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God
høst i
Slettebakken!
Italiafarere

Et viktig
valg

Med dampbåt
til «Saltkråkan»

45 Slettebakkenungdommer har
tilbrakt deler av
sommeren på
lederkurs i Italia.
En stor opplevelse! Side 2-3

For kirkens medlemmer blir valgdagen 14. september
en mulighet til å
påvirke sentrale
kirkepørsmål.
Side 10-14

Dampbåten sørget for
skyss og kyrkoherde
Elvin sto for åndelig
påfyll under midtsommerfeiringen på
selveste «Saltkråkan».
Side 16-17

www.slettebakken-kirke.no
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Dåpens nåde
Jeg har ikke oversikt over hvor mange barn jeg har
døpt eller hvor mange samtaler jeg har hatt med
foreldre som skulle døpe barnet sitt.
AV JORUNN M. JOHNSEN

Mange er det i alle fall, og det
er alltid en stor opplevelse for
en prest både å ha disse samtalene og enda mer det å stå ved
døpefonten med barnet, foreldre og faddere og hele menigheten samlet.
Fylt av glede over livets
under, med et nyfødt barn i
våre hender, kommer vi til deg
som gav oss livet.
En kjær salme som vi bruker
mye ved dåp. Det handler om
å få komme til Gud vår livgiver
med det mest dyrebare vi har,
legge ham eller henne frem for
Gud og be om nåde og velsignelse på livets vei. Det er en
start på livsveien som jeg tror
betyr mer for oss enn vi klarer
å sette ord på og forstå. Dåpens under, frelsens bad, det
nye livet i Jesus Kristus – det er
jo ikke til å begripe, men det er
definitivt til å ta imot.
Dåp er jo ikke bare en kristen tradisjon, renselsesseremonier finner vi også i andre
religioner. Men bare vi har dåp
i Faderens, Sønnens og Den
Hellige Ånds navn. Bare ved
den kristne dåp får barnet korset tegnet på seg. Derved markerer vi at det er til den evige
Gud – Skaperen, Frelseren og
Medvandreren vi overgir barnet. Vi overgir barnet til et liv

nær den Gud som vil følge
med til evig tid.
Det er et under som skjer;
vannet, påkallelsen av Den
Hellige Ånd og korsets tegn.
Hvordan kan vi vel prøve å
forklare dette uten å forkludre
det hele? Jesus sa at dette skulle hans etterkommere gjøre;
døpe og så lære slik at barna
kan vokse i troen ettersom de
også vokser som mennesker.
Derfor er invitasjonen tilbake
til kirken så viktig. Alt vi gjør
av trosopplæringstiltak rettet
mot ulike aldersgrupper, alle
gudstjenester og samlinger vi
har i kirken, alt skal lære barna
noe om troen og troens vei.
For mange barn kan kirken
bli et sted med uvanlige lyder –
kirkeklokker og orgelbrus,
med de uvanligste klær – presten går i kjole og han er jo en
mann! – alterringen der de
voksne og de store barna får
kjeks og saft. Men kirken blir
også stedet der barna møter
gamle mennesker med stokk,
kule ungdommer og barn fra
egen barnehage. Her får de
sammen med disse delta i sang
og i bønn, de får tenne sine
bønnelys, de får lære om Jesus
og kjenne på et felleskap som
er annerledes enn det de møter i hverdagen. Alt dette er
med på å sette sitt preg på barna. Ved dåpen blir de tatt inn i
den store verdensvide kirke og
de blir med i et fellesskap som
er større enn de kan forestille
seg. Derfor er det viktig at vi
inviterer til dåp – denne høytiden som er så viktig for dåpsbarn, foreldre, faddere og for
hele menigheten. ●

Biskopen
kommer!

Vår biskop, Halvor Nordhaug, kommer på visitas til
Slettebakken menighet i uke 50.
Han vil være sammen med oss i
perioden 8. - 10. desember og
kommer da til å møte ulike
grupper fra menigheten. Biskopen vil ha samtaler med menighetsråd og ansatte og vil i løpet av disse dagene også møte
prestene i Fana prosti.
Søndag 13.12 blir det stor visitasgudstjeneste der biskopen
vil holde preken og der Slettebakken Motettkor, prost Per

Levering av stoff: Leveres menighetskontoret eller
sendes slettebakken.menighet@bergen.kirken.no
Digitalfoto: Benytt høy oppløsning.
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Slettebakken menighetsblad utgis av menighetsrådet i samarbeid med BKF og de andre menighetene i Fana prosti og sendes alle
hjem i menigheten. Vi tar mot artikler av ulike slag og gjerne også tips til reportasjer.
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Trykksak 6

Lokalredaksjon: Frode Hjertnes, 928 31 919 frode.hjertnes@hfk.no>
Sentralredaksjon: Redaktør Magne Fonn Hafskor,
922 94 877 - eyecu@online.no (Kun henvendelser ang.
«fellesstoff» (s 5-12). All annen kontakt: Se s 13.

Barsnes, menighetens prester
og kantor også vil delta. Vi gleder oss til å presentere vår menighet for ham og få inspirasjon fra ham til vårt videre arbeid.
Forrige bispevisitas her i menigheten var i april 2001. Det er
med andre ord lenge mellom
hver gang. Derfor ser vi med
stor glede frem til dette besøket
i desember. ●

Annonser: Frode Høyte - hoeyte@gmail.com
Produksjon: Dragefjellet Media AS, 55 23 25 47 post@dragefjellet.no. Dropbox kan opprettes etter
avtale for overføring av svært store ﬁler.
Trykk: Bodoni, Straume
Deadline neste nummer: Kontakt lokalredaksjonen
Utgivelsesdag neste nummer: Tirsdag 17. november
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SOMMERLIG UNGDOMSLEDERTUR TIL ITALIA:

- Fantastisk tur,
fantastiske folk
«Denne ferien vil gå i historiebøkene som den beste, varmeste,
mest lærerike og fantastiske ferien
noen sinne. Det har jeg disse
menneskene å takke for. Takk for
turen!
TEKST OG FOTO: SVERRE ØGAARD

Sitatene over er hentet fra facebooksidene
til noen av deltakerne på årets sommertur
for ungdomsledere i Slettebakken. 45 ungdommer ble sendt til Italia for å bli engasjert, inspirert og dedikert – og det ble de!

«Bro, bro brille» har aldri vært så gøy
som når man skal fange en prest, i dette tilfellet Lars Petter Eide.

Turen ble avsluttet med et klosteropphold i Assissi.

YOGA: Hver dag startet med yoga og
morgenandakt

Heldige er vi i Slettebakken som har så
mange flotte ungdomsledere som betyr så
mye for andre og hverandre! Her er noen
glimt fra hva de opplevde disse varme sommerdagene.

#utleid2015
#slettebakkenungdomsarbeid

Samtalegruppe i olivenlunden
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Bygge min frelse

Sounds Like Us søker korsangere

Hva skal jeg bygge
min frelse på?
Å gjøre så godt som jeg kan?
Kanskje er troen min
veien å gå,
eller gjerninger, eller forstand?
Nei, ene og alene
jeg bygger på
det sanne evangelium:
At Jesus døde for syndere.
Det er Guds Ord i en sum.
LILLIAN KVINGE

I GUDS
HÅND

SoundsLikeUs er et blandet kor
med tilknytning til Sædalen
menighet og Slettebakken kirke.

Øvelsene finner sted torsdager kl.
20.00 – 22.00. Oppstart 6. september i
Slettebakken kirke kl. 20.00.

Repertoaret er variert med viser, jazz,
pop og gospel. Per dags dato har koret
ca. 13 medlemmer. Aldersmessig er
sangerne fra ca. 25 år og oppover.

Har du spørsmål?
Kontakt styreleder Sara-Lise K. Strand:
saralise@gmail.com
917 19 309 Velkommen!!!

Trosopplæring i Slettebakken

HVA SKJER FREMOVER?
«MIN BÅT ER SÅ LITEN» - SAMLING OG
GUDSTJENESTE FOR 4-ÅRINGER. Onsdag
15. oktober kl. 17.30 samles alle 4-åringer
til en ettermiddag der vi skal bli kjent med
kirken og hverandre, lære noen sanger og
høre bibelfortellinger. Dessuten blir det litt å
bite i. Søndag 18. oktober kl. 11.00 feirer vi
høsttakkefest, og alle 4-åringer får utdelt 4årsboken sin. Vi gleder oss til å treffe dere!
«SPRELL LEVENDE» - FOR ALLE 5ÅRINGER. Søndag 15. november kl. 11.00
er det 5-åringene sin tur. De er æresgjester
på vår søndagsskole. De får en søndagsskolesekk med hemmeligheter oppi, og så har
vi en flott samling sammen. Kanskje tar vi
en fisketur. Kommer du?
Når det nærmer seg, kan du lese mer
om samlingene på nettsidene våre:
www.slettebakken-kirke.no
De ulike aldersgruppene vil også få
egne innbydelser i posten.

Har du spørsmål om trosopplæringen?
Kontakt menighetspedagog Kristin:
977 18 438/ kristin.traetteberg@
bergen.kirken.no ●
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www.facebook.com/groups/PustIBakken

PUST I BAKKEN
UNGDOMSKLUBB

Fredager i Slettebakken kirke
kl 19:00-23:00
Vi har:
- kiosk med bl.a. pizza
- ping pong
- airhockey
- brettspill
- biljard
- film

Aldersgruppe:
6-7 klasse:
Eldre:

11-18 år
kl 19:00-21:00
kl 19:00-23:00

Voksne ansvarlige er tilstede hele kvelden
Støttes av Bergenhus og Årstad kulturkontor
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– Eg
aldri

– Du har livet her og no, det er det
viktige. Mykje anna blei veldig lite
viktig for oss, seier Edvin Stenhjem
Bratli. 25. januar 2013 omkom
dottera Mari i ei stygg trafikkulukke
på Stord. Ho blei 24 år, og etterlot
seg to barn.
TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Kyrkjelydsbladet treffer den avtroppa administrasjonssjefen i Bergen kirkelige fellesråd (BKF) få dagar etter at han tiltrådte i ny
stilling som kyrkjeverje på Osterøy. Her skal
62-åringen ha personalansvar for alle tilsette
unnateke prestane i dei fem kyrkjelydane på
Nord-Europas største innlandsøy.

Brei erfaring
62-åringen har ein aura av ro rundt seg, og
det er lett å setja seg ned i samtale med han.
Den dramatiske hendinga for to og eit halvt
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år sida er med han heile tida, men han finn
det vanskeleg å prate heilt ope om det. Me
opnar difor med å snakke om den nye stillinga på Osterøy.
Med ni år som dagleg leiar i ulike kyrkjelydar i Bergen, fem år som prostileiar i Fana
og tre år på toppen av BKF har han her mykje god erfaring å spela på. Opphavleg er
han frå Askøy, men har budd mange år i
Bergen. Enn so lenge har han ingen planar
om å flytta til Osterøy, sjølv om han merkar
at han trives godt; både med folket og dei
vakre omgjevnadane.

To arbeidsgjevarar
I BKF arbeidde han tett samen med kyrkjeverjen i Bergen, og hadde blant anna ansvaret for møteaktiviteten i fellesrådet, kyrkjetorget, arkivet og IT.
– Kva tek du med deg inn i den nye stilinga?
– Det går mest på kvardagen i kyrkjelyden,
det som rører seg der. Mykje går på personalansvaret; på omsorg for medarbeidarar, og

å kunne forvalta tildelte midlar på ein god
måte.
Kyrkja har ei annleis oppbygging enn andre arbeidsplassar, med to arbeidsgjevarar.
Bratli håpar at det etterkvart kan bli aktuelt
med ei samanslåing, slik at dei tilsette slepp å
forhalda seg til to linjer.

Tungrodd system
– Det er betre å ha ein som styrer verksemda enn to som sit på kvar sin stad, meinar
han.
– Også reint praktisk vil dette gje store
føremoner. Det er enklare å drive omorganisering og arbeidsplanlegging når alle
har same sjefen. Eg har håpa på at dette skal
bli ein realitet like sida det fyrst kom opp
tilbake i 2008.
– Kva kan by på vanskar under dagens
ordning?
– Det kan til dømes vere ei konflikt konflikt mellom ansatte i dei to ulike linjene.
Slike saker blir lett unødig kompliserte og
tungrodde med to arbeidsgjevarar.
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kjem
over
tapet

LEVER MED SAKNET: – Mykje av det eg irriterte meg over før, er no blitt bagatellar i
kvardagen, seier Edvin Bratli, som mista ei
dotter i ei alvorleg traﬁkkulukke.

Mista dottera
Edvin Bratli har levd heile livet i tett samkvem med kyrkja, både som ansatt og
som frivilleg.
– Interessa mi for data har vore viktig, og
det med layout. Eg har hatt ansvar for
fleire ulike kyrkjelydsblad opp gjennom
åra, både i Fana, Domkirken, Loddefjord
og Sælen. Det er ikkje umogleg at dette er
kunnskap eg også kjem til å dra vekslar på
vidare.
Privat er han ein mann som set familien
høgt. Han er gift, med tre barn og snart
fire barnebarn. Det er òg no me kjem til
det han finn mest vanskeleg å snakke om.
25. januar 2013 omkom dottera Mari i ei
stygg trafikkulukke på Stord.
– Ho smalt inn i ein trailer, med borna i
baksetet. Det har vore tøft. Eg kjem nok
aldri over det.

Kjennes urettvist

Motstanden mot å gå over til ei linje er
gjerne størst frå prestane.
– Dei er nok veldig nøgde med å vera
statstilsette, med bispekontoret som leiar,
trur Bratli, som sjølv ser fram til samarbeidet han no skal ha med prosten i Åsane
prosti.

Mari blei 24 år, og etterlot seg to mindreårige born. Munnvikane hans skjelv når
han fortel dette, og eg ser at han kjempar
med tårene. Heldigvis kom dei to borna
frå ulukka med livet, sjølv om den yngste
av dei lenge svevde mellom liv og død.
– Ho brakk nakken, så det stod om livet, fortel han.
– I den første tida satt med berre på
sjukehuset. Ho fekk hjelp av ein av dei
fremste kirurgane i landet, og var gjennom
tre operasjoner. Det var utrolig vellukka.
– Som kristen; kva gjer ei slik hending
med gudstrua?
– Det kjennes urettvist. Avisene fortel
kvar veke om liknande ulukker, men det
hjelper lite når det rammar så nært.

Trives på Osterøy

Gler seg over barnebarna

– Korleis var det å koma til Osterøy?
– Framifrå. Eg kom til ein arbeidsplass
der alt var godt tilrettelagt. Tidlegare kyrkjeverje, Helge Kolstad, har gjort ein flott
jobb.
Tida framover skal han bruke til å
«dukke inn i» alle dei nye oppgåvene.
– Eg kjem til å få bruk for alt eg har vore
innom gjennom 17 år i Bergen. Heile
spekteret skal dekkast, frå det å administrere kyrkjene og gravplassane til å ha
ansvar for personal og økonomi. Føremonen er at det er mykje mindre volum
på kvar oppgåve enn det eg har vore van
med.

Barnebarna har vore ei stor trøyst gjennom den vanskelege tida, og Bratli er svært
takknemleg for at han og kona har fått lov
til å vere besteforeldre for dei.
– Det har gjort det enklare, sjølv om
saknet er der kvar dag. Eg kjente veldig på
det då Ingmar Ljones mista to døtre. Då
kom alt tilbake.
Han blir stille, rettar blikket mot eit
usynleg punkt i lufta framføre seg.
– Me har fått kjenne på kva livet betyr;
kva familien betyr, kjem det etter ei stund.
– Du har livet her og no, det er det viktige. Mykje anna er blitt veldig lite viktig
for oss. ●

Menighetene i Fana
prosti inviterer til:

SORGSEMINAR
Lørdag 17. oktober
kl 10.30-14.00
Skjold kirke (peisestua), Skjoldlia 55
Menighetene i Fana prosti inviterer
etterlatte til et seminar om sorg. Det
har vært holdt slike seminar tidligere
med gode erfaringer. Vi vil derfor igjen
gi dette tilbudet.
Sorg berører oss på mange måter, og
du er velkommen, enten det er kort
eller lengre tid siden dødsfallet.
Seminaret er åpent for alle, uavhengig
av livssyn.
Program:
- Hva er sorg og hva gjør den med oss?
v/sokneprest i Storetveit, Bjarte Holme
- Lunsj
- Samtale/spørsmål
- Orientering om tilbud til etterlatte
(sorggrupper, sjelesorgsamtaler)
Påmelding eller spørsmål:
Diakon Kjerstin-Marie Vereide
- Tlf.: 55 59 71 15
- kjerstin-marie.vereide@
bergen.kirken.no
Diakon Linda Bårdsen
- Tlf.: 55 36 22 85 / 483 02 448
- linda.bardsen@bergen.kirken.no
Velkommen - også om du ikke har fått
meldt deg på

Min sorg
Min sorg er en svart fugl
fredløst på flukt
under vinterlig øde himler.
Men stundom.
når fuglen stiger høgt nok.
skinner vingene gyllent
i skjær av en sol
som er under horisonten.
HANS BØRLI
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Tom Sverre Tomren er sokneprest i Osterøy-menighetene Haus,
Bruvik og Gjerstad. I tillegg har han doktorgrad i miljøetikk og
sitter på fylkestinget for Miljøpartiet De grønne. – Min gudstro
begynte med naturopplevelser, sier han.

En grønn prest
TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR
FOTO: ELISE ÅRDAL

Koblingen mellom miljøvern og kristendom har Tomren hatt med seg like siden
han kom til troen som 16-åring. Han gikk
da siste året på ungdomsskolen, og holdt
sin første andakt foran et fullsatt klasserom.
– Jeg snakket om Guds storhet i skaperverket, mimrer han.
Helt siden Tom Sverre Tomren var liten
har han likt å være ute i naturen. Dette har
innprentet i ham en undring og respekt
over hvem som har slapt sammenhengen.
– Ærefrykten for livet med stor L og min
opplevelse av Gud er to sider av samme sak.
Tomren vokste opp i Sydneskleiven og på
Eidsvåg, før han ni år gammel flyttet til
Frekhaug. Som ung voksen begynte han
som ungdomspredikant i Santalmisjonen.
– Miljøvern ble et av hovedtemaene for
meg i forkynnelsen, forteller han.

Startet miljønettverk
Senere engasjerte han seg i Natur og ungdom, og ble etter hvert en kjent figur i miljøbevegelsen. I forbindelse med kampen mot
gasskraft tidlig på 90-tallet tok han initiativ
til en fellesgudstjeneste i Nidarosdomen
koordinert med miljøgudstjenester over
hele landet. Han så da behovet for et miljønettverk i kirken, og startet dette sammen
med biskop Odd Bondevik. Tomren satt
som første leder av «Kirkelig nettverk for
miljø og rettferd», som det fortsatt heter, og
deltok under Kyoto-forhandlingene som
utsending fra Mellomkirkelig råd i Den
norske kirke. Veien videre gikk via Naturvernforbundet, der han ble fylkesleder da
han kom til Bergen i 2002.

Savnet en grønn linje
Samtidig meldte han seg inn i KrF, som
den gangen var regjeringsparti. Den store
helten var Kjell Magne Bondevik, som gikk
av på gasskraftsaken i 2000, for deretter å
gjøre comeback etter stortingsvalget året
etter. Tomren ble valgt inn i kommunestyret i Meland, og satt der fra 2004-2007. Så
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tok han med seg familien og flyttet til
Kamerun, der han i fire år var lærer på Det
lutherske teologiske instituttet.
– Det ble etter hvert mye snakk om veier
og klassisk industriutvikling i Hordaland
KrF, så da jeg kom tilbake til Norge, hadde
jeg allerede skiftet over til De grønne. Jeg
savnet en mer tydelig og kompromissløs
grønn linje.
Hjemme igjen dannet han lokallag for
MDG i Meland, og ble valgt inn i fylkesstyret i 2011. Nå sitter han som partiets
fylkesleder, og står på førsteplass på valglisten.

Ulike roller
– Jeg har valgt å ikke stille til valg til kommunestyrestyret. Det kan bli for nært og
vanskelig å kombinere det med prestegjerningen. Da er det lettere å flytte det et
nivå opp.
– Hvordan ligger dere an i årets valg?
– Jeg er trygg på at vi får inn to, trolig tre
og håper på fire grønne fylkestingsrepresentanter. Dersom vi kommer på vippen, skal vi vri Hordaland over i en grønnere
retning.
– Hvordan klarer du å kombinere rollen
som politiker med prestegjerningen?
– Det er ulike hatter, men de sitter på
samme hode. Både troen og mitt politiske
ståsted springer ut fra den samme verdiplattformen, sier han.
– Fra prekestolen kan jeg ikke si hvilket
parti folk skal stemme på eller peke på konkrete politiske løsninger. Det går en grense
der man må stoppe konkretiseringsnivået.

En kristen bunnlinje
- Samtidig er det lange tradisjoner for at
prester er politisk aktive. Tre av mine forgjengere fra prestegjeldet der jeg virker har
gått fra prestegjerning på Osterøy til
Stortinget.
– Men ikke for De grønne?
– Hehe, nei. Enhver tid har sitt behov.
Den forrige stilte for Arbeiderpartiet.
– Sosialisme og kristendom er vel litt beslektet?

– Hele den sosialdemokratiske bevegelsen har en kristen bunnlinje. Det er ikke tilfeldig at sosialdemokratiet oppstod innenfor den kristne kulturkretsen.
– Hvilke likheter ser du? Går det på fellesskapsløsningene?
– Sosialismen har med mange ting fra
Det nye testamentet. Likeverdsidealet er
én ting, det at alle er like mye verdt foran
Gud, og at alle har noe de kan bidra med.
Paulus understreker at det trengs ulike
evner og personligheter for å skape fellesskapet, og kommer med tydelige advarsler
mot å utnytte arbeiderne.

Ramsalte ord
Det samme gjelder Jesu bror Jakob, som er
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AMBISJONER: Med støtte fra TV-aksjonen kan Regnskogfondet redde store skogområder som her i Amazonas.
FOTO: JORGE KIKE MEDINA

TV-aksjon til
Regnskogfondet
Målet for årets TV-aksjon er å
bevare et regnskogsområde på
størrelse med Norge og
Danmark til sammen.
18. oktober er den store innsamlingsdagen med fokus på den skogen som
er ulik alle andre. Regnskogen forsyner verden med mat, vann og medisiner,
og bidrar til å regulere klimaet på
kloden. Regnskogen er dessuten
hjemmet til om lag 260 millioner
mennesker. Disse blir drevet ut i fattigdom hvis skogene raseres.
Halvparten av verdens regnskoger er
allerede ødelagt, og uten din hjelp kan
det være for sent å redde det som er
igjen. Pengene som samles inn skal bidra til å bevare noen av verdens største
regnskogsområder i Peru, Brasil,
Kongo og på Ny-Guinea. Bli bøssebærer, ring 02025 eller gå inn på
blimed.no
ganske nådeløs når han refser de rike: «Rikdommen deres råtner, og klærne blir møllspist,
gullet og sølvet ruster bort, og rusten skal vitne
mot dere og fortære kroppen deres som ild. Dere
har brukt endetiden til å samle skatter! Men
hør: Den roper høyt, den lønnen dere holdt tilbake fra arbeiderne som skar åkrene deres, og
nødropet fra dem som høster inn, har nådd
fram til Herren Sebaots øre. Dere har levd i
luksus og overflod på jorden og gjort hjertene
fete til slaktedagen» (Jak. 5, 2-5).
– Det er ramsalte ord. Man kan nesten
ikke lese de fra prekestolen.

Har sett konsekvensene
– Hva med miljøbudskapet? Finner du
dekning for det innenfor kristendommen?

– For meg handler det om en utvidet solidaritet og nestekjærlighet. Klimaendringen er vår tids største trussel mot fellesskapet. Da jeg bodde i Afrika, så jeg
hvordan klimaet påvirker folk direkte.
Malariamyggen er nå på steder den ikke
har vært før fordi det er blitt varmere. Ørkenen sprer seg, og hele landsbyer må flyttes
lenger sør. Regntiden kommer senere enn
før, slik at flere mister såkornet sitt.
– Konsekvensen av miljøendringene er
enorme menneskelige lidelser. Grønn
solidaritet er noe som går mye dypere enn
klassisk sosialisme. Alt henger sammen med
alt. Det vi gjør et sted på jorden går utover et
annet sted, og det vi gjør i denne generasjonen går utover neste generasjon. ●

Global veke
for rettferd
I høst arrangerer Noregs kristne
råd for fyrste gong ei felleskyrkjeleg global veke for rettferd.
Veka er frå 8.-15. november og alle
kyrkjelydar og grupper i landet er invitert til å delta for å markere eit felles
globalt rettferdstema. Følg med på
nettstaden www.globaluke.no. Du
kan søkje midlar til å delta i Global
veke via Kyrkjas nord/sør-informasjon
på www.kui.no/index.cfm?id=90007
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- Jeg vil kjempe
for en bred og
åpen folkekirke
– Kirken skal ha plass til alle, sier Karl Johan Kirkebø
fra Bønes, som stiller som lek kandidat til
Bispedømmerådet.
TEKST OG FOTO:
MAGNE FONN HAFSKOR

Det lokale arrangementet
Bønesdagen er et godt eksempel på hva Kirkebø mener med
en åpen folkekirke. Det hele
begynte som en del av arbeidet
med å bygge kirke på Bønes, og
har siden vært en årlig festdag
siste lørdag før palmehelgen.
– På Bønesdagen er kirken
midt i hverdagen til folk, sier
Kirkebø, som har vært tilknyttet dugnadsarbeidet like siden
han flyttet til Bønes i 1982.

Vigsel av likekjønnede
Kirkepolitisk tilhører han den
liberale fløyen, og han har aldri
lagt skjul på at han støtter likekjønnedes rett til å vigsles i Den
norske kirke.
– Grunnsteinen for den nye
folkekirken skal legges de neste
fire årene. Her skal det være
plass til alle. Homofile, de som
støtter homofile og de som er
mot de, sier Kirkebø.Han
mener at kirken skal ha høy
takhøyde og lav terskel, med
gjensidig respekt for forskjeller.
– Jeg vil ha «la de tusen
blomster blomstre-kirken», og
ikke en sekt for godt voksne
menn som er så like som mulig.
Alle biskoper utnevnt av kirken
selv er konservative voksne
menn, sier han, samtidig som
han nå øyner et håp i SørHålogaland bispedømme.
Avstemningsrunden der i
sommer har gitt flertall for
Ann-Helen Fjeldstad Jusnes.
Den endelige avgjørelsen vil bli
tatt på Kirkerådets møte i
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Bodø, som starter to dager etter
høstens kirkevalg.
– Dersom det ikke utnevnes
en kvinne i Sør-Hålogaland nå,
mister de troverdighet, sier han.
– Da sier de at de de vil ha, er
en smal og homogen kirke.

To arbeidsgivere
skal bli én
En viktig sak fremover blir
hvordan kirken skal styres. I
dag er det to arbeidsgiverlinjer,
der prestene er ansatt i bispedømmet mens alle andre medarbeidere er ansatt i fellesrådene. Kirkemøtets mål er at det
nå skal bli én. I et leserinnlegg i
Vårt Land 13. april argumenterte biskop Halvor Nordhaug
og stiftsdirektør Jan Ove Fjelltveit for at alle ansettelser bør
forankres i bispedømmet, mens
alle andre mener at ansettelsesorganet bør være nærmere
menigheten.
– Dette er en svært viktig sak
for hvordan maktfordelingen
og demokratiet i kirken skal bli,
mener Kirkebø.
Veldig mye skal legges på
plass i de neste fire årene.
Kirkebø mener derfor at det er
viktig å få inn folk som vil ha en
åpen folkekirke.
– Det finnes sterke krefter
som vil at kirken skal bli mer
konservativ, i stedet for å tilpasse seg den tiden vi lever i.
Dersom det skjer, kommer
kirken til å miste sin betydning.
Kampen for folkekirken
– Du frykter en kirke som støter folk fra seg?

HAR JESUS SOM RETTESNOR: – Laila Riksåsen Dahl sa en gang at
hun la mer vekt på det som Jesus gjorde enn det som Paulus skrev.
Det synes jeg er godt sagt, sier Karl Johan Kirkebø.

– Jeg frykter en kirke som
blir kun for meningsfeller, en
slags sekt. Det er bra at vi har
mange frimenigheter, men i
kirken skal det være plass for
alle. Vi skal være det største
felles multiplummet, ikke det
minste.
To organisasjoner med nesten identiske navn har engasjert
seg i årets bispedømmevalg.
Politisk representerer de derimot hver sin retning. Levende
folkekirke arbeider for «en levende, tydelig og evangelisk folkekirke, der ekteskapet blir definert
som en skaperordning mellom
mann og kvinne, innstiftet av
Gud». Åpen folkekirke arbeider derimot for at likekjønnede
skal få gifte seg i kirken. Begge
har gått ut og anbefalt kandidater på nominasjonskomiteenes valglister.
– Vi ønsker en mangfoldig og

åpen kirke der likekjønnet vigsel er symbolsaken på at alle er
velkomne, sier Kirkebø, som er
medlem av Åpen folkekirke.

Én Jesus
– Hvorfor engasjerer du deg så
sterkt i dette?
– Fordi jeg er glad i denne
kirken, den er en del av livet
mitt.
– Hvem er din Jesus?
– Den samme som andre har.
Det finnes bare én Jesus. Han
er min frelser og min rettesnor,
sier han.
– Dersom jeg skal se på en
vanskelig sak, prøver jeg å tenke
på hva Jesus ville gjort. Han
gikk til de svake, de utsatte, til
tollere, syndere og prostituerte.
Jesus er et uoppnåelig ideal å
strekke seg etter. Men vi må aldri slutte å prøve. ●
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Valgpresentasjon
fra valgrådet i
Bjørgvin bispedømme

Hvem vil du
skal styre
i kirken?
Du er med på å bestemme hvem som skal sitte
i bispedømmerådet og på Kirkemøtet,
kirkens «storting» i perioden 2016 – 2019.

Bli kjent med kandidatene:
• Hvem er de? • Hvilken erfaring har de?
• Hvorfor stiller de til valg? • Hva mener de?

Kort presentasjon på de neste
sidene. Fyldig presentasjon på
kirken.no/bjorgvin eller kirkevalget.no

www.kirkevalget.no
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De nominerte til Bjørgvin bis
b
Det er en nominasjonskomité som har satt
opp listen. Nominasjonskomitéen er valgt
av representanter fra menighetsrådene,
med ett medlem fra hvert prosti. Listen er
satt opp på bakgrunn av forslag fra menighetsråd, ungdomsrådet i bispedømmet og
forslag fra medlemmene i nominasjonskomitéen. Komitéen har lagt vekt på at begge
kjønn skal være representert med minst 40
prosent og at listen skal inneholde minst 20
prosent kandidater under 30 år. Det er videre lagt vekt på å tilstrebe bredde i kandidatenes syn på aktuelle kirkelige spørsmål.

1. Inger Helene
Thingvold Nordeide
54 år. Selvstendig næringsdrivende. Førde, Sunnfjord
prosti.

Erfaring: Leder Bjørgvin bispedømmeråd,
søndagsskolelærer, gudstjenesteutvalg,
kirkeblad, helse- og sosialutvalg i kommunen,
styre folkehøgskole. Stiller til valg fordi jeg
ønsker å være med å påvirke i de valgene
kirken skal gjøre etter skille fra staten.

for kirken og for det den kan bety for den
enkelte og for lokalsamfunnet. Jeg er urolig for
utviklingen bak og jeg er redd for at kirken er i
ferd med å bli mer og mer konform og at det
dermed blir lavere takhøyde og høyere terskel.
Det er viktig å ta tak i bl.a. finansiering nå når
kirken blir mer selvstyrt. Med min bakgrunn fra
økonomi og strategi og mitt engasjement som
kirkemedlem, tror jeg at jeg kan bidra.

7. Liv R.
Ågotnes
4. Andreas
Skeidsvoll
23 år. Student, Universitetet
i Bergen. Osterøy, Åsane
prosti.

Erfaring: Menighetsråd. Ettåring i kirken.
Student-KRIK, kor og ungdomsforening og
menighetsarbeid. Stiller til valg fordi jeg
ønsker å bidra med tanker og ideer om hvordan kirken kan løse de store utfordringene
den står overfor i tiden framover. Jeg ønsker
å være en ung stemme i bispedømmerådet
og på Kirkemøtet, og jeg håper at min erfaring
fra flere kristne ungdoms- og studentmiljø kan
være med på å gi et nytt perspektiv på sakene
som blir tatt opp i disse organene.

2. Nora Sætre
Baartvedt

5. Berit Nøst
Dale

21 år. Student, Fyllingsdalen
videregående skole. Voss,
Hardanger og Voss prosti.

63 år. Høgskolelektor NLA/
Lærerhøgskolen. Meland,
Nordhordland prosti.

Erfaring: Leder av Ungdomsrådet i Bjørgvin,
medl. klokkerlaget i Voss, delegat Ungdommens kirkemøte (UKM) 13 og UKM-delegat
til Kirkemøtet 2014. Stiller til valg fordi det er
viktig for meg at kirken, i denne tiden med
endring, er til stede i samfunnet og bidrar med
positive verdier. Samtidig er det viktig at vi fortsatt opprettholder de tradisjoner og retningslinjer som vi selv kjenner oss igjen i. Jeg vil
gjerne være med å komme fram til noe som
sikrer en god framtid for kirken vår.

motivert til å jobbe for at kirken skal være relevant i barn og unge sitt liv. Dette må vi holde
varmt på alle nivå i kirken. I troen på Jesus er
vi kalt til et livslangt disippelskap – og kirken
må møte barnefamiliene, ungdommene og
de unge voksne sine behov for kristent fellesskap på en måte som er relevant for dem.

Erfaring: Medlem i Bjørgvin bispedømmeråd,
medlem og nestleder i menighetsråd. Medlem landsstyre og kontrollkomité i Normisjon.
Ansattes repr. styret for NLA Høgskolen og
vara til styret i Dronning Mauds minne Høgskole. Stiller til valg fordi jeg har blitt spurt
om det, kanskje fordi jeg har erfaring fra
bispedømmeråd og Kirkemøtet denne siste
perioden. Som lek kirkegjenger i egen menighet ser jeg det som positivt at folk på grunnplanet er med og bestemmer hvor kirken skal
gå videre i den nye situasjonen som kirkesamfunn heller enn statskirke.

48 år. TSP Group Manager
and System Administrator.
Fjell, Vesthordland prosti.

Erfaring: Avdelingsleder for personal- og
serviceavd. ved Bjørgvin bispedømmekontor.
Kirkeverge, leder kirkelydsutvalg, medlem
menighetsråd, medlem landsrådet i KA.
Stiller til valg fordi jeg er glad i kirken, og
håper jeg kan gjøre nytte for meg med min
kompetanse innen personal og organisasjon
og min brede erfaring innenfor ulike arbeidslag i kirken.

8. Ida
Lindøe
48 år. Lektor, Kvam
ungdomsskule. Ålvik,
Hardanger og Voss prosti.

Erfaring: Leder menighetsråd og medlem
fellesråd og trosopplæringsutvalg. Medlem
og leder Emmaus (nå Kirkelig dialogsenter
Bergen). Medlem kvinneutvalget i Bjørgvin.
Stiller til valg fordi jeg håper å kunne bidra
positivt med min erfaring og kompetanse fra
kirkelig arbeid i mer enn 25 år. Bakgrunnen
min som religionsviter er også relevant. Jeg
har et stort ønske om at så mange som mulig
skal få oppleve Den norske kirke som et godt
sted å komme til og få bo i. Lav terskel, inkludering i fokus. Være en god arbeidsgiver.
Kirken må både klare å tilpasse seg slik hverdag og helg er for folk flest i dag, samtidig
som den skal ta vare på tradisjoner både fra
kirkelivet i Norge og hente inspirasjon fra den
verdensvide kirken gjennom historien.

3. Karl Johan
Kirkebø
65 år. Markedsdirektør.
Bønes, Fana prosti.

6. Marius
Økland

9. Vemund
Øiestad

29 år. Adm. leder, Normisjon
reg. Sogn og Fjordane. Bremnes, Sunnhordland prosti.

67 år. Tannlege i Sogn og
Fjordane fylkeskommune.
Norsida sokn, Nordfjord prosti.

Erfaring: Medlem og leder i menighetsråd,
Stiftelsen Bønes interimskirke, menighetsblad, medlem fellesråd og medlem/leder
prostiråd. President i lokal Lions club. Stiller til
valg fordi jeg har et brennende engasjement

Erfaring: Konfirmantlærer. Styre- og lederverv
i Indremisjonssamskipnaden og Normisjon.
Søndagsskolelærer. Stiller til valg fordi jeg er

Erfaring: Medlem menighetsråd. Leder fellesråd og prostiråd. Varamedlem Etisk råd i Den
norske tannlegeforening. Stiller til valg fordi
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bispedømmeråd 2016 -19
jeg er opptatt av utviklingen i kirken. Med bakgrunn både fra menighetsråd og fellesråd i 18
år, har jeg en god del kunnskap og erfaring
som vil være viktig å ta med seg i de utfordringer kirken står overfor de nærmeste årene.

fordi jeg er reflektert og engasjert. Jeg kjenner
meg hjemme i kirken, og vil gjerne bruke engasjementet mitt på å forvalte den videre. Vi
lever i en spennende tid og står foran store
endringer. Jeg er løsningsorientert og tror jeg
kan bidra positivt og konstruktivt i de prosessene som kommer.

10. Per
Hilleren
56 år. Bonde,
Stedje, Sogn prosti.

Erfaring: Lederverv i regionale utvalg knyttet
til landbruksforvaltning. Styreleder Lyngmo
Ungdomssenter. Menighetsråd og prostiråd.
Stiller til valg fordi jeg ønsker å være med å
bidra til å styrke Den norske kirke sin posisjon.

11. Inge Wilhelm
Økland
27 år. Barne- og ungdomsarb. i Indremisjonsforb. Sandviken, Bergen domprosti.

Erfaring: Varamedlem ungdomsrådet i Bjørgvin. Konfirmantleder. Stiller til valg fordi det
er en veldig spennende tid kirken er inne i nå,
og valg gjort i neste periode kan få store konsekvenser for kirkens framtid. Jeg tror det kan
være positivt med noen ungdommer i bispedømmerådet.

14. Kjellfrid Torunn
Mæland
64 år. Førsteamanuensis i
pedagogikk ved HSH. Stord,
Sunnhordland prosti.

Erfaring: Medlem i menighetsråd og kirkeakademi. Stiller til valg fordi jeg har fått et konkret spørsmål fra den lokale menigheten. Jeg
ser det meningsfylt og spennende å delta i kirkelig utviklingsarbeid i en tid med store endringer, og der både nasjonale og internasjonale perspektiver hører med.

15. Gunn Ragnhild
Vårdal Helgesen
59 år. Selvstendig næringsdrivende. Selje, Nordfjord
prosti.

Erfaring: Ordfører, Varaordfører, Leder i Nordfjordrådet, Leder i hovedutvalg for skole og
barnehage i Selje. Stiller til valg fordi jeg er
spurt om å stille som kandidat, og jeg har et
ønske om å delta.

12. Hildegunn
Kalvenes
68 år. Pensjonert helsesøster. Austevoll, Fana
prosti.

Erfaring: Leder menighetsråd. Helsesøster.
Meddommer Heradsretten. Stiller til valg fordi
jeg ser på kirken som en stor misjonsmark.
Viktig at det er klar forkynning til omvending og
frelse. Ønsker å være med å fremme at kirken
står på Guds ord.

13. Bjørn Sandvik
Sølsnæs
20 år. Student.
Leikanger, Sogn prosti.

Erfaring: Fylkesstyremedlem i Senterungdomen Sogn og Fjordane, Leder i Senterungdomen Midtre Sogn, Leder i Leikanger bondelag, Leder i Leikanger mållag. Stiller til valg

16. Kjell Jarle
Aadland
66 år. Rådgiver.
Os, Fana prosti.

Erfaring: Os Y’s men klubb president, Y’s men
Region Norge kasserer. Stiller til valg fordi jeg
vil være en representant for mangfoldet.

17. Jostein
Bildøy
49 år. Dagleg leder.
Førde, Sunnfjord prosti.

Erfaring: Mentor/tjeneste i trosopplæring, foredragsholder. Fylkessekretær KrF. Søndagsskolekonsulent. Styremedlem European Lutheran Sundayschool Association. Stiller til
valg fordi jeg vil være en medspiller i arbeidet

med å styrke og videreutvikle trosopplæring
for barn, familie og menighet. Jeg vil arbeide
for Den norske kirke som en proaktiv og dynamisk kirkelig organisasjon som lokalt og nasjonalt motiverer som konkret trossamfunn og
folkekirke. Jeg vil være en medspiller i arbeidet
med dialog mellom tros- og livssynsamfunn
for kjennskap, trygghet og respekt.

Supplerende kandidat:

Egil Morland
65 år. Førsteamanuensis.
Fjell, Vesthordland prosti.

Erfaring: Bjørgvin bispedømmeråd og
Arbeidsutvalget for Kirkerådet, Faglig-etisk
utvalg i Menneskeverd. Varaordfører. Stiller til
valg fordi de siste årene og de kommende er
svært viktige for kirkens framtid, både når det
gjelder ordninger og profil. Det vil ikke være
riktig å «hoppe av» nå, med den erfaringen jeg
har fra disse prosessene. Jeg har nå hatt 1 ½
periode i bispedømmerådet, og er for tiden
også valgt medlem av Kirkerådet.

Supplerende kandidat:

Marte Seip
69 år. Pensjonert lege.
Eidfjord sokn, Hardanger og
Voss prosti.

Erfaring: Kirkens Nødhjelp i Sør-Sudan og
Pakistan. Menighetsråd og fellesråd. Speiderleder. Medlem av diakoniutvalget i Bjørgvin.
Kirkens nødhjelp-kontakt og medlem av
representantskapet. Medlem av Veigrepsstyret. Stiller til valg fordi kirken ligg meg på
hjertet. Vi er nå inne i en viktig organisasjonsoppbyggingsfase. Jeg er opptatt av at strukturer på alle plan må tjene det lokale arbeidet.
Spesielt mener jeg at jeg kan representere
små kommuner og prostier med mange sokn
og kommuner.
De to supplerende kandidatene kom inn etter
nominasjonen med minst 75 forslagsstillere
hver bak seg. Rekkefølgen de står i, er bestemt
ved loddtrekning.
Alder på kandidatene er alder ved utgangen
av 2015.

Mer informasjon om
kandidatene finner du
på kirkevalget.no
www.kirkevalget.no
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Bli bedre kjent med kandidatene
Les mer om kandidatene på
nettet: kirkevalget.no, eller i
brosjyre du får på ditt lokale
kirkekontor.
Der kan du lese kandidatens svar
på disse spørsmålene:
Jeg stiller til valg til bispedømmerådet og Kirkemøtet fordi:

1

2

Den norske kirken sitt visjonsdokument (2015-2019) presenterer
Den evangelisk-lutherske folkekirken som

3

Hva mener du om vigsel av like
kjønnede par i Den norske kirke?

• Bekjennende
• Åpen
• Tjenende
• Misjonerende

4

Forholdet mellom staten og kirken
er i endring. Hvilke framtidsutsikter
ser du for rekruttering, organisering
og arbeidsgiveransvar i kirken?

Hvordan vil du arbeide for å
virkeliggjøre dette?

5

Hvordan vil du legge til rette for at
kirken kan holde sammen på tross
av saker med stor uenighet?

Kirkevalget 2015 - kort sagt

Du

●

13. – 14. september er det kirkevalg i tillegg til kommune- og fylkestingsvalg.
De fleste steder er valget bare den 14. september

●

Alle medlemmer av Den norske kirken har stemmerett fra det året de fyller 15.

●

Forhåndsstemming fra 10. august.

●

Kandidatene blir valgt for fire år.

●

I august vil alle med stemmerett få et valgkort i posten med informasjon om
hvor og når de kan stemme.

●

Medlemmene av bispedømmerådet er også medlemmer av Kirkemøtet, Den
norske kirken sitt «Storting». Kirkemøtet har en veldig viktig rolle i å styre kirken
nå som den er i ferd med å bli selvstendig i forhold til staten.

●

Din stemme i det direkte valget er med på å bestemme de fire første kandidatene
som skal inn i bispedømmerådet. Resten av de syv leke representantene blir valgt av
menighetsrådene senere.

●

I tillegg velger prestene en kandidat og andre kirkelig ansatte en kandidat. Begge disse gruppene har egne kandidatlister.
Biskopen er fast medlem av bispedømmerådet, som har 10 medlemmer.

kan påvirke
Nominasjonskomiteen sine kandidater er
satt opp på valglisten i prioritert rekkefølge.
Eventuelle kandidater fra supplerende nominasjon står nederst på valglisten uten
nummer. Rekkefølgen har bare noe å si
dersom to kandidater får likt antall
stemmer. Hvert kryss du setter
framfor en kandidat kan derfor ha stor betydning.

Slik går du fram når du skal velge kandidater
A
B

Du kan levere stemmeseddelen uten endringer
- Alle kandidatene på stemmeseddelen får da en stemme hver.

Vil du endre på stemmeseddelen, kan du gi inntil tre
kandidater en tilleggsstemme ved å sette et kryss
i ruten til venstre for navnet til kandidaten.
- Kandidaten får da to stemmer.
- Andre kandidater får en stemme hver.
- Andre endringer vil ikke telle med.
- Det er ikke mulig å stryke kandidater.

KIRKEVALGET – SKAPER FREMTIDENS KIRKE

dragefjellet.no
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Lokal pilegrimsvandring
Ingunn Myklebust tok i sommar ei
lita barnegruppe med på pilegrimsvandring over Smøråsfjellet.
TEKST OG FOTO: ODDVAR SKRE

I den katolske tida i middelalderen var det
mange som valfarta til heilage stader. Slike
folk kallast pilegrimar. Fanakyrkja var eit
slikt pilegrimsmål, der folk valfarta til den
heilage sølvkrossen på alteret.
Birkeland menighet har vist stor interesse
for dei gamle pilegrimstradisjonane, og har
i mange år arrangert friluftsgudstenester på
Kirkebirkeland. Sameleis har Skjold menighet arrangert friluftsgudstenester i
Smøråsfjellets venner sitt amfi på Nøttveit.
Derimot har interessa ikkje vore så stor i
Fana menighet, trass i at Fana var det
fremste pilegrimsmålet.

Gamal pilegrimsveg
Birkeland-kateket Ingunn Myklebust, som
også har ansvaret for trusopplæringa, tok
initiativet til å arrangera ei pilegrimsvandring for 10-12 åringar over Smøråsfjellet 19.
juni i år. For at turen ikkje skulle bli for lang,
var starten lagt til Nøttveit i staden for til
Kirkebirkeland. På vegen derifrå og ned til
Fana var det lagt inn seks postar med tema
som hadde med trusopplæringa å gjera.
Pilegrimsvegen frå Bergen til Fana
følgde truleg den gamle postvegen til
Kirkebirkeland og derifrå over Smøråsfjellet til Fana. Denne vegen har vore brukt
like til vår tid som kyrkjeveg, og fleire lokale namn langs vegen vitnar om det.
Det var mange grunnar til å gå pilegrimsvandring. Det kunne vera for å få ny
kraft til å bli frisk frå sjukdomar eller lyte,
eller få kraft frå helgenar og undergjerande
ting. Det kunne og vera for å søka bot for
eigne synder, visa takksemd mot Gud eller
rett og slett rein eventyrlyst.

VANDRING I BØNESPIRALEN: Inst i labyrinten var det planta eit lite trekors. Deltakarane
vandra inn og ut av labyrinten og ba ei stille bøn framfor korset.

og la han frå oss på det vesle bordet nederst
i kyrkja, der Ingunn hadde laga ein «sølvkross» av aluminiumsfolie. Dette er og ein
sentral pilegrimstradisjon, og på pilegrimsvegen til Nidaros ligg det ei diger steinrøys
på toppen av Hardbakken som går frå
Dombås opp til Fokstumyra, som blir kalla
«Allemannsrøysa».

Fredelege angusoksar

Sølvkrossen i Fana

SYMBOLSK HANDLING: Kvar deltakar bar
ein stein opp bakken til kyrkja og la han frå
seg på det vesle bordet nederst i kyrkja, der
Ingunn hadde laga ein «sølvkross» av aluminiumsfolie.

Sidan livet vårt eigentleg er ei pilegrimsvandring med himmelen som mål,
passar det godt å sjå dette i samanheng.
Første posten på årets pilegrimsvandring
handla om dette, mens andre posten
handla om Jesu reise opp til Jerusalem og
påskehøgtida. Tredje post var om Jesus som
gjer sjuke folk friske, på same måte som folk
blei friske ved å valfarta til den undergjerande sølvkrossen i Fana.

Fjerde post var om fattigdomsidealet og
om at alle pilegrimar var likeverdige for
Gud. Dette kom også til uttrykk i femte
post, der alle er likeverdige i å dela Jesus
med kvarandre i nattverden.
I sjette post var vi komen fram til parkeringsplassen ved Fana kyrkje. For å illustrera
Jesu ord om at han tek våre bører på seg, bar
kvar av oss ein stein opp bakken til kyrkja

Mellom tredje og fjerde post var det lagt inn
ein sekvens med «bønelabyrint», oppe på
oksebeitet på Tveitane, øvste bruket på
Titlestad. Ingunn og medhjelpar Carina
laga ein spiralforma labyrint ved hjelp av eit
tau, og inst i labyrinten var det planta eit lite
trekors. Deltakarane vandra inn og ut av labyrinten og ba ei stille bøn framfor korset.
Deretter passerte me oksane, som heldigvis
ikkje var olme og var av den skotske
angusrasen, som går ute heile vinteren.
Grunneigar Norvald Titlestad hadde gitt
oss løyve på førehand til å gå over innmarka.
Diverre var me berre tre barn og tre
vaksne som var med på vandringa, men me
som var med, fekk ei sterk oppleving av
nærleiken til skaparverket og skaparen på
vegen til vårt pilegrimsmål Fana kyrkje. Til
neste år håpar vi at Fana menighet også blir
med på opplegget, og at fleire barn melder
seg på til pilegrimsvandring over Smøråsfjellet til Fana. ●
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Med damp
og gudsord
til Saltkråkan
Da skribenten og hans frue som norske turister fikk nyss om at det skulle
være gudstjeneste på «Saltkråkan» som ledd i lokal midtsommerfeiring,
var vi ikke sene om å melde oss på.
TEKST OG FOTO: DAG SUNNANÅ

Hvem har ikke med glede og humring sett
TV-serien «Vi på Saltkråkan» med Tjorven,
Pelle og Skrållan, hunden Båtsmann, vakre
Malin og den noe uhellsforfulgte farbror
Melker? Men hvor ligger nå egentlig Saltkråkan? Jo, store deler av serien ble spilt inn
for rundt 50 år siden på den sjarmerende øya
Norröra i skjærgården nord for Stockholm
utenfor byen Norrtälje.
Turen ut til Norröra og tilbake gikk med
hvite og vakre Blidösund, en klassisk svensk
«ångbåt» eller dampbåt. Vi mønstret på ved
idylliske Almvik brygge på øya Blidö. Her
ventet også dagens predikant, kyrkoherde
Anders Elvin, på dampen, som krysset fra
ene siden til den andre mellom øyene Blidö
og Yxlan for å ta med frammøtte kirkefolk.
Underveis passerer vi sommerhuset til forfatterinnen Astrid Lindgren i Furusund, et
sted kjent fra Evert Taubes viseverden. Om
bord på båten, med lekre detaljer som kan gi
båtentusiaster tårer i øynene, var det som
seg hør og bør «servering i vår aktersalong»
som Vreeswijk synger i sin «Ångbåtsblues».

Folksomt i det fri
Det skulle vise seg at Norröras hvitmalte kapell bare rommet et fåtall av midtsommergjestene. Storparten slo seg følgelig ned i det
grønne og nærmest dekket kirkebakken
med sine tepper og kurver, hvor de hentet
opp både «smørgåsar» og ekstra godt drikke.
Det ble et skue der i det grønne som minnet
skribenten om hans fordums søndagsskoleturer til øyer i Telemarks skjærgård.
I hvert fall var det friske stemmer som
kunne istemme svenskenes sommersalmer, i
særklasse «Den blomstertid nu kommer» og
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TAKKNEMLIGHET TIL SKAPERVERKET:
Anders Elvin, kyrkoherde i Länna-Blidö-Riala pastorat, ga øyboere og tilreisende
mangt å tenke på med sin preken.

«En vänlig grönskas rika drakt», mens to lokale trubadurer bidro til «salmesangen» med
noen av Evert Taubes mer ukjente, men
innholdsrike og mollstemte viser.

Drøm og fantasi
I sin preken tok kyrkoherde Elvin for seg
drømmer og fantasier. Det kunne være
fristende å drømme seg vekk fra en øy som
Norröra til varmere strøk, men ble man
lykkeligere av det? Likevel var det fint og
aktverdig å bruke fantasien. Bare tenk på
Guds skaperverk. Var det noe som kunne
måle seg med den detaljrikdom det rommet?
- Derfor er det god grunn til å takke for alt
dette i våre bønner og heller takke for det vi
har fått og har allerede og ikke bare be om at
gode ting må skje oss i framtiden, understreket Elvin.

SKJÆRGÅRDSIDYLL: Dampbåten Blidösund
(over) ble kirkeskip i særklasse for midtsommerfeiringen med gudstjeneste i Stockholms
skjærgård.
FENGENDE JAZZTONER: Högsanders (t.h)
ﬁkk det til å swinge på kirkebakken etter gudstjenesten.
GUDSTJENESTE I DET FRI: Det var sommerstemning til fulle for alt folket som var samlet
på «Saltkråkan» (under t.h.)

Jazz på kirkebakken
Midtsommerfeiringen på Norröra fortsatte
på kirkebakken umiddelbart etter gudstjenesten. Her spilte jazzbandet Högsanders opp med friske og fengende toner, som
bidro til å holde den lune sommerstemningen vedlike for alt folket i solskinnet.
Nok en trubadur fulgte deretter opp og
framførte låter av Bruce Springsteen. Ikke
rart at kollektkurven som gikk vide rundt
innbrakte rundt 3600 svenske kroner, noe
kyrkoherde Anders Elvin og kirketjeneren
på Norröra var meget fornøyde med. ●
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Høst i Kirkeakademiet
Under flere av høsttens arrangementer i Bjørgvin kirkeakademi vil ord og toner få virke sammen. På alle møtene er
det anledning til dialog og drøfting med foredragsholderne.
• Mariakirken er pusset opp, og
har fått to nye orgler. Professor
Gunnar Danbolt forteller om
kirkens prekestol, som er fra
slutten av 1600-tallet, mens
Karstein Askeland spiller orgelmusikk av Bach. Etter foredrag/konsert inviteres alle til
sosialt samvær på Dr. Wiesener
(Nye Sandviksvei 17A), med
enkel og rimelig servering ved
reserverte bord. Mariakirken,
lørdag 19. september kl. 16.00.
• Kulturkveld/konsert med utgangspunkt i tekster/dikt av den
tyske teologen, motstandsmannen og dikteren Dietrich Bonhoeffer, som ble henrettet av
Gestapo i 1945. Nynorsk gjendiktning ved Arve Brunvoll.
Musikk av Eilert Tøsse, Knut
Nystedt m.fl fremføres av vokalgruppen YR, Eli Johanne Rønnekleiv, Jostein Aarvik og Sandviken kantori. Sandvikskirken,
torsdag 15. oktober kl. 19.30.
• Hvordan kan religionsdialog
bidra til fred i Midtøsten? Innledning ved Trond Bakkevig.
Representanter fra flere trossamfunn deltar. Møtet arrangeres i samarbeid med Kulturuken i
Olsvik kirke. Olsvik kirke, onsdag
21. oktober kl. 19.30.
• Mirakler i tekst og toner. Komponist Tyrone Landau og professor Odd Einar Haugen har
samarbeidet om å uttrykke musikalsk det som fortelles i den
gamle homilieboken om HelligOlavs mirakler. De introduserer

RESTAURERT: Mariakirken, byens eldste bevarte bygning, er nå
gjenåpnet etter den omfattende
restaureringen. FOTO: ERIK DEN
YNGRE / CREATIVE COMMONS

verket Passio Olavi, som fremføres i Domkirken samme dag kl.
19.30. Litteraturhuset, lørdag 31.
oktober kl. 13.00.
• Hva har vi lært av debatten om
ytringsfriheten? Førstelektor
ved HiB, Åse Bjørg Høyvoll
Kallestad og BT-kommentator
Mathias Fischer innleder til
samtale. Retten til å ytre seg er en
grunnleggende verdi. Men
nettopp derfor må den tåle debatt og ses i sammenheng med
andre grunnleggende verdier.
Litteraturhuset, lørdag 21. november kl. 13.00
Bjørgvin kirkeakademi er en selvstendig bevegelse som ble stiftet i
samarbeid med Bergen domkirkes
menighet, Studentmenigheten og
Bymisjonen i Bergen. De er med i
Oikosnet Europe. Kontakt i Bergen: Jan Otto Myrseth, mobil
99518280. Mer informasjon:
www.kirkeakademiene.no ●

Konserter i Søreide kirke
• Familiekonsert med Bjarte Leithaug (bildet) og
Søreide kirkes familiekor. Bill. kr. 50,- (voksne) /
150,- (familie). Barn under skolealder gratis.
Søreide kirke, tysdag 27. oktober kl. 18
• Konsert med fjorårets norgesmestere;
Søreide og Sandsli skolekorps med solister.
Billetter ved inngangen.
Søreide kirke, torsdag 29. oktober kl. 19.
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AVBRUDD FRA HVERDAGENS STRESS:
På onsdagskveldene denne høsten blir
det hverdagsmesser i Søreide kirke.
FOTO: SVEIN HÅVARD DJUPVIK /
CREATIVE COMMONS

Gudstjeneste
på en onsdag
Mange lever veldig stressede liv
der mye skal skje. I Søreide kirke
får mennesker mulighet til å få
en pause fra det hektiske kjøret.
På en ukentlig hverdagsmesse blir
det rom for en stille og rolig stund
der man kan senke skuldrene og
puste ut.
AV GEIR ENDRE KRISTOFFERSEN

– Jeg opplever at mange har et savn etter
tid for seg selv og litt stillhet og ro, sier
Gunnar Mindestrømmen, sokneprest i
Søreide kirke.
– I samfunnet i dag utsettes vi for mange
impulser hele tiden, og det blir lite tid til å
sette seg ned, tenke etter og finne roen. Det
er litt det vi vil prøve å få til på hverdagsmessene.

Midt i uken
Hverdagsmessene har de valgt å legge til
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onsdagskvelder
klokken 21.00,
og de vil vare en
halvtimes tid.
– Vi tror dette
er et tidspunkt
der det er lett for
folk å komme til
kirken, sier han.
Småbarnsforeldre har da
Sokneprest Gunnar
gjerne fått lagt de
Mindestrømmen.
minste barna og
FOTO: ANN ELIN WANG
fått ro i huset, og
de fleste er ferdige med dagens aktiviteter. Tensing har øving i kirken til halv ni, så ungdommene
som er med der, kan også være med på den
enkle messen.

Behovet er der
– Hva vil man møte når man kommer til
hverdagsmessen?
– Det vil være en enkel messe med lite
liturgi. Man kan være stille og lytte, synge

med på sanger hvis man vil og man kan
tenne lys. Det vil alltid være mulighet for
nattverd.
Soknepresten tror at det kan ta tid før
hverdagsmessen er godt etablert i menighetens bevissthet, men at behovet for hverdagsmessen er til stede.

Ønsker å nå flere
– Vi vet at mange er opptatt i helgene med
turer til hytter, barn som skal følges på aktiviteter og mye annet, erkjenner Gunnar
Mindestrømmen.
– Selv om kirken vår er godt besøkt søndag formiddag, er det mange som synes det
er vanskelig å rekke gudstjenesten da. Vi
ønsker med dette å møte folk i ulike livssituasjoner med et tilbud. Andre igjen
synes gudstjenesten på søndagen blir litt
stor. Da kan det være lettere å gå på en enkel hverdagsmesse.
Første hverdagsmesse i Søreide kirke blir
onsdag 2. september klokken 21.00. Siden vil
det fortsette hver onsdag til samme tid. ●
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Folkekirken på dagsorden
De politiske listetoppene i Bergen stiller når folkekirkens rolle i byen er
tema for et politisk folkemøte, en uke før valget.
– Vi ønsker å bevisstgjøre politikerne på
kirken som ressurs. Den gjør Bergen til en
bedre by å bo i. Samtidig vil vi peke på de
utfordringer kirken har. Vi er selvsagt interessert i hvilken kirkepolitikk de ulike
partiene satser på fremover, sier kirkeverge Kjell Bertel Nyland.
Det er Bergen kirkelige fellesråd som
inviterer til møtet, på vegne av de 25 menighetene i byens tre prostier.
Følgende listetopper har allerede sagt
fra at de kommer: Martin SmithSivertsen (H), Harald Schjelderup (Ap),
Tor A. Woldseth (Frp), Dag Inge Ulstein

(KrF), Åsta Årøen (V), Sofie Marhaug
(Rødt), Tom Sverre Tomren (MDG) og
Odd Sverre Bjørdal (Sp).
Sædalen skole, tirsdag
8. september kl. 19.00.

INVITERER TIL POLITISK FOLKEMØTE:
– Det er viktig for oss å være på dagsorden
og bevisstgjøre politikerne om vår rolle
som ressurs, sier Kjell Bertel Nyland.
ARKIVFOTO: ANDREA FRIESTAD NYLAND

Midlar til fredsmarkering

«FANA
TALENTENE»

Ynskjer kyrkjelyden din å markere
Kyrkjeveka for fred i Palestina og
Israel? No kan du lett søkje om
økonomisk stønad til dette.
I den tradisjonsrike Kyrkjeveka er det lagt
opp til at den einskilde kyrkjelyd er pådrivar for, ber for og fortel om rettvis fred i
Midtausten. Kyrkjeveka stør dei ikkjevaldelege og konstruktive bidraga som
kan hjelpe med å få slutt på okkupasjonen
av Palestina. Det er også eit mål å oppmuntre dei som allereie jobbar for rettvis
fred i Palestina og Israel. No i 2015 er
tema kort og greitt Muren.
Kyrkjelydar, bispedøme og organisasjonar knytt til kyrkja kan søkje om midlar
frå kyrkjas nord/sør-informasjon til eit
Kyrkjeveka-arrangement. Midlar kan
brukast til t.d. annonsering, servering,
leige av lokale, betaling til medverkande,
utvikling av ressursmateriell – eller andre
utgifter til arrangementet. Meir informasjon: www.kui.no/index.cfm?id=90007 ●
BARRIERA: Muren i Israel gjer livet tryggare for nokon, og vanskelegare for andre.
FOTO: JUSTIN MCINTOSH

Vokalgruppe for videregående
– i alder eller ferdighet

ET NYTT ENESTÅENDE TILBUD STARTES TIL HØSTEN
Vil du være med?
Øver i Fana kirke annenhver onsdag kl. 17.30-19.30.
For gutter og jenter fra 8. klasse og oppover.
KONSERTPROSJEKTER
FANA KIRKE
Helgen 23/10-25/10

Jazz og Gospelkonsert med Fanatalenter, Fanasolister og Jazzband.
Korseminar for flere generasjoner.

KULTURDAGENE
Torsdag 29/10

Musicalprogram med sanger fra Les Miserables
Solistoppgaver

BIRKELAND KIRKE
Søndag 29/11
FANA KIRKE
Søndag 20/12 kl.19.00

Adventskonsert med julesanger og satser fra:
Gloria av Vivaldi og Messias av Händel
«O Helga natt» Julekonsert
Fanatalenter, Fanasolister og Vokalkonfirmanter

Hver sanger får mulighet til å medvirke i gruppe eller som solist ved andre arrangement.
2016
Korsommerskole i Kristiansand sammen med andre ungdommer fra hele landet
Solistseminar og på sikt studieturer til England bl.a.
Ledere: Kantor i Fana kirke
Jan Røshol og Ragnhild Sæle
Bergflødt.
Fanatalentene er en del av
«Fanasolistene» og knyttet
til organisasjonen Ung
Kirkesang.
Pedagogisk modell er etter
mesterlæringstradisjon i et
klassisk karakterdannende
miljø.

Påmelding til
Kantor Jan Røshol
jan.roshol@bergen.kirken.no,
angi gjerne noe om musikalsk
motivasjon og erfaring.
Nærmere opplysninger:
Tlf. 48 99 47 00.
Kontingent er Kr1000,–
halvåret. Friplasser kan gis
til spesielle sangtalenter.
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Tid for andre? Tid som kan forandre? Kirkens SOS i Bergen trenger nye frivillige
medarbeidere til vår døgnåpne krisetjeneste på telefon og nett! Inntakskurs starter 28. september.
Vil du gjøre en forskjell for mennesker som har det vanskelig og samtidig oppleve personlig utvikling? Som frivillig kan du velge mellom å
lytte til mennesker på telefon eller chatte med dem på internett. Du får full opplæring og oppfølging underveis, og vi kan tilby et utviklende
personlig og sosialt fellesskap. Tjenesten er velordnet og forutsigbar, og kan fint tilpasses jobb, studier eller pensjonisttilværelse.

Mer info: 55 32 58 45/941 83 654 eller se www.kirkens-sos.no/bjorgvin
Kirkens SOS er Norges største og eldste krisetjeneste på telefon og internett.

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

Her kan din
annonse stå!
Tlf.:
Fax:

55 11 80 10
55 11 80 11

Hver fredag:
Kunngjøring om
gudstjenester
i Fana Prosti.

Kontakt Frode Høyte
hoeyte@gmail.com

E-post:
sylvi@fanaposten.no

Begravelsesbyrået for
byen og distriktet

Tlf 55 13 15 00

D¯GNVAKT á 55 55 16 16

www.dbeg.no
Begravelsesbyråkjeden Jølstad

Gi barnet ditt gode
verdier med på veie
veien
- vi utfører
utførreerr alt det pr
praktiske
ra
akktiske ellerr tilr
tilrettelegger
rettteelegger
årrøørrende som ønsker
nskerr å gjør
re noe selv
forr p
pårørende
gjøre

Knut Helge
Polden

Espen
Polden

TTom
om
Wilson
W
ilson

Heine
Polden

'
'¡JQWHOHIRQPRELO
¡JQWHOHIRQPRELO
www.ber
www.bergenogomegn.no
genogomegn.no

AVD. BERGEN
TTeatergt.
eatergt. 20
5010 Ber
gen
Bergen
Tlf: 55 21 44 50

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

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

www.mollebakkenskole.no
www.mollebakkenskole.no post@mollebakkenskole.no Tlf: 55 20 71 70
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Kort fortalt:
Jeg er Vestlending, og
lykken er å rusle en lun
sommerkveld langs
Bryggen i Bergen!

Åsane Oasen Sletten Kilden

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

Bestill blomster på www.toppeblomster.no

Tlf: 55 18 03 00

Døgnvakt 55 27 28 29
www.gravferdshjelpen.no
)BHFSVQTWFJ9t#FSHFO

Vi kan hjelpe til med
rådgivning og tilrettelegging ved
begravelser og bisettelser.

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

Sokneprest
Jorunn M. Johnsen
55 59 71 51 - 414 41 143
jorunn.johnsen@
bergen.kirken.no
Kapellan Lars Petter Eide
55 59 71 52 - 994 83 804
lars.petter.eide@
bergen.kirken.no
Administrasjonsleder
Hilde Kayser Rohde
55 59 71 56 - 988 86 428
hilde.rohde@bergen.kirken.no
Frivillighetskoordinator,
menighetspedagog og søndagsskole: Kristin Trætteberg
55 59 71 55 - 977 18 438
kristin.traetteberg@
bergen.kirken.no

Kantor Kåre Rivenes
kare.rivenes@
bergen.kirken.no
Menighetens barnehage
486 03 106 - 450 53 106
smbhg@broadpark.no
Barnehagestyrer
Beate Rommetveit Remme
480 77 505
Speiderne,
Jan Thomas Moldung
906 58 242
Kirketjener Sølvi Hansen
55 59 71 22
Menighetsrådleder
Anders Teigen
977 80 993

Eldresenteret
55 36 14 50
Besøkstjenesten,
Gunvor Bergsvik
55 28 82 03
Hovedleder KRIK,
Sandra Sivertsen
480 26 862 sandra.sivertsen@hotmail.com
Cellegrupper, Birger Huun
55 28 92 04 - 917 15 464
Ungdomsarbeider,
hovedleder Kreating
og PIB-ansvarlig
Ingrid Fluge-Hole
970 95 284
ingridfh@outlook.com

Hovedleder ungdomsklubben,
Elisabeth Svalland:
930 29 128
elisabet-svalland@hotmail.com
Ungdomskontoret
55 59 71 56
www.utslett.no
KL-ansvarlig Marius Rustrand
936 05 323 marius595@hotmail.com
SNIK, Thea Bårdsen
926 40 772 thea-lb@hotmail.com
Kamerunringen, Inger Steinkopf
55 13 42 41
Gave til menigheten?
Bankgiro: 3624.51.12208
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Få med deg Superlørdag ALLSIDIG
Superlørdag er en lørdag
SALMEKVELD
der store og små samles i
kirken for masse
morsomme aktiviteter.

Velkommen til nok en salmekveld
i Slettebakken kirke søndag
27. september kl. 19.00.

Vi synger, maler, danser, baker,
leker, spiller, bygger lego eller
noe helt annet. Og så spiser vi
sammen - alle sammen. Du
velger selv hvilke grupper du vil
delta på. Her kan hele familien
være med.
Neste superlørdag blir lørdag
19. september kl. 12.00-16.00.

Med utgangspunkt i vår nye og allsidige salmebok, tar vi denne
gangen for oss moderne gospel, lovsang og salmer fra ulike
kontinenter.

Mer informasjon kommer på
oppslagstavlen og kirkens
hjemmesider. Sist superlørdag
ble det bollebaking. Hva lager
vi neste gang? ●

Bli med og syng sammen med
TenSing-koret «Kreating» (over),
Slettebakken Motettkor (t.v.), solister,
band og orgel.Arr: Kulturutvalget i
Slettebakken menighet ●

Min
salme
Å, for djup i Jesu kjærleik
Kor han elskar alle, alle, frelser oss
frå synd og grav –

AV ÅSHILD MÆSTAD

Denne salmen har fulgt meg i
mange år. Ved å beskrive hav og
bølger, får teksten på en billedlig måte frem Guds omsorg,
hans kjærlighet og nåde. Ord
og innhold løftes også frem av
den vakre melodien.
Å, for djup i Jesu kjærleik! Utan
grenser, botnlaus fri!
Salmen åpner for undring, refleksjon og lengt. Hva betyr det
i mitt liv at Guds kjærlighet er
uten grenser? At den er botnlaus
og at den er fri?
Som ei mektig havsens bølgje har
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Gud elsker med en ubetinget
kjærlighet. Det kostet ham livet for at alle skulle få leve – et
liv i nåden her og nå – og med
håpet om et nytt liv bortenfor
graven.
han løynt mi syndetid. Over,
under, rundt omkring meg er
hans sterke kjærleikstraum.
Guds altomsluttende kjærlighet sammenlignes med havet
og med havets bølge som skjuler det som ikke holder mål i
mitt liv.

Kor han bed for veike vener, sender kraft og trøyst og mot!
Han er nær oss i hverdagen
med våre ulike gjøremål. Vi
opplever både seire og nederlag. Han sender oss styrke, og
han gir oss trøst.
Å, for djup i Jesu kjærleik! Ingen

stad eg kviler så. Som eit mektig
hav av signing, som ei hamn av
fred og ro!
Eit hav av signing sier noe om
dimensjonen av den velsignelse
Gud har til rådighet gjennom
sin kjærlighet. Jeg trenger hvile
for kroppen, og jeg trenger hvile for sjelen. Og Guds beskyttende kjærlighet er som ei
hamn av fred og ro.
Salmen ble skrevet i England
for 140 år siden. Den ble senere oversatt til norsk og er nr.
703 i NS. Teksten er skrevet av
Samuel T. Francis, og melodien er laget av Thomas J. Williams. ●
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«Rejoice in the Lamb»

dåp

Bli med på korprosjekt med Slettebakken motettkor med konsert
Slettebakken kirke søndag 22.
november
AV KÅRE RIVENES

Korprosjektet og konserten har fått navn etter
konsertens hovedverk, nemlig kantaten «Rejoice in the Lamb» av den engelske komponisten Benjamin Britten. For øvrig innledes
konserten med «Te Deum in C» av samme
komponist.
Benjamin Britten skrev «Rejoice in the
Lamb» i 1943. Kantaten bygger på et dikt av
forfatteren Christopher Smart som levde på
1700-tallet. Smart var en dypt religiøs person,
men med et noe ubalansert sinn. Under et
asylopphold skrev han diktet «Jubilate
Agno», et av hans mest kjente verk, i form og
innhold både genuint og kaotisk.
«Jubilate Agno» er et intenst religiøst diktverk med over 1700 vers. Diktet er et vitnesbyrd om hans dype tro, en anklage mot den
forgjengelige og dårskaplige vitenskapen og
en kommentar til den tiden han levde i. Smart
var forlatt og alene da han skrev det, med bare
sin katt Jeoffry som selskap. Et dikt til katten
inngår i «Jubilate Deo», og her uttrykker
Smart på genuint vis hvordan Gud er i alt. Når
Smart betrakter sin katt, ser han et komplett
kattedyr; et vesen som på sin perfekte måte
eksemplifiserer kattenaturen. Alt katten gjør
er en bekreftelse og en glorifisering av Gud.
(Etter Are Frode Søholt 2008: «Katten min Jeoffry»).
Britten gjorde et utdrag av de fineste passasjene i diktet, og kantaten består av ti kortere
seksjoner der hovedtemaet er hvordan alt det
skapte tilber og vitner om Gud:
Fryd dere i Gud, alle tunger
Gi æren til Gud og Lammet
Nasjoner og tungemål og hver
skapning som har livets pust
La menneske og dyr stå fremfor ham
og sammen hylle hans navn.
Etter denne innledningen møter vi bibelske
personer, vi møter dyrene, katten som priser

Livets gang

KOMPONISTEN: Britten, fotografert på midten
av 1960-tallet.
FOTO: HANS WILD/WIKIMEDIA

Gud ved sine bevegelser, likeså musen, så om
blomstene som Kristi poesi. Senere trer forfatteren selv frem og sammenligner sin skjebne med Kristi lidelse, også dette blir til Guds
ære for Kristus skal utfri ham. Mot slutten lar
han bokstavene og instrumentene prise Gud
og alt samles i et Halleluja.
Benjamin Britten (1913-76) var i etterkrigstiden anerkjent som en av Englands ledende
komponister. Hans hovedproduksjon er
innen vokalmusikken, først og fremst opera,
men sanger og korverker har også en fremtredende plass. Hans vokalmusikk bærer preg av
en intens fremstilling av tekstene. Det melodiske forløp er nært knyttet til tekstenes naturlige tonefall og rytme og teksttolkning
fremheves av ledsagende instrumenter.
Lytt selv. Det finnes utallige innspillinger av
Brittens verker, og noen av dem er fritt tilgjengelige på nettet.
Øvelser i Slettebakken kirke onsdager kl. 2022. Notekunnskaper er en fordel. Kontakt:
Kantor Kåre Rivenes , kare.rivenes@
bergen.kirken.no / 926 55 128
Av andre arrangementer med motettkoret denne høsten kan nevnes bl.a.:
- Salmekveld 27. september sammen med TenSingkoret «Kreating» m.fl.

Emilie Bjørnseth Lillebø
Nora Augusta Nygaard
Sofie Fleime Despenic
Gabriel Høisæter
Håkon Riisnes Svenningsson
Johannes Lauvsnes Vengen
Vilja Eline Vikesund
Thea Kristoffersen
Chika Maria Ottah
Vermund Milde Hervig
Sebastian Rasmussen
Ida Holst Watnedal
Sigrid Mo Åsebø
Therese Finnesand Marthinsen
Fred Simon Frias
Elvine Emilia Pennanen Keilen
Alva Thune-Moe
Aurora Bagne Gill
Hans Olai Thomas Sæterdal
Alfred Leon Skjold
Aksel Garmannslund Aarland
Astrid Jæger-Fredriksen
Olav Leikvoll Kaarstein
Martin Mosesen

vielser
Marie Madsen Storebø og
Bjørn-Ove Dåvøy

begravelser
Else Gyda Frantzen
Birgit Marie Høysæther
Magnhild Konstanse Iversen
Hege Marie Fosli Monstad
Helga Tokvam
Vigdis Bugjerde
Borghild Mortensen
Solveig Thomassen
Tore Reinhartsen Skarsten
Betzy Lundeland
Emma Margrete Olsen
Mary Eline Reinertsen
Odd Eide
Torleiv Birger Solheim
Ingebjørg Haugsmyr
Lilly Johansen
Edel Marie Strømsnes
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Menighetskalender
Gudstjenester
Slettebakken
kirke
6. september,
15. søndag i
treenighetstiden
11.00: Høymesse
ved Jorunn M. Johnsen. Dåp. Søndagsskole.
13. september, 16.
søndag i treenighetstiden
11.00: Gudstjeneste
med presentasjon av
nye konfirmanter
ved Lars Petter Eide
og Jorunn M. Johnsen. Søndagsskole.
20. september, 17.
søndag i treenighetstiden
11.00: Høymesse
ved Lars Petter Eide.
Søndagsskole.
27. september, 18.
søndag i treenighetstiden
11.00: Høymesse
ved Lars Petter Eide.
Dåp. Søndagsskole.
4. oktober, 19. søndag i treenighetstiden
11.00: Høymesse
ved Jorunn M. Johnsen. Samtaletreff etter gudstjenesten.
11. oktober, 20. søndag i treenighetstiden
11.00: Høymesse
ved Jorunn M. Johnsen. Dåp.
18. oktober, 21. søndag i treenighetstiden
11.00: Høsttakkefest
ved Lars Petter Eide
og Kristin Trætteberg. Dåp. Menighetens 4-åringer er spesielt invitert.
25. oktober, bots- og
bønnedag
11.00: Bots- og bønnedagsgudstjeneste

ved Jorunn M. Johnsen. Nattv. Gruppe
fra Motettkoret deltar. Søndagsskole.
1. november,
allehelgensdag
11.00: Allehelgensmesse ved Jorunn M.
Johnsen. Slettebakken Motettkor under
ledelse av kantor
Kåre Rivenes. Søndagsskole.
8. november, 24.
søndag i treenighetstiden
11.00: AUFA - gudstjeneste av de unge
for alle ved Lars Petter Eide og menighetens unge. Søndagsskole.
15. november,
25. søndag i treenighetstiden
11.00: Høymesse
ved Lars Petter Eide.
Dåp. Søndagsskole.
22. november,
Kristi kongefest
11.00: Høymesse
ved Lars Petter Eide.
Søndagsskole. Samtaletreff etter gudstj.

Sædalen skole
• 13. september
Gudstjeneste ved
Rune Kystnes
• 27. september
Gudstjeneste med
dåp ved Jorunn
M. Johnsen
• 11. oktober
Gudstjeneste ved
Bjørn Nygaard
• 25. oktober
Familiegudstjeneste ved Lars
Petter Eide
• 8. november
Gudstjeneste ved
Bård Hallesby
Norheim
• 22. november
Gudstjeneste ved
Ivar Braut
Alle dager kl. 11.00.

Menighetens dag 31. oktober
Hold allerede nå av lørdag
31. oktober. Da går
menighetens dag av
stabelen.
Dette er dagen da vi samles til konsert, aktiviteter for store og små,
kaker og middag, sosialt samvær
og god, gammeldags basar! Dette
er dugnadsarbeid: Har du gevinster - alt fra «småplukk» til større
hovedgevinster? Vil du selge en
loddbok eller flere? Kan du bidra

med kakebaking eller noe annet
praktisk? Ta kontakt med oss i kirken!

Se hva som skjer
Pust i bakken
Ungdomskafè med lav terskel.
Fredager kl. 19.00-23.00.

Åpen kirke
Torsdager fra kl. 11.00-13.00,
unntatt første torsdag i måneden.

Temakvelder høsten 2015
Høstens tema: Bønn
Paulus oppfordrer oss til «å be uavbrutt». Er det mulig og hvordan
skal vi da be? Hva er bønn?
• 22. september kl. 19.30
Jesusbønnen. Innleder: Bjørn Sigurd Grindheim
• 13. oktober kl. 19.30
Bønn som tjeneste: Samtale med
Martha Knappskog
• 10. november kl. 19.30
Panelsamtale om bønn: Erfaringsdeling og fellessamtale
Temakveldene arrangeres som et
fellesskap mellom Bergen Baptistmenighet og Slettebakken menighet. Temakveldene holdes denne
høsten i Baptistkirken. Enkel bevertning med samtale og refleksjon over temaet. Kvelden avsluttes senest 21:30. Velkommen!

om «Fra yrkesaktiv til frivillig
medarbeider i Kirkens Bymisjon».
• Onsdag 4. november kl. 11.30.
Gjester er staben i Slettebakken
menighet som synger og spiller.

Kamerunringen
9. september, 14. oktober og 11.
november - alle dager kl. 19.00 i
dåpssakristiet i kirken.

Andakter på sykehjemmene
• Slettebakken menighets
eldresenter, aldershjemmet
Dagligstuen på Eldresenteret,
hver torsdag kl. 17.00.
• Kolstihagen sykehjem
Fredagene 25. september, 16. oktober og 6. november kl. 12.00.
• Slettemarken sykehjem
Onsdagene 22. september, 13.oktober og 3.november kl. 11.30.

11-kaffen for menn i
Slettebakken kirke

Pensjonisttreff

Onsdager kl. 11. 00 - 13.00.
• 9. september • 16. september
• 23. september • 30. september
• 14. oktober • 21. oktober
• 28. oktober • 11. november
• 18. november • 25. november

• Onsdag 7. oktober kl. 11.30.
Gjest er Rune Valderhaug, tidligere journalist i BT, som vil snakke

Vi holder til i kirkens «ungdomsavdeling» i underetasjen.Hjertelig
velkommen til uformelt samvær.

