00: I forbindelse
med kulturdagene i Årstad bydel
holder kirkekorene i bydelen og
Bergens Turnforenings 
orkester konsert i Landås kirke.

• Fana kirke Søndag 11.oktober
kl 19.00: Konsert med Kor é Vi og
gjester. Koret presenterer sitt
program for konsertereisen til
York. Bill. kr 100,- ved inngangen.

• Søreide kirke, 11. oktober kl
11.00: Eldres kirkesøndag 

• Fana kirke Søndag 18.oktober
kl 19.00: Høsttakkekonsert med

Fana Kyrkjekor, Fana Mannskor
og «Golden Accolade» (Moskva).
Kormusikk, sang og klavér. Gratis
adgang. Kollekt ved utgangen

• Storetveit kirke, 24 oktober kl
19.00: Konsert med Elverum da-
mekor, jazztrioen Terz og gjester.

• Fana kirke, søndag 25.oktober
kl 19.00 «Lyset fra et annet hjer-
te».

• Skjold kirke, søndag 25. oktober
kl. 19.00:Foredrag med etterføl-
gende samtale. Tidligere sjefsre-
daktør i Stavanger Aftenblad,
Sven Egil Omdal drøfter religio-

nens plass og rolle i det offentlige
rom. Enkel bevertning

• Skjold kirke, mandag 2. no-
vember kl. 19.00: Fotball, Gud og
humor …eller var det omvendt?
En samtale med biskopen og
mannen Halvor Nordhaug om de
store spørsmål i livet, samt litt om
de mange små. Enkel bevertning. 

Skjold kirke, søndag 8. november
kl 19.00: Vi feirer at Skjold kirkes
flygel er ferdig finansiert med en
festkonsert. Pianist Knut Chr.
Jansson m/musikervenner.
Enkel bevertning. Billetter, kr 100
ved inngangen.

Greta Gramstad , daglig leder i Kirkens sos.
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12 september 2009                  

Bok & Media Vestbok

Tlf 55 13 15 00 - www.dbeg.no
Begravelsesbyråkjeden Jølstad

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

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

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

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

Servicesekretær 
Inger Helene Jæger
Telefon: 55 59 71 83 
inger.helene.jaeger@bkf.no

Adresse: 
Fanaveien 320, 
5244 Fana
E-post: fanaprosti@bkf.no

Fana prosti: Oppgaver og
kontaktinformasjon

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

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

Hver fredag:
Kunngjøring om 
gudstjenester
i Fana Prosti. 

E-post:
sylvi@fanaposten.no

Perspektiv på livet

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

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

Prostikontoret har personalansvaret for dem som job-
ber i kirkene i Fana. Kontoret koordinerer fellesfunksjo-
ner og samarbeidsprosjekter. Kontoret utfører sentral-
bordtjeneste for alle menighetene i Fana, utfører all kir-
kebokføring og administrerer dåp, vigsel og gravferder.

Hjelp oss 
med skyss!
Kjære born og borneborn av 
aldrande foreldre og beste-
foreldre utan bil!

Tverrsambandet i Fana er dårleg og oftast er bil einaste framkomst-
middel. Det fører til at sjuke og gamle som ikkje disponerer bil eller
lenger køyrer sjølv blir sette utanfor, og at folk som før regelmessig
valde å gå på gudsteneste, ikkje kjem seg dit. Mange lengtar sårt etter
å få koma til kyrkje utan at dei set ord på det, i frykt for å gi dei dårleg
samvit. Slik fell dei mellom to stolar!

Kjære born og borneborn av aldrande foreldre og besteforeldre
utan bil! Ja kjære naboar også! Har de høve til å gi skysshjelp, t.d. ein
gong i månaden, om ikkje meir, og i høgtidshelgar? Skyss til butik-
ken er fint. Men skyss til gudsteneste blir også sett pris på!

PER BARSNES, PROST 
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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 

Mona Gangsøy Eide 

Telefon  . . . . . . . . . . . . . 55 59 71 56
Mobil  . . . . . . . . . . . . . . . 452 35 760
slettebakken.menighet@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 

Kirketjener 

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

Familearbeider/frivillighets-

koordinator Kristin Trætteberg

Telefon  . . . . . . . . . . . . . 55 59 71 55
Mobil  . . . . . . . . . . . . . . . 977 18 438
E-post . kristin.traetteberg@bkf.no

Menighetens barnehage

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

Barnehagestyrer Signe Trætteberg

Telefon, privat  . . . . . . . .55 28 16 82

Menighetsrådsleder Nora Linden 

Telefon . . . . . . . . . . . . . .55 36 00 67 

Menighetens kor

Olav Øgaard  . . . . . . . . .55 28 96 65

Besøkstjenesten

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

Frivillighetskoordinator for 

musikkaktiviteter Espen Rotevatn

Mobil  . . . . . . . . . . . . . . . 470 74 775

Eldresenteret

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

Søndagsskolen

Kristin Trætteberg  . . . .97 71 84 38 

Speiderne

Jan Thomas Moldung  . . 906 58 242

TenSing

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

Lederkurset

Kjetil Størkson  . . . . . . . 952 47 564 

VI KAN 

Marit D.Johannesen . . .55 28 40 79

Cellegrupper: 

Birger Huun55 28 92 04/917 15 464

Ungdomskontoret

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

Ungdomsklubben

Christine Wilhelmsen  . . 481 43 572 

Ungdomsarbeider Ole J. Sjursen

Mobil  . . . . . . . . . . . . . . . 852 47 232

Kamerunringen

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

Gave til menigheten?

Bankgiro  . . . . . . . . .3624.51.12208

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

13                 september 2009

Natlandsveien Blomster
Natlandsveien 65, 
5093 Bergen
Telefon: 55 20 22 11
Telefaks: 55 20 10 05
E-post: natbloms@online.no
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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 dek-

kes av innsamlede midler, gaver og takkoffer. 

Målet er å få flere givere som slutter seg til ordning-
en med autogiro for månedlig trekk. Fast givertje-
nesten gir forutsigbarhet og muligheter for å plan-
legge nye prosjekter som kommer mennesker i me-
nigheten til gode. 

Tenkt eksempel: Hvis 100 mennesker 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 familie-
arbeider i 50% stilling. Dette er noe som sikrer et til-
bud for småbarnsfamilier med babysang, småbarn-
treff og søndagsskole. Det vil støtte menighetens di-
akonale arbeid, dåpsopplæring og andre menig-
hetsaktiviteter. Vi vil gjerne sikre aktiviteter på da-
gens nivå og aller helst bygge videre på det gode en-
gasjementet som allerede finnes i Slettebakken i
dag. 

Alle som gir gaver til Den norske kirke kan få skat-
tefradrag. 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 gi-
ver hos oss med personnummer. Dette gjør du: 

- Finn påmeldingsskjema for avtalegiro i våpenhu-
set eller ring Slettebakken menighet 55 59 71 50 og
be om å få det tilsendt. Dette er en trygg og god
måte å gi gave på. Fyll ut og send inn til menighets-
kontoret. 

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

Avtale om givertjeneste i 

Slettebakken menighet. 

Navn ............................................................................

Adresse ........................................................................

Poststed ………… postnummer .........................

Personnummer: 11 siffer............................................

Frekvens: 

Hver måned ……..... Hvert kvartal ……..

engangsbeløp ......... Beløp .....…………

Betalingsmåte:

Nettgiro: Legger selv inn faste trekk ..........................

Giro: Antall giro som ønskes tilsendt..........................

Ønsker informasjon om autogiro der beløpet

trekkes av bank etter fullmakt fra giver......................

Avtalen løper til giver selv endrer 

eller avslutter giveravtalen. 

Skjema sendes til: Slettebakken menighet. 

Vilhelm Bjerknesvei 31 5081 Bergen.

14 september 2009                   

ASTRID DALEHAUG NORHEIM

Til høsten er det tre år siden et spedt me-
nighetsprosjekt i nybyggerområdene på
Nattland og i Sædalen inviterte til første
barnekorøvelse. I dag har Sædalen me-
nighet egen prest og prosjektleder i halv
stilling, gudstjeneste en gang i måneden,
barnekor, friluftsgruppe og KRIK. 

Til sammen er rundt 160 barn og voks-
ne fra rundt 100 husstander i jevnlig kon-
takt med menigheten. 

– Gledelig
I tillegg kommer kulturkvelder, voksen-
koret SoundsLikeUs som er startet i sam-
arbeid med Slettebakken, og 41. Bergen
KFUK-KFUM-speidere som eksisterte
før menighetsarbeidet begynte. 

– Menighetsarbeidet har utviklet seg
gledelig, sier sogneprest Ivar Braut i Bir-
keland menighet, som var en av initiativ-
tagerne til menighetsprosjektet.

– Det er ekstra fint å se hvordan barna er
blitt inkludert og trives. Likedan synes jeg
at gudstjenestene er godt planlagt og har
fått et moderne preg. Samtidig er det ekte
vare og klar forkynnelse med Jesus i sen-
trum.

Flere må ta ansvar
Braut minner om at arbeidet er helt av-
hengig av at en god del familier og enkelt-
personer stiller trofast opp i praktiske
oppgaver. 

– Slik har det vært til nå, og en av oppga-
vene er å engasjere enda flere til å ta an-
svar. Jeg tror nå at arbeidet skal inn i en
fase av konsolidering der en bygger ster-
kere det som finnes framfor å starte nye
tiltak. En oppgave for prostiet og bispe-
dømmet er å gi trygge og forutsigbare
rammer om en fast prestetjeneste og at
det gis trosopplæringsmidler eksplisitt til
Sædalen/Nattland.

50 voksne
– Jeg gleder med over å lese det som skjer i
Sædalen, sier Oddbjørn Stangeland ved
Senter for menighetsutvikling ved Mi-
sjonshøgskolen i Stavanger. 

– Det jeg har hørt disse tre årene har be-
kreftet overbevisningen om at dette er liv
laga. Erfaringer fra menighetsplanting vi-

ser at det ofte er en kritisk masse på 50
voksne som må til for å gjøre en menighet
levedyktig over tid og skape videre vekst
mot 100 voksne. Det virker som om de
har funnet en balanse på å ivareta de tre
dimensjonene gudstjeneste, fellesskap og
misjon. Men hva med et internasjonalt
utblikk: har de et globalt misjonspro-
sjekt? Hvis ikke, så må de komme i gang.
Misjonsbefalingen gjelder både lokalt og
globalt!

Mye aktiviteter
– Hva er vanligvis utfordringene på dette
stadiet av en nyopprettet menighet?

– Nye menighetsdannelser med famili-
eprofil i Den norske kirke har de fleste
steder en entusiastisk oppstartsfase med
mye glede og begeistring. Hva skjer når
den første entusiasmen legger seg? En
menighet som vokser «tvinger» fram øn-
ske og behov om flere aktiviteter. Det kan
virke som om de allerede ligger i over-
kant av det som kan være sunt over lang
tid, så vær obs på at ikke alt trenger å leve
evig og lytt etter slitasjefaktorer, sier
Stangeland.

Slitasje
Leidulf Øy er prest i Sædalen menighet i
halv stilling i en treårig prosjektfase. Han
minner om at menigheten ble startet for å
være med å skape et godt nærmiljø og
fordi Jesu budskap ikke er forbeholdt få
mennesker.

– Menigheten må aldri bli seg selv nok,
sier han. 

– Er det slitasjefaktorer i menigheten?
– Terskelen er lav for å spørre folk i me-

nigheten om å bidra. Vi ser også at faren
er der fro at noen tar på seg for mye frivil-
lig arbeid. Vi må hjelpe hverandre til at vi
ikke blir brukt opp. Samtidig er det
mange som har ubrukte ressurser som
fortjener å komme frem i lyset. ●

Les mer om Oddbjørn
Stangelands råd og

vurderinger på 
www.sedalenmenighet.no

Sædalen – tre
Rundt 100 husstander er jevnlig i kontakt med det
nystartede menighetsarbeidet i Nattland/Sædalen.
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21.05. Nora Øvreseth 
Økland Wold

24.05. Marie H. Evjedal
Sebastian Flagtvedt
Christoffer 
Apelthun-Savland

07.06. Johannes Hjorth
Martin Saltnes 
Nedrebø
Andreas S. Vatne

21.06. Erlend Vattekar
Lars Vattekar
Lars Nordahl Jensen
Sikke Neverdahl

28.06. Amalie Ruud Hovden
Thea Solhaug

05.07. William A. Andresen
12.07. Maria B. Stalheim
19.07. Aksel Nedreberg 

Bergesen
26.07. Patrick Brown
29.07. Endre Tistel
02.08. Sander Nicholai 

Brandvik Støer
Evren Sverre 
Cornelis Selheim
Oliver Hjelmtveit
Emma Jansrud 
Hammer
Kasper Hatlenes Åbø
Lilly Grøvle Børresen

16.08. Aksel S. Mjeldheim
Johan Strand Vatne
Anna Kaisa 
Arnrup-Øien

Borghild Madsen
Åse Marie Eliassen
Britt Evelyn Aas
Svanhild Marie Matre
Margot J Thorkildsen
Johannes Hekland
Margrethe Lydia Erstad
Helge Lund Carlsen
Helga Margrethe Hansen
Bjørg Lillian Ordemann
Margit Bruland
Marta Alvær
Lilly Kristine Mørk
Poul Erik Hansen Jeppesen
Haldis Elise Soltvedt
Olga Nikoline Gjelsvik
Johannes Ness
Peder William Vitzgerald
Stewart Halvorsen
Marleik K Natland
Anna Johanne L. Nilsen
Kirsten Vatne
Alvhild Marie Erdalsdal
Lilly Magnhild Lundberg
Gerd Arnhild G. Nyhammer
Konrad Hodnekvam
Ole Andreas Færøvik
Leif Wangen
Olga Johanne Thunes

 vigde

døpte

Livets gang

re år etter

Hva er dette? 
Riktig svar sender du på

sms (eller ringer) 
til Kristin tlf: 977 18 438

Husk å oppgi
navn og adresse! 

Kanskje får du premien?

Barnekroken

Under: Barn tenner lys under forbønnen
under i gymsalen på Nattland skole.
Under, tv.: Grilling erstatter kirkekaffen
etter friluftsgudstjeneste på Helgeseter.
I midten: Sædalen barnegospels to kor
har 101 medlemmer fra 71 husstander. 

Her er det sommeravslutning. Nederst,
t.h: Utendørs kirkekaffe etter gudstje-
neste. ALLE FOTO: ASTRID DALEHAUG NORHEIM
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Returadresse:
Slettebakken menighetskontor
Vilhelm Bjerknesvei 31
5081 Bergen B
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Slettebakken kirke

6. september 14. s. e. pinse
11.00 Høymesse ved Jorunn M. 

Johnsen. Søndagsskole.
12.00 Fjellgudstjeneste ved Nubbe-

vann ved Lars Petter Eide og 
16. Bergen speidergruppe.

13. september 15. s. e. pinse
11.00 Gudstjeneste av de unge for 

alle ved Jorunn M. Johnsen, 
Lars Petter Eide og menig-
hetens unge. Presentasjon av 
konfirmanter.

20. september 16. s. e. pinse
11.00 Høymesse ved Lars Petter 

Eide. Dåp. Søndagsskole.

27. september 17. s. e. pinse
11.00 Høymesse ved Lars Petter 

Eide. Søndagsskole.

4. oktober 18. s. e. pinse
11.00 Økumenisk gudstjeneste med 

Bergen Baptistmenighet.
Sogneprest Jorunn M. 
Johnsen og pastor Åge 
Frantzen. Søndagsskole.

11. oktober 19. s. e. pinse
11.00 Høymesse ved Jorunn M. 

Johnsen. 

18. oktober 20. s. e. pinse
11.00 Høsttakkefest ved Jorunn M. 

Johnsen, Kristin Trætteberg 
og barnekorene i kirken. 
Dåp. Utdeling av 4-års bok.

25. oktober, bots- og bededag
11.00 Bots- og bededagsguds-

tjeneste ved Lars Petter Eide. 
Søndagsskole. Samtaletreff 
etter gudstjenesten.

Natland skole

Søndag 6. september 
11.00 Familiegudstjeneste starter 

Nattland- og Sædalendagen. 
Sædalen barnegospel synger. 

Søndag 4. oktober
11.00 Gudstjeneste, søndagsskole

Andakter på sykehjem

Slettebakken Menighets Eldre-
senter:  Dagligstuen,  hver torsdag
kl.17.00 fra 27. august.

Kolstihagen sykehjem: Fredagene
4. og 25. sept. og 23. okt. kl 12.00.

Slettemarken sykehjem
Onsdagene 23. september og 
21. oktober kl. 11.30

gudstjenester

Misjonsfest
Søndag 4. oktober kl. 18.00:
Misjonsfest i Slettebakken
kirke! Ellen Eliassen vil bidra
med nytt fra Kamerun. Det
blir sang og musikk ved Slet-
tebakken pensjonistkor og
Olav Øgaard. Andakt ved sok-
neprest Jorunn M. Johnsen.
God mat. Misjonsoffer. Arran-
gør: Kamerunringen NMS.

Pensjonisttreff i 
Slettebakken kirke 
ONSDAG 2. SEPTEMBER:
Pensjonisttreff kl.11.30. 
Dagens gjest: Sverre 
Trætteberg

ONSDAG 30. SEPTEMBER :
Formiddagstreff kl 11.30 for
bydelen i Slettebakken kirke 
Bergen seniorkor og pensjo-
nistkorene i menighetene
deltar. 

LivsDialog på 
Slettebakken
Samtalene om tro og liv i Slet-
tebakken kirke fortsetter en
del onsdagskvelder. Dette er
samlinger som er åpne for
alle, det er ingen fast gruppe.
Nye ønskes spesielt velkom-
men fra semesterstart. Sam-
lingene starter med en stille
stund i kirkerommet, med lys-
tenning og bønn. Vær velkom-
men til gode samtaler som
kanskje kan være til hjelp for
deg på din livsvei. Samtale-
leder er Ragnvald Hemstad.

Møtetider:
• 26. august
• 16. september
• 7. oktober 
• 28. oktober
• 18. november
• 2. desember
Alle dager kl 19.00 – 21.00.

Åpen kirke i 
Slettebakken 
3. september starter vi opp
igjen med åpen kirke torsda-
ger kl. 11.00-13.00 
Da er kirkerommet og me-
nighetssalen åpen for alle
som har lyst til å stikke inn-
om for en hyggelig prat, en
kopp kaffe/te og en vaffel. Det
er mulighet for et slag biljard
i ungdomslokalet. Det er
også mulighet til å få en stille
stund i kirkerommet.
Dette er vår lokale «sjø-
mannskirke» her på Slette-
bakken.
Kl 12.00 hver torsdag er det
en enkel middagsbønn i kir-
kerommet. Velkommen! 

Temakvelder
Høstens to temakvelder vil
rette oppmerksomheten mot
Apostelgjerningene. Vi vil via
foredrag ved Birger Huun og
Jorunn M. Johnsen arbeide
med denne boken og Lukas’
fortelling her om de første
kristne. Her vil vi finne inspi-
rasjon til våre liv som kristne
i en helt annen tid og
sammenheng. Foredragene
kombineres med samtale og
utveksling av troserfaringer i
møte med denne boken.
Tidspunkt:
Tirsdagene 29. september og
17. november kl 19.30 – 21.00

Kamerunringen
Møte i Slettebakken kirke
onsdagene 9. september og
14. oktober.
Begge dager kl 19.00.

SoundsLikeUs
Klør du i stemmebåndene et-
ter å synge sammen med an-
dre unge voksne? Og liker du
å prøve deg på forskjellige
musikksjangre? Da er
SoundsLikeUs noe for deg.

Koret ble startet høsten 2008
i samarbeid mellom Sædalen
og Slettebakken menigheter.
Repertoaret varierer mellom
negro spiritual, gospel, jazz-
pop og mer klassiske kor-
stykker. SoundsLikeUs har
mellom 20 og 25 medlemmer
i alderen 20-40 år og ønsker
flere velkommen. 

SoundsLikeUs øver høsten
2009 torsdager i oddetallsu-
ker kl 20.00 til 22.00 i menig-
hetssalen i Slettebakken kir-
ke. Oppstart 27. august.

Snakkes vi?
Mer info? Kontakt Sigrun på
tlf: 9220 8427 eller e-post:
sigrunsh@hotmail.com 

Se hva som skjer
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