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menighetsblad
NR. 5/04 – ÅRGANG 45

I himmelen
Ena Barrie Hennes (79)
har sin mor, ektemann og
datter i himmelen. For
henne er troen på det evige liv den absolutte støtte i sorgen over de kjære
døde.
Side 6-7

Embetskorset
Bjørvinprostene har
fått embetskors
av biskopen.
Korset skal henge
rundt Fana-post
Per Barsnes’
hals til en
etterfølger
overtar
det vakre
kjedet.
Side 5

Beundrer Sunniva
Kunstner
Kjell Stig
Amdam har
laget en
rekke motiver av Bergens skytshelgen St. Sunniva. Han har et nært forhold til henne og mener
hun er et godt forbilde for
oss kristne.
Side 8-9
HVEM-HVA-HVOR side 13
KALENDER
side 16

med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti
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Pensjonisttreff, loppemarked,
barnas gudstjenestedag,
formiddagstreff ....
AV JORUNN JOHNSEN

■ Pensjonisttreff
Den første tirsdagen i måneden
har vi vanligvis pensjonisttreff i
menighetssalen i kirken. Vi kunne nok like gjerne kalt det formiddagstreff, for her er ingen aldersgrenser verken opp eller ned,
og ingen blir spurt om de virkelig
er pensjonister. Programmet er
nok lagt opp for de som har levd
litt, det vil si at det er ikke et
treff for de helt unge og for barn.
Seniortreff er også et flott navn
på det. Litt forvirret over de ulike
navn her? Lurer du på om det er
noe for deg? Kom da vel og bli
med i et hyggelig felleskap. Her
er alltid et program i form av et
kåseri, litt musikk og sang og
selvsagt god tid til hyggelig
prat. En gruppe med meget dyktige damer lager til kaffe, te og
meget gode smørbrød.

Nytt

■ Loppemarked

Leder

Helgen 21. – 23.januar 2005 arrangerer ungdommene i Slettebakken menighet loppemarked
på Slettebakken skole. Loppemarkedet vil bidra til å finansiere
utenlandstur som ungdommene
skal på til sommeren. Har du lopper, ta vare på dem til du får nærmere informasjon om hvor og når
de kan hentes/leveres.

■ Formiddagstreff
En onsdag i september har vi i flere år hatt et felles formiddagstreff
med Årstad, Fridalen og Landås
menigheter i forbindelse med bydelens kulturdager, og vi har vært
samlet til konsert i Slettebakken
kirke med kaffe/te og smørbrød
etterpå. I år ble dette arrangementet avholdt 22. september.
Bergen pensjonistkor, Landås
menighets pensjonistkor og Bergen seniororkester lagde en flott
konsert for de ca 150 som var i
kirken. Deretter samlet de fleste
seg til prat og mat i menighetssalen. Det ble en trivelig formiddag.
Høstens program for treffene:
• Onsdag 3.11 kl 11.30: Jorunn
M. Haugstad fra KIA (Kristent
interkulturelt arbeid) kåserer
over temaet likeverd, omsorg og
vennskap på tvers av kulturer
• Onsdag 1.12.04 kl 11.30:
Misjons- og diakonikonsulent
Astrid Fylling fra bispedømmekontoret besøker oss. Hun har
vært misjonær i mange år i Mali
og vil bringe med seg opplevelser derfra. Og kanskje kommer
barnehagen i kirken på besøk.

■ Barnas gudstjenestedag
Første søndag i advent, 28.november, skal vi ha en spesiell
gudstjeneste. Vi er bedt om å ha
en gudstjeneste der barn er med
på en aktiv måte i både planleggingen og feiringen. Her hos oss
planlegges gudstjenesten av barna i menighetens barnehage, aspirant- og barnekorene sammen
med organist og prest. Denne dagen inviterer vi også alle de i menigheten som fyller 4 år i 2004.
De får en fin bok som gave fra menigheten på gudstjenesten. Så
blir det selvsagt også kirkesaft og
kaffe for alle etterpå. ●

Gjesteskribenten

■ Dialog

Mitt valg

Den åpne samtalegruppen om tro
og livssyn fortsetter i kirken på
onsdagskveldene 3.november og
1. desember. Kl 19 – 21.

Aktuelt
Slettebakken
menighetsblad
5-04
Uutgis av menighetsrådet i samarbeid med BKF
og de andre menighetene i
Fana, og sendes til alle hjem i menigheten. Vi tar med glede i mot artikler av
ulike slag og reportasjetips

Respons
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Lokalredaksjon:
Sverre Trætteberg
Lokal kontaktinformasjon: Se side 13
Levering av stoff:
Til menighetskontoret eller på epost:
slettebakken.menighet@bkf.no
Bilder skannes med høy oppløsning.
Bruk høy oppløsning på digitalt kamera.

SNIK - snar
- Hvem grunnla Bergen?
- Hva heter niesene til Dolly Duck?
- Hvor mange fylker er det i Norge?
AV SVERRE TRÆTTEBERG

Spørsmålene er mange og
varierte i Quizkonkurransen. Det er klubbkveld i
SNIK, og rødt og blått lag
er ivrige til å svare. Noen
nærmest ligger på stolene,
og lederne må heve stemmene for at alle skal oppfatte spørsmålene. Men –
det er positiv uro i en positiv atmosfære.

Gammelt navn
SNIK - navnet lyder litt suspekt. Snart i klubben sier
mer. Dette er klubben for
dem som venter på å få begynne i den egentlige
klubben, den for dem fra
9.klasse av. Går du i 7. eller
8.klasse er du en sniker og
kan møte i kirkens underetasje hver mandag fra 1819.30. Etter noen år i dvale,
er SNIK igjen på offensiven.

Ingen ledermangel
- Vi vil gjerne være tydelige
voksne ledere og ser det
som viktig å skape et trygt
og godt miljø, sier Torstein, en av de fire lederne.
Med fortid i KFUM som
ettåring og foreningssekretær, er trebarnsfaren
igjen klar til lederoppgaver i ungdomsarbeid. Studentene Eivind og Hilde er
også SNIK-ledere, og ungSentralredaksjon:
Redaktør: Anne Myklebust Odland
Red.råd: Hans J. Morvik, Jan-Erik Lien,
Lisen Skarstein og Gulborg Aarli, Frode
Høyte, Dag Vaula, Sigmund Austrheim,
Sverre Trætteberg.
Telefon: 55 27 04 07
Mobil:
412 16 644
Epost:
amyland@online.no

Kommentar

domsarbeider Marit koordinerer det hele.

-Gøy i SNIK
Rosilin har bodd i Slettebakken, er flyttet til Skjold,
men vil likevel gå på SNIK.
-Det er gøy her!
Kristoffer forteller at
hvert møte begynner med
en ringlek, der alle ser
hverandre. Ulike konkurranser er populære, og på
møtene er det også enkel
servering av kaker eller
frukt. Flotte T-skjorter er
også selvlaget. Hvert møte
har en avslutning med et
kristent tema. I november
er det planlagt tur med
overnatting.
Før vi trekker oss tilbake
skal spørsmålene fra kveldens Quiz gjennomgåes.
-Olav den Hellige grunnla Bergen, sies det med
overbevisning fra blått lag.
–No må dokkar gje dokkar. Det vakkje den Olaven,
kommer det fra de røde. Og
det har de jo rett i! ●

SNIKERE: Noen av snikerne og lederne: Marit, Rosilin, Simon, Kristoffer, Simen, Sebastian, Damir,
Eivind og Torstein.
FOTO: SVERRE TRÆTTEBERG

Grafisk produksjon:
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Tlf: 55 23 25 47
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Gjesteskribenten

art i klubben ...

Mitt valg
Psykiater Åslaug
Mjøs har hatt
flere tillitsverv i
Slettebakken
menighet,og er
bla. med i frivillig
klokkertjeneste.

Aktuelt

espgårons
R
Hvorfor
? du i kirken?

-Kyrja er som ein heim for meg, same
kor eg ferdast i landet. Vi er alle skapt
av Gud. Gudstenesta er ein møteplass
der eg får møta min himmelske Far,
saman med andre av hans born.

Kommentar

?

Hva liker du best ved
gudstjenesten?

-Eg likar veldig godt at unge menneske
får delta i gudstenesta ut frå sin eigen
forutsetning. Elles er det godt å sitja
stille i kyrkebenken, og delta i alt.

?

Forslag til
forandringer?

-Forandringar vil koma når vi bed Jesus om å vera sentrum av gudstenesta. Eg syns alle gjer sitt beste, og så
må vi vera trufaste i forbøn for menigheten vår.

?

Beste
bibelhistorie?

Replikk
Orientering
Til ettertanke

-Det er så mykje flott i Bibelen. Kanskje den beste bibelhistorien er den
vi finn hos alle evangelistane, om
Jesu siger over døden, og korleis venene hans opplevde det.

?

In

Vakreste
salme?

-«Jesus lever, gravi brast» av Johan
Nordahl Brun, omsett av Bernt Støylen. På svigerfar sin gravstein står
det: Jesus vann og eg har vunne.
Fantastisk!

?

Førstevalg som
gjestetaler?

-Vi skal starta misjonsprosjekt i Slettebakken menighet. Enn om vi inviterer generalsekretær Kjetil Aano i NMS
til ei gudsteneste hos oss? Han har
vore prest på Madagaskar.

oktober 2004
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Allehelgensmesser og
jordskjelv
I Slettebakken har vi framført Allehelgensmessen og
Oppstandelsesmessen nesten hvert år siden kirken
var ny i 1970.
AV OLAV ØGAARD

Og slik blir det også i år: I takknemlighet og ærbødighet
vil Motettkoret både markere Egil Hovlands 80-år og
minnes en kjær kapellan i
Slettebakken, Olaf Hillestad,
som ville ha vært 80 år i fjor.
Hovlands Allehelgensmesse, sier vi. Faktum er at den er
et bestillingsverk fra «Forum
Experimentale», der Hillestad har laget tekstgrunnlaget. Begge har stått sentralt i
norsk kirkeliv, og i Slettebakken menighet kom Olaf Hillestad til å bli mer banebrytende enn vi var klar over.
Han kom fra studieopphold i
England med en rekke nye
melodier og skrev på kort tid
nye tekster. De fleste Hillestad-salmer i NOS er skrevet
i Slettebakken og ble tatt i
bruk på «rytmegudstjenester», som da de ble vist på TV,
skapte et lite jordskjelv i
norsk kirkelandskap.
-Hillestads melodier har
ingenting i våre gudstjenester å gjøre, hevdet Hovland,
som i foredrag gikk til frontalangrep.
-Hvis man vil nå ut til unge
med kirkens budskap, svarte
Hillestad, nytter det ikke å
overse at de har et eget musikkspråk som de føler seg
hjemme i. Det må da gå an å
skape salmemelodier av høy
kunstnerisk kvalitet som
samtidig kan gripe og bety
noe for flere mennesker enn
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den lille skare i Musica Sacra
og Kirkesangbevegelsen.

Til varig vennskap
På sin humoristiske og alvorlige måte sendte Hillestad
tre salmetekster til Egil Hovland med kommentaren nå
har du gjort meg så mange
pek, at det er på tide du begynner å gjøre bot. Du skal
gjøre bot ved å lage melodi til
«Se universets Herre», «Himmelske Far du har skapt oss»
og «Du ber oss til ditt alterbord». Slik fikk disse nye melodier som i dag har selvsagt
plass i Norsk Salmebok. Dette ble et vendepunkt i forholdet mellom disse to.
- Hillestad var medvirkende til å åpne øynene mine, du
kan ikke stenge kirkedøra
fordi du ikke liker en stilart.
Jeg fikk et romsligere syn, sa
Hovland. Det endte altså
med at Hillestad og Hovland
ble meget gode venner.

Kirkelig Kulturverksted
I forlengelsen av Slettebakkens rytmegudstjenester ble
TenSing-bevegelsen
født,
med Olaf Hillestad som fødselshjelper. Og han skapte
Forum Experimentale, som
senere ble til Kirkelig Kulturverksted, nå ledet av sønnen
Erik. Her fikk han vist at det
var mangfoldet i musikalsk/kunstnerisk
utrykk

Nytt

Leder

han kjempet for. Det ble et
Olaf Hillestad.
forum for både pop/jazzmusikere og tradisjonelle og
vidt meg bekjent, var dette
avant garde kirkemusikere.
den første messen på norsk
Hans allsidige musikk- og
som tok i bruk firstemmig
kunstinteresse utløste en
resitasjon etter anglikansk
enorm skapertrang i norsk
mønster, noe som i neste
kirkelig kulturliv. Det var å
omgang førte til en hel anhåpe at en, til tider, ganske
glikansk bølge blant norske
smalsporet TenSing-bevekirkemusikk-komponister
gelse hadde tatt lærdom av
og utgivere. ●
sin inspirators rause og allsidig kulturåpne
holdning!
■ Egil Hovland (bildet) er vår tids kanHovlands
skje fremste komposkapertrang
nist av kirkemusikalSlik kom Forum
ske verk og salmemeExperimentale
lodier. Han fyller 80 år
til å bli en viktig
nå i oktober.
arena for Egil
Hovlands skapertrang. I 1970
ble Allehelgens■ Olaf Hillestad var kapellan i Slettemessen skapt –
bakken menighet i tre år på 1960-tallet. I
disse årene tok han i bruk rytmegudstjeen fusjon melnester og skrev en rekke salmer som har
lom musikk av
fått plass i Norsk salmebok. Olaf Hillestad
Egil Hovland og
ville fylt 80 år i fjor sommer. Organist i
tekster av hans
Slettebakken, Olav Øgaard, forteller i
tidligere erkedenne artikkelen om motsetninger melmotstander Olaf
lom to store i norsk kirkeliv, der resultatet
Hillestad! Den
ble varig vennskap, fruktbart samarbeid
ble uroppført i
og Allehelgensmesse. Den oppføres årlig i
Hamar DomkirSlettebakken kirke.●
ke og sendt direkte på TV. Så

Gjesteskribenten
Mitt valg
Aktuelt
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Embetskors

Hva vet vel du om savn?
-Det ville kanskje noen spørre.
Hva vet vel du om å bli gammel?

Nytt
Leder

til prostene

Kanskje ikke så mye, men da denne oppgaven ble gitt meg på et kurs, ville jeg forsøke å tenke med en annens hode og kjenne
med en annens hjerte. Inspirert av mennesker jeg har møtt ble det til en liten fortelling som begynte slik: Langt borte såg
eg ... Dette forteller Eli Heggdal, daglig leder i Birkeland menighet.

Langt borte
Langt borte såg eg at ho kom gåande langs
vegen. Først måtte eg sjå to gonger, for det
var noko nytt over henne. Var ho ekstra glad i
dag?
Frå plassen min, i kjøkkenkroken, kan eg
sjå ho. Over gardinkappa har eg utsyn til
langt ut i svingen, der ho kjem med bestemte
steg. Så stoppar ho – plukkar med seg nokre
prestekragar. Ho smiler med heile seg. Eg må
nesten smile eg og.
Eg har venta i mange dagar no. Har vore
aleine med tankane mine. Katten og eg. Den
tomme stolen. Ein kaffikopp på bordet. Den
er min. Eg har granska vegen kvar einaste
dag. Snart kjem ho inn døra, og i nokre timar
er ho berre mi.
Om litt kjem ho inn døra, og snart kjem ho
til å seie – korleis har vi det i dag? Eg skal
smile skeivt og seie at ein kan ikkje klage.
Litt skral blir ein vel når det lir mot kveld. Ein
får vere glad så lenge synet held, skal eg seie
da. Så har ein kryssord og kan sjå kva som rører seg på vegen.
Eg vil ikkje klage. Timane er for heilage til
det. No skal eg sitte og sjå på at ho steller.
Kjenne at det luktar grønsåpe og kjenne varmen frå hendene hennar når ho skiftar bandasjen min. Eg kjenner at mi unge sjel ikkje er
heime i denne rustne kroppen. Inne i meg er
eg ein ungfole, som elskar livet, og saknar den
kvinna eg delte det med. Men ho er ikkje meir.
Snart sit ho her, denne varme kvinna, som
no kjem gåande langs vegen. Ho opnar døra
og slepp litt av det levande livet innanfor.
Når ho har vaska og stelt, skal ho sette seg
her på kjøkkenet hos meg. Då har eg kaffien
klar. Ho er som ei blomstereng og ein varm
bris. Ho er eit smil, eit øyre, ei hand. Hjelpande hender. Ho skal til meg. ●

skribenten
e
st
je
G
Prostene i Bjørgvin har fått embetskors. Korset kan
bæres på prestekjolen og på rundsnippskjorten.
AV PER BARSNES

Bjørgvin-biskop Ole. D. Hagesæther delte ut embetskorsene til
prostene under en enkel kveldsgudstjeneste i Nykirken i slutten
av august i anledning høstens første prostemøte.
Korset skal følge embetet. Når
nåværende proster slutter, skal
korset overleveres til etterfølgeren.

Keltisk inspirert
Prostenes embetskors er laget i
Hyllestad i Sogn. Det er formet i
stein og festet til en sølvlenke.

Utformingen av korset
er inspirert av
de
keltiske
steinkorsene
som står flere
steder langs
Vestlandskysten: Korsarmene er forbundet med
PER BARSNES
en ring.
Ringen kan stå som uttrykk for
det evige.
Budskapet blir da at korset til alle
tider står som forsoningens og den
eneste frelses tegn. ●

Mitt valg
Aktuelt

Respons

Kommentar

Replikk

Orientering

AV ELI HEGGDAL

Til ettertanke
oktober 2004
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Har mor, mann og d
-Vi som har mistet våre kjære
tenker ofte på dem. Ja, daglig.
Men skikken med å tenne lys
og minne dem på allehelgen er
vakker. Man blir minnet om at
det er en himmel over sorgen.
AV ANNE MYKLEBUST ODLAND

Ena Barrie Hennes (79) oppvokst i
Skottland, peker på fotografiet av moren sin Alice. En meget vakker ung
kvinne med varme utstrålende øyne.
Hun var det første store tapet Ena opplevde.
-Jeg var bare 18 år, broren min var 13.
Mens vi satt rundt kjøkkenbordet og
spiste aftens, fikk mor plutselig hjerneslag. Det var en forferdelig opplevelse, sier Ena.
I de neste åtte timene fulgte fire nye
hjerneslag. Tapre Ena var hos moren
hele tiden, også i dødsøyeblikket.
-Det er over 60 år siden, men ennå
kjenner jeg sår, sier Ena.
Fra veggen plukker hun ned en liten
ramme med et dikt og lar meg lese:

To mother
To you who like a goddess fair,
Scattered sunshine bright and rare,
Whose loving care, whose healing
touch
Was always there when needed much
To those of us now left behind,
We in your love a solace find,
That tho` we`re parted through the
years,
You share in all our joys and tears.
And so until once more we meet,
We lay our loved one at God’s feet.
-Det var et halvt år etter at hun døde.
Jeg våknet midt på natten og kunne
ikke sove. Jeg hadde så vondt inni meg.
Da kom diktet til meg. Siden er det det
diktet formidler, som holdt meg oppe.
Troen min, sier Ena.
-Troen betyr alt for meg. For meg er
det like naturlig som å puste. Jeg fatter
ikke hvordan noen kan klare seg uten
tro i sorg. Da må alt bli meningsløst,
sier hun og legger til: -Jeg er så glad jeg
fikk det inn med morsmelken. Min
mors vesen var kjærlighet, bare ved

6
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hennes eksempel lærte jeg hvilken retning jeg skulle følge på jord.

En dag for fellesskap
Da Ena var 20 år, kom hun nygift til
Norge. Kirken, som var en naturlig del
av livet hennes i Skottland, ble det også
i Norge. Ena ble raskt med som frivillig i
eldresamlingene, hjalp til med å smøre
snitter og servere kaffe, og hun tok på
seg verv i diakonatet. Alltid en trofast
kirkegjenger.
-Prestefruen i Storetveit lærte meg å
bli glad i de norske salmene. Særlig

«Den store hvite flokk», som vi synger
på allehelgen er vakker, synes jeg, sier
Ena og legger til:
-Det er en meget vakker skikk at man
på allehelgen tenner lys på gravene.
Selv om jeg daglig ber om at mine kjære
har det godt hos Gud og takker for det
de har gitt meg, er det en ekstra dag for
ettertanke. Kanskje er dagen viktig for
folk, fordi den skaper en form for fellesskap. De aller fleste har jo opplevd å
miste noen, og på denne dagen viser
man det - og blir sett av kirken, sier Ena.

Tøffe dødsfall
Flere tøffe dødsfall skulle følge i Enas liv.
For 17 år siden mistet hun mannen sin
mens de var på ferie på Mallorca, og for

felles
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datter i Himmelen
■ Allehelgen ble innført som helligdag på 800-tallet til minne om alle kirkens helgener. Dagen var en stor
helligdag i Norge frem til 1771 og er avmerket på den norske primstaven 1. november. I dag markeres dagen første søndag i november med at vi minnes våre kjære som er gått bort. Navnene på de døde det siste
året, leses opp under gudstjenesten.
ni år siden opplevde hun kanskje det aller tøffeste:
Hennes eldste datter, Randi, 47 år gammel, døde
helt uventet og etterlot seg to barn på 13 og 18 år.
-Du må be for meg mor, sa hun i tiden før hun
døde. Jeg håper inderlig at hun er i himmelen og
at hun sammen med Jesus skal ta imot meg når
min tid kommer.
-Var troen også viktig i sorgprosessen da du
mistet henne?
-Ja, men det var hardere, sier Ena stille. Foran
henne på stuebordet ligger andaktsboken oppslått.
-Salme 139. Den har jeg lest i dag, sier Ena. –Om
jeg sitter eller står så ser du meg, Herre, sier hun.
-Vet du? sier Ena. –Jeg tenker på bønnen «Take
not thy holy spirit from me». For meg må det være
det verste fortvilelsen å komme i. Å føle at Gud er
fraværende. Jeg kan skjønne at enkelte kan føle
det. Men selv har jeg aldri vært sint på Gud. Det
takker jeg min mor for, sier Ena. ●
DIKT: Ena med diktet hun skrev til moren,
et halvt år etter at hun mistet henne.

En virkelighet bak død og grav
Som diakon i Storetveit og
Bønes menigheter, har
Reidun Laastad Dyvik
opplevd hvor viktig
allehelgen er for dem som
har mistet noen av sine
kjære, særlig det siste året.
TROR: -Jeg tror mine
kjære er i himmelen og
at de sammen med Jesus skal ta i mot meg
når min tid kommer,
sier Ena Barrie Hennes
(79).

-Det er som om sorgen deres
blir tatt skikkelig på alvor denne
dagen. Da er det rom for å stanse opp, rom for de sørgende i
menigheten på en annen måte
en ellers i høymessene, sier hun.

FOTO: ANNE MYKLEBUST
ODLAND

Flere markeringer
I Storetveit markeres ikke bare
allehelgen i gudstjenesten
klokken elleve, men også med
en samling i kirken på ettermiddagen med andakt, musikk
og meditasjon. Etterpå inviteres alle med på et måltid i menighetshuset.
-Det er godt å være sammen

på denne måten. Tenne lys, føle
at kirken har omsorg, bli minnet om at det er en himmel! sier
Reidun L. Dyvik.
Helge Unneland, ansvarlig
for flere av retreatsamlingene i
Bergen, tror allehelgen er viktig
for folk, nettopp fordi det er en
dag der kirken innbyr til å holde
frem en virkelighet bak død og
grav.

«Trekkes til side»
-Med tekstene fra Johannes
åpenbaring som leses på allehelgensdag, er det som om forhenget blir trukket tilside. Vi får
et glimt av den evige lovsangen
som pågår. Det blir tydelig for
oss at det er en menighet «i
himmelen og på jorden», sier
han og tilføyer:
-Etter begravelse oppstår det
ofte et vakum for de pårørende.
Man skaper lett et vemodig tilbakeblikk på deres liv. Allehelgen er en fin dag og minnes

DIAKON Reidun Laastad Dyvik inviterer
til markering av allehelgen i Storetveit
kirke.

dem, men egentlig handler dagen om det vi har i vente. ●
■ Se siste side for info om
hvordan din menighet markerer allehelgen.
oktober 2004
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Sunniva og Olav
to viktige
forbilder
Kunstnerne Kjell-Stig Amdam og Hæge
Aasmundtveit har et nært forhold til
norske helgener. -Også vi lutheranere
kan kaste et blikk på dem og tenke oss
om. De er gode eksempler, sier Amdam.
Kjell-Stig
Amdam

AV ANNE MYKLEBUST ODLAND

-Historien om Sta Sunniva
er veldig vakker. Jeg opplever ikke bare at hun er
Bergens
skytshelgen,
men min òg, sier kunstner Kjell-Stig Amdam.
-Mange vil ha det til at
Sunniva bare er en legende, men jeg reserverer
meg ikke på noe! Billedmessig og tankemessig
ser jeg henne tydelig for
meg, sier kunstneren.

AV

ANNE

ndheim 1999.
Olavsfestdagene i Tro
for
eit
dtv
un
sm
Aa
Ikon malt av Hæge

Minnedager over norske helgener
8. januar
26. januar
15. mai
8. juli
29. juli

8

Hellige Torfinn
Hellige Eystein
St. Hallvard
Sta. Sunniva
Hellig Olav

oktober 2004

21. august Hellige
Ragnvald Kole Kollson

Vil du lese mer: Sigrid
Undset: Norske helgener

Utsikt til Selja
Billedkunstneren var faktisk så fascinert av Sunniva
at han flyttet til Selje og
bygget hus med utsikt til
klosteret på Selja der Sunniva levde. Med en slik daglig påminnelse om Norges
eneste kvinnelige helgen,
er det blitt mange Sunnivamotiver opp gjennom årene.
-De norske helgnene er
viktige for oss. De har levd i
landskapet vi lever i; slik er
de geografisk nærere oss
enn helgener i Italia eller
Spania. Tenk hvilken stor

forandring som kom i landet vårt med de norske
helgnene, sier Amdam.
Også erkebiskop Eystein,
en av de «fire store» som er
hugget i stein i vestfronten i
Nidarosdomen, har Amdam gitt et ansikt.
-Jeg opplever veldig stor
interesse for bildene mine
av de norske helgnene,
særlig blant unge. Det er
fantastisk å oppleve. Jeg
når mange med Sunniva.
Også vi lutheranere kan
kaste et blikk på helgnene
og tenke oss om. De er gode
eksempler, sier Amdam og
legger til:
-Heldigvis er det ikke slik
redsel for helgener og gull
lenger i landet vårt.

Tilhørighet
Hæge Aasmundtveit har
gjennom ikonkunsten gitt
de norske helgnene Olav,

Kommentar
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Helgener og veivisere
Til ettertanke
I dagligtale bruker vi antakelig ordet «helgen» mest i
forbindelse med noe vi nekter for: Han er jo «ingen
helgen». Men helgener finnes, og de lever med oss. Som
forbilder og veivisere.
AV IVAR BRAUT, SOKNEPREST I BIRKELAND

Om de ikke ber for oss, så er de
med i en kosmisk, verdensvid
bønn. De ber sammen med oss.
Til Ham som er Veien og Forbederen.
Allehelgensdag er en dag for å
løfte blikket og se livet «under
evighetens synsvinkel», «sub
specie aeternitatis», som det så
klangfullt sies av filosofen Spinoza.
Det er en dag som kan inspirere til å se seg selv i et større perspektiv. Da hører helgener med.

De store som var små

Sunniva, Tarald og Knut et
ansikt.
-Jeg har mitt hjerte i ikoner og da spiller helgnene
en viktig rolle, sier kunstneren, bosatt i Fredrikstad. Særlig Hellig Olav,
som hun har malt flere
ganger, står henne nær.
-Hellig Olav var en
voldsmann som ydmyket
seg under Guds veldige
hånd. Han ble forvandlet
da han slapp Kristus til i
sitt liv. Han er et veldig forbilde for oss, hans liv utstråler en nær tilhørighet
til Kristus, sier hun.

Samler sinnet
-Det er jo uhørt i vår norske kirke å be til helgnene,
men de kan likevel være
viktige for oss som forbilder. Selv maler jeg ikke
ikoner for å skape kunstobjekter, men for å hjelpe
folk til å samle sinnet i meditasjon og bønn, sier
Hæge Aasmundtveit og
legger til:
-Jeg ser ingen motsetning mellom å tilhøre Den
norske kirke og å male
ikoner av helgener og det

de står for. Selv ser jeg heller ikke noe galt i å si: «Hellige Maria Guds mor, be
for oss syndere, nå og i vår
dødstime».
-Jeg har hørt vitnesbyrd
om hvilken styrke Maria
har gitt folk i vanskelige
stunder.

En motvekt?
-Mange har et vanskelig
forhold til helgener.
Hvorfor?
-Det er vel resultat av en
motvekt mot katolisismen
som vi ennå ikke er kommet over. Fremdeles er det
jo tabu i pietistiske kretser
å snakke om helgener.
Men jeg tror vi er i ferd
med å finne tilbake til
dem, sier Hæge Aasmundtveit.
-Trenger vi helgener?
-Først og fremst trenger
vi Kristus, men helgnene
er Kristus-vitner. Jeg tror
de kan hjelpe mennesker i
meditasjon og stillhet. De
kan gi oss en ro i sinnet,
sier hun og tilføyer:
-Men de kan ikke frelse
oss. Helgnene må ikke stå i
veien for Kristus. ●

Våre søsken i troen i Den katolske kirken har et noe annet syn
på helgener enn i vår kirke. Men
også i vår lutherske kirke hører
helgnene med. Vi ber ikke til
helgnene, men sammen med
dem ber vi til himmelens Gud.
De mange helgendagene minner
oss om kvinner og menn som i
seg selv var små, men i Guds
øyne var de store.
Gjennom sin tro på Kristus i
sitt liv ble de forbilder og veivisere. De var faktisk «ingen helgen» noen av dem! Men gjennom livet sitt – og gjennom døden – viste de vei for alle andre.
Tenk på en Frans fra Assisi: Gud
virket gjennom ham på en måte
som ble stående som en søyle
for all ettertid. Men Frans selv
var bare helt alminnelig «hellig». Han levde ut sin tro på
Ham som var blitt hans Herre.
De kjente helgnene kan vi gjerne minnes, også i gudstjenestene. For de er veivisere til Jesus,
de inspirerer til å bære fram livet som et takkoffer for Gud, og
vi står sammen med dem i et
tros- og bønnefellesskap. Det er
et fellesskap som døden ikke
kan oppheve.

De små som var store
Men også de ukjente helgnene
hører med i det samme fellesskapet av troende som ber. I
nattverdliturgien har vi et både
vakkert og sterkt uttrykk for
dette: «Ved Ham lovsynger eng-

Innspill
lene din herlighet, og din menighet i himmelen og på
jorden priser
ditt navn med
samstemmig
jubel.»
Ivar Braut.
Vi har alle
våre helgener. De blir aldri berømte slik som Frans, de trenger ikke komme i en helgenkalender, men de er. Gjennom sitt
liv viste de vei for oss. De levde
og døde «i Herren». Hvor
mange tenker ikke tilbake på
noen som er gått foran oss og
nå er døde:
De var «ingen helgen», men
de viste vei til Gud. De lærte
oss å be, de bad for oss, de levde som de trodde. Sammen med
de berømte helgnene hører våre
egne helgener. Og på Allehelgensdag synger vi om dem alle:
«Å signet samfunn/sæle søskenkrans!/Vi står i striden – de i
seirens glans/Men ett er alle –
alle er jo hans!» (NSB nr.246).

Forbederen og Veien
Små og store helgener var vanlige mennesker som Gud virket
gjennom. På merkelig vis virker
Gud gjennom dem ennå. Velsignelsene fra det de gjorde når oss
fortsatt. Det er noe å takke for,
også når vi tenner lys Allehelgensdag. Når vi ber, gjør vi det i
troen på at det er mange som
ber sammen med oss, i himmelen og på jorden. Sammen ber vi
til Ham som selv er Veien. Om
Ham heter det:
«Kristus Jesus døde, ja, mer enn
det, han stod opp og sitter ved
Guds høyre hånd, og han går i
forbønn for oss.» (Romerbrevet
kap. 8, v.34).
Han ber om at også vi må få
leve i Herren og dø i Herren. Det
er – under evighetens synsvinkel – størst av alt. ●
oktober 2004
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På gresskarsanking i U
På gresskarsanking i U

Der ha
årets h
Det er siste søndag før Halloween og storinnrykk på gårdsbruket Fox Hollow på Long
Island. Alle skal kjøpe minst
ett gresskar til Halloween - og
det gjelder å finne det rette.
AV ANNE MYKLEBUST ODLAND
PÅ LONG ISLAND, USA

-Folk pynter like mye til Halloween som
til jul, forklarer norsk-amerikanske Karin
S. Sofarelli. Hun kjører forbi tørre brune
åkre som vitner om at det meste av høstingen forlengst er forbi. Men langs landeveien lokker gårdene ennå med selvplukk av gresskar: høstens siste grønnsak
skal i hus. Karin svinger av til Fox Hollowgården, som fanger oppmerksomheten
med et fem meter høyt plastspøkelse. På
tunet hilser frua velkommen:
-Det er midt i kirketiden, så det er ennå
stille i åkeren. Men vi venter storinnrykk
i dag. Det er jo siste søndag før Halloween, sier Judy Rottkamp.

Delte meninger om «ny
Halloween-skikkene med skumle
kostymer, gresskarlykter og «trick
or treat» er på fremmarsj i Norge,
og barna gleder seg. Men ikke alle
voksne er like begeistret.
AV ANNE MYKLEBUST ODLAND

Eli Heggdal - daglig leder i Birkeland menighet, tobarnsmor og etnolog - skulle
ønske vi heller kunne fylle dagen med å ta
med ungene på kirkegården, snakke om
dem som er borte, om døden, om sorg.
-Barn er fulle av undring og kjenner på
sorg lenger enn vi tror. Allehelgen er en fin
anledning til å snakke med barn om døden. Allehelgen handler jo om å minnes

Nytt

oktober 2004 FAN:- Når jeg skal plukke ut et gresskar, ser jeg etter fargen og tykkelsen, sier

Edward. For ham betyr gresskaret like mye som juletreet.

Leder
Gjesteskribenten
itt valg
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alloween er
høydepunkt
PÅ MARKED: Karin Schade Sofarelli
skal plukke med seg flere gresskar,
både til å spise og til å pynte med.

Bryllupsbilde i åkeren
Det tar ikke lange tiden før kundene strømmer til gården, som
har 260 mål med gresskar. Det
smeller i bildører og tuter i
horn. Barna løper ut på jordet.
Tar med seg en trillebår og begynner å se seg om etter akkurat det gresskaret de vil ha – det
hele minner om norsk juletresalg! Mrs Valerie, som kommer

rett fra kirken i svarte nylonstrømper, småsko og miniskjørt, laster bilen med tre store
gresskar til 500 kroner.
-Folk er helt ville etter gresskar. Et år kom et brudepar og
ville ta bryllupsbildet midt i
åkeren, forteller Judy, som selv
er oppfostret på den store,
tunge oransje grønnsaken.
-Gresskarpai er det beste jeg
vet, bedre enn hamburgere,
men jeg har aldri tid til å lage
det før Halloween er over.

Årets høydepunkt
Yngstegutt Jason, kjører rundt i
minipick-upen og frakter gresskar hit og dit. Onkel Ed og tante
Nancy er kommet for å hjelpe til
med å veie gresskar og betjene
kassen. I ukevis har slekten jobbet syv dager til ende.
-Jeg tenker vi slukner når Halloween kommer! Men vi elsker
det. Halloween er årets høydepunkt, sier Ed.
Vi følger etter selvplukkerne

ut i åkeren for å høre om de har
noen gode historier om Halloween. Barna forteller ivrig om
hvordan de kler seg ut i skumle
kostymer, ringer på dører for å
si «trick or treat» (gi godteri eller
vi spiller deg et puss), og hvor
skremmende det er hvis de de
ringer på hos har kledd seg ut
som spøkelser! De eldre forteller om ungdomstiden, da de
kastet egg i oppkjørselen til folk
og surret dopapir rundt husene
til de i nabolaget som var minst
populære...
Men når køen ved kasseapparatet minker utpå dagen har vi
ennå ikke fått svar på hva Halloween-skikkene stammer fra.
En ung mann i køen heiser på
skuldrene:
-Halloween er bare en tradisjon. Vil du vite mer, får du gå til
et bibliotek!
Karin har i alle fall funnet
gresskaret hun vil ha. Hun kjører hjem for å sette det på trammen sin. ●

«ny tradisjon»: -Ta heller barna med på kirkegården!
de som er gått
bort.
Det
kommersielle
Halloween
må ikke ta
bort det fokuIMOT: Eli Heggdal set, mener Eli,
er ikke begeistret som synes lite
om en rite
for Halloween.
komFOTO: FRODE HØYTE med
mersielt innhold som nører opp under kravkulturen, der barn skal kreve
snop ved å gå fra dør til dør i nabolaget. Et år ringte noen skrekkelige figurer på døra under
Halloween og sang «We wish
you a merry christmas» og truet
til seg snop.

-To måneder før jul! Jeg ble så
oppgitt, sier Eli, som etterpå
skrev et innlegg i Dagbladet.

Hedenske aner
-Har du tips til andre foreldre
som ikke ønsker at barna skal
delta i Halloween-feiringen?
-Vær tydelig på hva man selv
mener. Antagelig vil det være
vanskelig å forby barna å gå
Halloween-bukk, men det går
kanskje an å si at «her i Bergen
går vi nyttårs-bukk. Det holder
med én sånn dag».
-Erdet problematisk at Halloween har okulte røtter?
-Jeg har ikke noe problem
med de hedenske røttene. I

norden har de fleste tradisjoner
en hedensk ane. Av kirkepolitiske årsaker plasserte kirken de
kristne høytidene på datoene
for de hedenske festene for å
overta dagen. Men lenge levde
de kristne og de hedenske festene side om side, sier etonologen
Eli. Som et eksempel har Lucia
en parallell i folketroen. Folk
trodde at vetten Lussi kontrollerte at all mat var ferdig i tide til
jul. Hvis folk ikke hang i, kunne
hun slå seg vrang.
-Det vesentlige er at allehelgen innebærer noe helt annet
og dypere, og det skulle jeg ønske vi kunne formidle til barna
våre, sier hun. ●

Hedensk fest
Halloween-feiringen i
USA har sin opprinnelse i
den keltiske festen «samhain», som ble markert
31. oktober. Kelterne trodde dette var årets siste
dag og at de døde hjemsøkte de levende i form av
spøkelser eller hekser. Om
natten svingte de med uthulte neper fylt med glødende torv for å holde åndene borte. De kledde seg
som spøkelser og trodde
man fikk være i fred for
gjenferdene om man ga
almisser i form av penger,
kaker eller frukt (derfor
skikken «trick or treat»).
Da store mengder irer innvandret til USA på 1800tallet, brakte de med seg
den eldgamle skikken. I
USA var det vanskelig å få
tak i neper som i Irland,
men gresskar vokste vilt
og i mengdevis, og gresskarfjeset ble det nye symbolet på Halloween. ●
KILDE: WORLD BOOK ENCYCLOPEDIA

Gresskarpai
2,5 dl sukker
1,5 ts kardemomme
1/2 ts ingefær
1/2 ts kryddernellik
1/2 ts muskat
1/2 ts salt
2 egg
3,5 dl lettkokt gresskar
1 pakke tørrmelk
Miks ingrediensene og hell
i paiskallet uten å forsteke. Stekes ved 175 grader i
30 minutter. ●
oktober 2004
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Kommuniserer
menighetsbladene?
Leder
Audun Stølås fikk i
september Sunnivastipendet for å undersøke hvordan menighetsblader kommuniserer og
om det har en form som
når frem til dem som
ikke er aktive i
menighetsarbeidet.
AV ANNE MYKLEBUST ODLAND

-Noen blader er så dårlige at
folk får alle sine fordommer
om kirken bekreftet. Det er
synd dersom bladet har den
effekten, mener teolog og
frilansjournalist Audun Stølås. Han har i en årrekke
vært redaktør for menighetsbladet i Arna og tidligere i Nedre Eiker. Etter mange
år som journalist i Dagen og
NTB, arbeider han nå ved
medieskolen Gimlekollen.
I månedskiftet november/desember håper han å
ha sluttført prosjektet «menighetsbladet som kirkens
kommunikasjon med sine
medlemmer», som da vil bli
tilgjengelig på nett.
-Jeg har ikke tenkt å henge
ut noen, men vil bruke kommunikasjonsteorier for å
påpeke gode kriterier som
menighetsbladene kan benytte, sier Stølås og legger til:
-Jeg ser frem til å bringe
frem kommunikasjonsstrategi på dette feltet.

Prestestyrte blader
Stølås mener det finnes et
mylder av forskjellige me-

Gjesteskribenten
Mitt valg

UNDERSØKER. Audun Stølås er i
gang med prosjektet «menighetsbladet som kirkens kommunikasjon
med sine medlemmer».

Velkommen til

Aktuelt
nighetsblader, alt fra blader
som fungerer som lokalavis
i sitt sokn, til rene «plakatblader», der det kun trykkes
kunngjøringer om basarer
og annet som kun er interessant for dem som er aktive i menigheten.
-Har du allerede nå noen
ideer om hva som må til for
at et menighetsblad skal
kunne kommunisere?
-Jeg tør ikke si det for bastant før jeg har analysert bladene, men jeg har mistanke
om at det er en stor fordel å
frita prestene og andre kirkeansatte for produksjonen.
De forteller helst om kirken
fra sin synsvinkel. Da blir
stoffet lett avsenderstyrt,
istedet for at man tenker
mottaker, slik man gjør ellers i pressen. Jeg tror en profesjonalisering av bladene
vil være en stor fordel kommunikasjonsmessig.
Det
blir mye rart ellers, til tross
for at enkelte prester kan ha
journalistiske anlegg. ●

Respons

tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no
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Til ettertanke

Sorg-seminar for etterlatte
I tillegg til å tilby sorggrupper,
innbyr menighetene i Fana etterlatte til seminar om sorg.
Seminaret finner sted i Skjold kirke lørdag 23. oktober kl 10301400.
PROGRAM:
■ HVA ER SORG, HVA GJØR SORGEN MED OSS ved sokneprest i
Storetveit, Bjarte Holme

12
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■ LUNSJ
■ SAMTALE/SPØRSMÅL
■ ORIENTERING OM TILBUD TIL
ETTERLATTE I FANA PROSTI
Påmelding:
Storetveit/Bønes: Reidun L. Dyvik, tlf. 55 30 81 10. Birkeland:
Tone Totland, tlf 55 36 22 80.
Slettebakken: Jorunn M. Johnsen, tlf. 55 59 71 50 ●
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Var beredt i
væte og grått
September var en våt måned. Byfjellenes Dag 5.
september var intet unntak. Likevel ble speidergudstjenesten på Jotneberg ved Nubbevannet en
opplevelse som lyste opp.
AV SVERRE TRÆTTEBERG

Siden 1998 har Slettebakken menighet i samarbeid med 16. Bergen speidergruppe lagt en søndagsgudstjeneste i september til hytten ved Nubbevannet. En av menighetens prester
forretter, mens speidere og foreldre
står for klokkeringing, tekstlesing, gitarakkompagnement og kirkekaffe.

Klokkeklang
Spe klang fra en avlagt stabbursklokke

SPEIDERGUDSTJENESTE: Johan Fredrik Skarstein Grieg, Bjørn Harting og Håkon Fyllingsnes leste tekster. Eirik Øgaard spilte til salmene. Kapellan Lars Petter Eide var prest. FOTO: SVERRE TRÆTTEBERG

gjør god nytte som kirkeklokke, og får
turgjengere på andre siden av Nubbevannet til å spisse ører. De fleste som
har valgt gudstjeneste på fjellet er allerede på plass og strever nok litt med
de ikke alt for lette salmene. Likevel stemningen er god, og kapellan Lars
Petter Eide får forsamlingen til å lytte.
Tankene gir seg også selv når en flik av
blå himmel kan sees idet sluttstrofen
fra salmen lyder: Å leva, det er å spegla
Guds himmel av. ●

Fakta/Speiderhytten
Ble bygget i 1935-36 av Minde Speidergruppe. Ligger like øst for Nubbevannet. Noen år disponert av Røde
Kors. Overtatt av 16.Bergen speidergruppe i 1994.
Betydelig dugnadsinnsats fra foreldre med opprusting av bl.a. biodo,
nytt toaletthus, solcellepanel, ny
kledning ,dør og nytt kjøkken. Utsatt
for flere innbrudd, senest våren
2004. ●
KILDE: TERJE ØEN

Hvem-hva-hvor i Slettebakken menighet Menighetskontoret: Vilhelm Bjerknesvei 31, 5081 Bergen • Kontortid:Man-fre 10.00-14.00
Tlf. 55 28 40 96 • Faks 55 28 40 96 • Epost: slettebakken.menighet@bkf.no

Sokneprest Jorunn M. Johnsen
Telefon . . . . . . . . . . . . .55 59 71 51
Epost . . . . .jorunn.johnsen@bkf.no
Telefon,privat . . . . . . . .55 28 98 00
Mobil . . . . . . . . . . . . . . .41 44 11 43
Kapellan Lars Petter Eide
Telefon . . . . . . . . . . . . .55 59 71 52
Epost . . . . .lars.petter.eide@bkf.no
Telefon,privat . . . . . . . .55 28 33 80
Daglig leder Inger-Helene Jæger
Telefon . . . . . . . . . . . . .55 59 71 50
Epost: . .inger.helene.jager@bkf.no
Telefon,privat . . . . . . . .55 28 97 02
Organist Olav Øgaard
Telefon . . .55 59 71 53/55 59 71 57
Epost . . . . . . olav.oegaard@bkf.no
Telefon,privat . . . . . . . .55 28 96 65

Kirketjener Odd Rune Duesund
Telefon . . . . . . . . . . . . . .5 59 71 54
Epost: . odd.rune.duesund@bkf.no
Mobil . . . . .45 28 02 63/93 20 07 16
Telefon,privat . . . . . . . .55 93 34 51
Menighetsrådsleder Børge Smith
Telefon,privat . . . . . . . . 55 28 91 77
Menighetens barnehage
Telefon . . . . . . . . . . . . . 55 28 40 96
Faks . . . . . . . . . . . . . . . 55 28 40 96
Epost: . . . . . smbhg@broadpark.no

Ungdomsarbeider Marit Gullaksen
Telefon . . . . . . . . . . . . .55 59 71 56
Mobil . . . . . . . . . . . . . . .99 77 71 09
Epost . . . . . . . . . .marit@utslett.no
TenSing
Marit Gullaksen
Telefon . . . . . . . . . . . . . 99 77 71 09
Ungdomsklubben
Magnus Hoff
Telefon . . . . . . . . . . . . . 98 44 66 10

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

Lederkurset
Anette B. M. Tvedt
Telefon . . . . . . . . . . . . . 97 56 27 68

Ungdomskontoret
Telefon . . . . . . . . . . . . .55 59 71 56
web: . . . . . . . . . . . .www.utslett.no

SNIK (Snart i klubben)
Hilde Trætteberg
Telefon . . . . . . . . . . . . . 41 44 41 91

Speiderne
Endre Helland
Telefon . . . . . . . . . . . . . 90 88 36 33
VI KAN
Marit D.Johannesen
Telefon . . . . . . . . . . . . . 55 28 40 79
Kamerunringen
Inger Steinkopf
Telefon . . . . . . . . . . . . . 55 13 42 41
Israelsmisjonen
Telefon . . . . . . . . . . . . . 55 23 06 46
Gave til menigheten ?
Bankgiro
Telefon . . . . . . . . . . 3624.51.12208
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Bli leder på «Pust

Vil du gi en fredagskveld i måneden til
ungdommer på Slettebakken?
AV LARS PETTER EIDE
PREST I SLETTEBAKKEN MENIGHET

Denne høsten og våren har
vi åpen kveldskafè annen-

hver fredag: Pust i Bakken for
ungdom fra 8. klasse, fra kl.
20-23, med start fredag 22.
oktober.
I vår var vi mange ledere,

men få ungdommer kom
innom. Nå skal plakater ut
på skolene og andre plasser,
samt informasjon til Landåsposten og på Utslett.no.
Selve kveldsopplegget ser
slik ut: Underetasje: Film på
Storskjerm.
Menighetssal
oppe: Kafè med pizza, andre
varmretter og kiosk, bordspill, bordtennis og sosialt
samvær.
Kirkerom er åpent til stillhet og lystenning. Inngang
nede. Ruset ungdom får
komme inn, og oppholde
seg med ledere i inngangspartiet nede, med oppfordring om å komme tilbake
neste gang edru.
Da får de også komme inn

i filmrommet og opp. Dermed bør det alltid være to
ledere ved inngangen nede.
Her setter vi også TV og har
dette på.

I kirkens nærområde
Det bør også være to ledere i
kafè oppe i menighetssal. En
leder ved Storskjerm og en
disponibel leder til kirkerom
bør vi også ha.
Utover disse seks som er i
kirken disse tre timene, hadde det vært fint om vi alltid
hadde minst to ledere ute på
runde i kirkens nærområde:
Rundt kirken og nedover på
Vega, rundt Bergenshallen
og skoleområdet.
Disse tar med seg løpesed-

Konfirmantene ble pres
57 konfirmanter har valgt
konfirmasjonstid i Slettebakken menighet dette
året.
AV SVERRE TRÆTTEBERG

Under gudstjenesten 29.september ble
de presentert for menigheten og fikk
overrakt en bibel med personlig hilsen.
En nesten fullsatt kirke tok varmt imot
dem. Gudstjenesten var denne søndagen forberedt i samarbeid med de unge,
og sammen med prestene deltok konfirmanter og ungdomsledere i det meste
som foregikk.
Gjennom dramatisering, tekstlesing,
sang og utførelse av praktiske oppgaver,
ble det tydeliggjort at gudstjenesten kan
engasjere på en fin måte.

Tro og tvil
I en engasjert preken utfordret Lars Petter Eide konfirmantene til å bruke tiden
til å utforske hvordan livet i Guds verden er.
- Du bør ha åpne øyne og undre og
glede deg over livet. Romster rundt,
kom med tro og tvil og ha blikk for dine
medmennesker, sa han.

14

oktober 2004

DRAMA: Dramatisering av dagens tekst. Jesus vekker opp sønnen til enken i Nain.

Velkommen og takk
Under gudstjenesten ble Marit Gullaksen ønsket velkommen som ungdomsarbeider. Hun går inn i en 50 prosent stilling med mulighet for utvidelse til 100
prosent etter nyttår. Under kirkekaffen

fikk Harald Øgaard takk for sin tjeneste i
Slettebakken som sivilarbeider.

slettebakken
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NyKortttlederinstruksjon
Oppmøte kl. 20.00 (eller litt før)
1. Vi ordner til i fellesskap; Storskje
rm,
kafè og kirkerom
2. Vi fordeler oss med ulike ansvarsområder for kvelden, herunder også
hvem som skal gå ute
3. Kl. 23.00 rydder vi i fellesskap. Det
er viktig å forlate kirken så raskt som
mulig etter vi har ryddet, pga alarm.

Leder

Page 15

i Bakken»
ler som inviterer
til Varmestue på
Pust i Bakken i kirken. Lederne kan
bytte på hvem
som vil være ute,
men det skal alltid
være seks ledere i
kirken.

Gjesteskribenten
Datoer for Pust i Bakken 2004:

22. okt. Oppstart, 5. nov., 19. nov,
3.
des., 17. des. Julegrøt med mandel…

Datoer for Pust i Bakken 2005:

Mitt valg

Velkommen til flere ledere

Til nå er det 20 ledere på Pust i Bakken listen min.
Kunne også du tenke deg å gi en fredagskveld i måneden til ungdommer
på Slettebakken?
Til venstre står alle datoer for

7. januar, 21. januar, 4. februar, 18. febr
uar, 4. mars, 18. mars: Påskekyllinge
r og
påskeegg, 1. april, 15. april, 29. april,
13.
mai, 27. mai: Avslutning med grilling.

Aktuelt

Darfur-aksjon:
Flott gjort!

høst og vår, og jeg vil be deg
om å sette dere opp på de
kveldene som passer for deg,
helst minst en gang i måneden, men selvfølgelig både
oftere og sjeldnere enn dette
også, slik det passer for deg.
Det viktige er at når du setter
deg opp; så regner jeg med at
du kommer.
Er det kvelder jeg ikke kan
være der, utfordrer jeg en av
dere til å ta hovedansvaret
denne kvelden.

Ta kontakt!
Send svar tilbake på epost til
meg på de datoer du kan stille opp:
lars.petter.eide@bkf.no
tlf: 55597150 (52 direkte) ●

esentert

Tirsdag 14.sept. Kjapp innsamlingsaksjon til ofre i
Darfur. 20-30 ungdommer
fra Ten Sing i Slettebakken
sammen med noen fra Fridalen. To timers innsats med
bøsser innbrakte 28000 kr
til de som virkelig trenger
det. Bra! ●

God konsertopplevelse!
Lørdag 11.sept. Konsert
M/Sigvart Dagsland og band
i Slettebakken kirke. Dyktige
utøvere og 330 fornøyde tilhørere! ●

Mitt håp for de nye
konfirmantene:

Respons

Sokneprest Jorunn
M. Johnsen:
■ at de skal bli kjent
med Slettebakken
kirke, få oppleve at
det er deres kirke, et sted der de er
velkomne både nå og senere i livet.

Kommentar

■ at de kan bli glad i gudstjenestene, i alle fall i noen deler av
den, noen salmer, bønner, tekster.

Replikk

■ at de skal få bli mer kjent med
det glade budskap som Kirken har
å dele ut. Budskapet om en Gud,
Skaper, Frelser og Trøster som
elsker oss, som vil være med i
livene våre og velsigne oss.

NYE: Karianne Urne Wichmann, Amalie Statland Fantoft, Eirin Nielsen og Lise Tarlebø gleder seg til konfirmasjonstiden.

Lære noe om livet ...

Orientering

Karianne, Amalie, Eirin og Lise er
konfirmanter. Konfirmasjon er en del av
livet, og de føler ikke at noen har presset
dem til å bli med.

FORELDRE: Berit Tarlebø og Kristin Ullestad Djuvik synes det er fint at konfirmantene får uttrykke
seg på sin måte.

Positive foreldre

Til ettertanke

De har allerede vært på en gøy tur til Bergsdalen
og venter at konfirmasjonstiden blir artig. Siden
de er med i Ten Sing, tror de at sang, musikk og
drama vil bli noe de kommer til å få utbytte av.
- Og så venter vi å lære noe om livet, Gud og
Jesus, sier de. Åtte obligatoriske gudstjenester
er helt ok, særlig hvis de blir like bra som denne
søndagen.
-Spesielt dramaopptrinnene. De må det bli
flere av! sier jentene.

- Det er positivt at ungdom får uttrykke
seg på sin måte, slik som her i dag. Vi er
glade for at de blir tatt imot på en god
måte, og våre forventninger til konfirmasjonstiden er store, sier Berit Tarlebø og Kristin Ullestad Djuvik.
-Vi har hørt mye godt om ungdomsarbeidet i Slettebakken, og vi håper at konfirmantene vil møte de rette utfordringer og finne sin plass i fellesskapet. ●

Kapellan
Lars Petter Eide:
■ at de skal få et
glimt av Jesus og
forstå at Han alltid er
der for dem, uansett hvordan de
føler seg.
■ at flest mulig opplever å bli
sett, først og fremst av Gud, men
også av oss ledere.

Innspill

■ at de får oppleve fellesskapet
her i Slettebakken. At alt skal peke
på Jesus og det Han vil for dem. ●
oktober 2004
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Returadresse:
Slettebakken menighetskontor
Vilhelm Bjerknesvei 31
5081 Bergen

B
FULLDISTRIBUSJON

Gudstjenester i Slettebakken

Menighetens dag

17.oktober – 20.søndag etter pinse
11.00 Familiegudstj. v/ Lars Petter Eide.
Dåp. Høsttakkefest. Barnekoret.
Takkoffer til TV-aksjonen «Hjerterom». Kirkekaffe. Joh 9,1-7.35b-38 / 1 Mos 9,8(911)12-17 / Hebr 11,1-4.7-10.

Lørdag 13.november i Slettebakken kirke

24.oktober – 21.søndag etter pinse
11.00 Misjonsgudstj. v/ Jorunn M.Johnsen. Slettebakken Motettkor deltar.
Takkoffer til Menighetens Misjonsprosjekt.
Søndagsskole under prekenen. Kirkekaffe.
Mark 10,13-16 / 1 Mos 2,18-14 / Ef 5,25-32
31.oktober – Bots- og bededag
11.00 Høymesse v/Lars Petter Eide
Nattverd. Offer til Menighetsarb.
Søndagsskole under prekenen. Samtaletreff etter gudstjenesten i Menighetsalen.
Luk 13,23-30 / Jes 55,6-7 / Gal 6,7-10
7.november – Allehelgensdag
11.00 Allehelgensmesse v/ Jorunn M.
Johnsen. Takkoffer til Menighetsarb.
Søndagsskole under prekenen. Kirkekaffe.
Matt 5,13-16 / Jes 60,18-22 / Hebr 12,1-3
14.november – 24.søndag etter pinse
11.00 Gudstjeneste «Av de Unge for Alle»
v/ Lars Petter Eide. Dåp. Nattverd. Takkoffer til Menighetsarbeidet. Søndagsskole
under prekenen. Kirkekaffe. Mark 12,41-44
/ Jer 29,4-7 / Rom 13,7-8
21.november – siste søndag i kirkeåret
11.00 Høymesse v/ Lars Petter Eide
Nattverd. Takkoffer til Bjørgvin Bispedømmeråd. Søndagsskole under prekenen. Kirkekaffe. Matt 25,31-46 / Jes
65,17-19 / Åp 20,11-13
28.november – 1.søndag i advent
11.00 Barnas Gudstjenestedag v/ Jorunn
M.Johnsen og Lars Petter Eide.
Dåp. Utdeling av bok til 4-åringene. Barnehagen, Aspirant- og Barnekoret blir med.
Takkoffer: Barnehagen. Kirkekaffe/saft
Matt 21,1-9 / Jes 62,10-12 / Rom 13,11-14
5.desember – 2.søndag i advent
19.00 Lysmesse v/ Jorunn M.Johnsen,
Lars Petter Eide og menighetens
konfirmanter. Takkoffer til Redd Barna. Åp
1,4-8 / Mal 3,17-4,2a / Luk 21,25-33

døpte
Magnus Mæland Bertelsen
William Moldestad
Alexander Solheim
Jørgen Lied Gullbekk
Sunniva Vik Pettersen
Kristin Bachmann
Thea Sulen Kramer
Lea Wedvich-Hauge

11.30
• Minikonsert i kirken
• Slettebakken menighets barnehage
• Slettebakken aspirant- og barnekor
• Slettebakken Ten Sing
• Slettebakken Motettkor
12.00 – 14.30 i menighetslokalene
• Fiskedam
• Ansiktsmaling
• Loddsalg – åresalg
• Tippekonkurranse
• Kafeteria
Fra 13.00 i ungdomslokalene:
• Rimelig varmrett.
15.00 – ca 17.30 i menighetssalen
• Stor hovedutlodning m/åresalg
• Til ettertanke
• Gratis kaffe og kaker
• Underholdningsinnslag

Fredag 5.november kl.20.00
«Pust i Bakken»
Mandag 8.november kl.18.00
Bønnestund
Tirsdag 9.november kl.11.00
Småbarnstreff i foreningsalen
Onsdag 10.november kl.19.00
Kamerunringen i foreningsalen
Torsdag 11.november kl.11.00
VI KAN
Lørdag 13.november kl.11.30
Menighetens Dag (se egen omtale)
Mandag 15.november kl.18.00
Bønnestund
Tirsdag 16.november kl.11.00
Småbarnstreff
Fredag 19.november kl.20.00
«Pust i Bakken»
Mandag 22.november kl.18.00
Bønnestund

Takk for din støtte til menighetsarbeidet!
Slettebakken menighetsråd ønsker store
og små hjertelig velkommen!

Tirsdag 23.november kl.11.00
Småbarnstreff

Se hva som skjer:

Mandag 29.november kl.18.00
Bønnestund

Tirsdag 19.oktober kl.11.00
Småbarnstreff
Onsdag 20.oktober kl.19.00
Dialoggruppe i foreningsalen
Fredag 22.oktober kl.20
«Pust i Bakken»
Mandag 25.oktober kl.18.00
Bønnestund
Tirsdag 26.oktober kl.11.00
Småbarnstreff
Torsdag 28.oktober kl.11.00
VI KAN
Mandag 1.november kl.18.00
Bønnestund
Tirsdag 2.november kl.11.00
Småbarnstreff
Onsdag 3.november kl.11.30
Pensjonisttreff i Menighetsalen (se omtale)
Onsdag 3.november kl.19.00
Dialoggruppe i foreningsalen

Ingrid Furnes Havre
Mathea Villanger Tangen

døde
Jan Arne Sæle
Bernhard Martin Haugland
Karl Johan Johannesen
Olav Gerhard Osland
Asbjørn Dankert Sundsbak

Torsdag 25.november kl.11.00
VI KAN

Tirsdag 30.novmeber kl.11.00
Småbarnstreff
Onsdag 1.desember kl.11.30
Pensjonisttreff i Menighetsalen (se omtale)
Onsdag 1.desember kl.19.00
Dialoggruppe i foreningsalen

Når kan vi ha dåp ?
• 28.november • 12.desember

Andakter for eldre
Slettebakken Menighets Eldresenter
Hver torsdag kl.16.30 fra og med 2.sept.
Kolstihagen Sykehjem
Fredag 5.nov. kl.11.30 L.P. Eide. Nattverd
Fredag 26.nov. kl.11.30
J. M.Johnsen
Slettemarken Sykehjem
Onsdag 3.nov. kl.11.30
Onsdag 24.nov. kl.11.30

Øystein Wigaard
Frode Walton Wiik
Frank Johannesen
Aslaug Wessel Nilsen
Anne Marie Houge
Anne Bjerkvik
Rigmor Kristine Johansen
Ida Karin Enæs
Kristine Marie Øen
Solveig Didriksen
Anna Thunes

L.P. Eide.
J. M.Johnsen

Eva Larsen
Alfhild Stormark
Jenny Gustava Sletten
Inga Johannessen
Anna Iversen
Ellen Kirstine Pedersen
Thomy Erichsen
Perdy Aasebø
Randine Margit Espenes
Magnhild Thue

