NR. 5/06 – ÅRGANG 47

Rapport fra en
gjennomsnittsuke

med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

Høsten er
nok på vei

Hva kan menigheten vår
tilby av barne- og familierelaterte aktiviteter
gjennom uken? Ikke rent
lite, viser det seg. Side 2-3

-En krangel kan
forlenge samlivet
Birkeland-presten Eiel
Holten tilbyr samlivskurset PREP til både gamle
og nye kjærestepar.
Side 6-7

Hva skjer med
statskirken?
Nå diskuteres
statskirkens
fremtid
for fullt
i menighetene.
Senere i
høst skal Fana prosti si sin
mening i høringsrundene
om Gjønnes-utvalgets
rapport.
Side 8-9

Selv om sensommeren så langt har vært en
nesten evig lang nytelse er høsten rett
rundt hjørnet. Og i Slettebakken menighet
er planene klare for hvordan høsten kan
gjøres litt lysere.
Hvem-hva-hvor side 13

Menighetskalender side 16

Ta ikke kirken vår fra oss!!!
I skrivende stund er det mange avisinnlegg jeg har lest og samtaler jeg har
hatt som klinger i hodet.

Rapport fra en uke med
barne – og familiearbeid
i Slettebakken menighet.

AV JORUNN M. JOHNSEN

Utgangspunktet for det hele er forslagene til endrede relasjoner mellom
kirke og stat. Gjønnesutvalget har
kommer med sine ulike tilrådinger og
debatten går nå livlig for seg i høringsinstansene og i den offentlige debatt.
Ta ikke kirken vår fra oss! Slik lyder mange av innspillene. Det er godt at det mobiliseres slik at mennesker både snakker om kirken sin og er redd for å
miste den. Et godt gammelt slagord er jo «at vi vet
hva vi har og ikke hva vi får» og dette har nok gitt sitt
preg på debatten. Bekymringen over å miste noe viktig for land og folk er allikevel sterk, og dette må vi
også ta innover oss i de videre samtaler i saken.
Jeg tror vi kan leve med ulike måter å organisere
både kirken vår og samspillet med storsamfunnet og
staten på. Samarbeidet har jo også endret seg med
årene, så her er heller ikke alt som det en gang var.
Viktig er det allikevel at om vi velger den ene eller andre modell, så vil kirken som felleskap av de som deler
Guds ord og sakramentene, bestå. Dette fellesskap
klarer ingen omorganisering å ta fra oss, samme hvilken modell som velges.
Dette felleskap ligger der fordi Gud selv har lagt
grunnvollen for det. Som vi synger i salmen av Samuel
John Stone i Arve Brunvolls oversettelse: Guds rikes
grunnvoll ene er Herren Jesus Krist. Ved ord og vann
alene, den er hans verk for visst.
Det er dette som gjør at vi midt opp i alle viktige debatter om kirken og organisering av den, kan ha en
sikkerhet på at det viktigste ikke endres. Vi kan ha
ulike meninger om mye, vi kan være uenige om hva
som er viktig og mindre viktig. Men kirkens grunnvoll
ligger der, den skal ikke ﬂyttes på. Jesus har gjort arbeidet med den for oss en gang for alltid.
Vi har allikevel behov å se på hvordan vi arbeider
som kirke for å spre det gode budskapet om Jesus.
Dette handler også om samarbeid med storsamfunnet. Selv om rammer kan endres og justeres så ligger
grunnlaget klart og tydelig. Kristus er og skal være
kirkens grunnvoll og dens Herre. Derfor kan vi være
trygge:
Kirken vår den har vi! 

Sletttebakken menighetsblad 5/2006
Bladet utgis av menighetsrådet i samarbeid med BKF og de andre menighetene i
Fana, og sendes til alle hjem i menigheten. Vi tar med glede i mot artikler av ulike
slag og gjerne også tips til reportasjer.
Lokalredaksjon:
Redaktør: Frode Hjertnes, tlf 55 28 95 20
Lokal kontaktinformasjon: Se side 13
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En uke med barn
AV KRISTIN TRÆTTEBERG

Søndag kl.11.15 Slettebakken kirke:
Historien om David og Goliat
fenger både store og små på søndagsskolen denne dagen. Søndagsskolelærer Mona kan notere
seg ﬂere nye fjes.
«Gud er sterk, når jeg er svak.
Hjelper meg , ta nye tak.» synges
det, mens vi forter oss videre.
Søndag kl.13.00 i skogen ved Tveitevannet:
«Der er den. Jeg ser den i toppen av
treet!» Barne –og familiekomiteen
arrangerer tur for hele familien. I
dag er det skattejakt som står på
programmet. Og jammen fant vi
ikke skatten i toppen av et tre!
Mandag kl.17.15 Rambjøra barnehage:
Rommet er fyllt til trengselen. Og
det selv om barnehagedagen er
over?! Det kryr av barn! Det er
øvelse i Barnegospel og Knøttemusikken. Det høres godt når
over 50 barn stemmer i:
«Å være venner, å holde hender,
er sånn at du kjenner det gjør
godt!»

Sanger og salmer vi gjerne hører - enda
Har du en sang eller en salme du er spesielt glad i? Da må du ﬁnne vegen til
Slettebakken kirke søndag 19.november kl. 1930. Kanskje vil du kunne lytte
til nettopp din favoritt, kanskje vil vi
sammen synge den sangen du setter
særlig pris på. Kulturutvalget har invitert noen musikere og sangere som vil

Levering av stoff:
Leveres menighetskontoret eller på e-post: slettebakken.
menighet@bkf.no. Digitalfoto: Benytt høy oppløsning.
Sentralredaksjon: Kun henvendelser angående menighetsbladet. Annen kontakt: se side 13
Redaktør: Jan Hanchen Michelsen, tlf. 55 23 25 47 906 87 317. E-post: post@dragefjellet.no
Journalist: Magne Fonn Hafskor, tlf. 55 39 04 40 E-post: eyecu@online.no

medvirke. Vi har også laget en foreløpig liste over aktuelle sanger og salmer.
Endelig liste vil henge i våpenhuset i
kirken fra 15.okt. til 5.nov. Her kan du
«stemme» på din favoritt, og eventuelt
føre opp titler på andre du gjerne vil ha
med.

Red. råd:

Hans Jørgen Morvik, Jan-Erik Lien, Frode
Høyte og Sigmund Austrheim.

Graﬁsk produksjon: Dragefjellet: tlf. 55 23 25 47 906 87 317, e-post: post@dragefjellet.no
(Filer over 5 mb sendes jan.hm@frisurf.no)
Trykk: Graﬁsk Trykk, Straume
Neste nummer: 28. nov. Stoffdeadline: 13. nov.

e –og familiearbeid
Til deg som har lest vår lille rapport:
• Velkommen på arrangement for store og små i Slettebakken.
• Jazzkafe siste torsdag i måneden (26.10 og 30.11).
Spennende program!
• Ny tur for hele familien 12.11. Avgang fra kirken kl 12.30.
Denne gangen blir det bålbrenning. Ta med pølser e.l
• Barnas gudstjeneste 3.12 Gudstjeneste av og med barnehagebarn!
VELKOMMEN!

Pust i bakken

eller Pub-en
i Kirken
Pust i bakken, eller Pub-en
i Slettebakken kirke er nå
åpen hver fredag.
AV LARS PETTER EIDE, PREST I SLETTEBAKKEN

Åpningstid for barn/unge fra 6.
klasse og oppover er kl. 19-21. For
ungdom fra 8. klasse er åpningstiden kl. 19-23.
Vi har mange forskjellige
aktiviteter:

Tirsdag kl.10.30 - Slettebakken kirke:
Barnegråt går over til rolig pludring når 22
mammaer løfter sine små opp i armene
og synger: «Du lille, snille baby. Jeg elsker
deg.»
Tirsdag kl.15.00 - Slettebakken kirke:
«Hvorfor kan ikke jeg også få være regn?».
«Jeg kan godt være frø!» Aspirant og barnekoret øver til høsttakkefesten. Når rollene er fordelt, stemmer de i: «Da takker vi

Gud for alt som vokser. For regn som faller
og sol som skinner.»
Torsdag kl.20.00 - Slettebakken kirke:
Dempet belysning, levende lys og duft av
cappuchino, har forvandlet menighetssalen til en koselig kafe. Det er voksentid.
Snart skal jazzsanger Anna Maria Skarstein entre scenen. Vi varmer oss på tekoppen og en samtale med gode venner… 

Utover høsten blir det turneringer, konsert, og diverse overraskelser ...
Det vil komme en folder med program for kveldene utover høsten.
Frem til folderen kommer, håper
vi dere formidler dette til alle, og
til dem som kunne trenge et slikt
tilbud. 

a en gang!
Listen pr. 1.oktober:
• Blott en dag
• Bred dina vida
vingar
• Da Jesus satte
sjelen fri
• Den fyrste song
• Den himmelske
lovsang
• Vi stemmer i en
frydesang
• Navnet Jesus
• Lov Jesu navn og
herredom
• Herre Gud, ditt dyre
navn og ære

• Dine hender er
fulle av blomster
• Salige visshet
• Sett deg for et
hellig mål
• I dine hender
• Det er makt i de
foldede hender
• Du omgir meg
• Ein ﬁn liten blome
• Kyrie
• Jeg vil gi deg,o
Herre, min lovsang
• Jeg har en venn
som har gitt sitt liv

Kort fortalt:

www.orangeriet.no

Til venstre: Smårollinger med takt og tone. Over: Store og små samlet
rundt leirbålet etter søndagsgudstjenesten 24. september.

• Sing-star på storskjerm
• Bilkjøring på storskjerm
• Filmkvelder, parabol-tv
• Brettspill
• BUZZ på PS2,
• kafè
• stille kirkerom
• mulighet til lystenning
• snille voksne
• ishockey-spill
• bordtennis.

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

JAzZ
KAFÈ

Vi gjentar suksessen!
Det blir kafè for
voksne siste torsdag
i måneden i Slettebakken kirke
Vi satser på «kafèstemning», sosialt samvær,
gode samtaler, enkel servering og noen kulturelle
innslag. Vi ønsker å være
en liten oase i hverdagen,
der du kan komme å slappe av og treffe gamle og
nye venner ...
Vi avslutter ca.22.30 med
en samling i kirken.
Så sett av
kvelden
torsdag
26.oktober
klokken
20.00. Denne gangen blir
det sang ved Svante Havåg (bildet).
Bestill barnevakt!(for de
det gjelder.) Ring en
venn! Og kom! 
VELKOMMEN!
Arr: Barne- og familiekomiteen i Slettebakken

Tur for hele
familien!
Søndag 12.november blir det tur
for hele familien etter
gudstjenesten.
Turen passer for både liten og stor. Vi
holder oss i nærmiljøet. Det blir leker og

kos rundt bålet. Så kle hele familien etter
været, ta med pølser eller lignende og bli
med. Vi starter fra kirken ca. kl. 12.30. 
Vel møtt! Arr: barne – og familiekomiteen
i Slettebakken

Menighetens dag
Vi ønsker store og små velkommen
til kirken lørdag 4.november.
Det er blitt en kjær tradisjon med «Menighetens Dag.» Som tidligere er målet å synliggjøre arbeid som foregår menigheten
blant alle aldersgrupper, være et trivelig tilbud en novemberlørdag - og skaffe midler
til å drive et allsidig menighetsarbeid.

Programmet ser i skrivende stund slik ut:
11.30:
MINIKONSERT I KIRKEN
Slettebakken menighets barnehage
Slettebakken aspirant-og barnekor
Slettebakken Ten Sing
Slettebakken Motettkor
12-14.30: I MENIGHETSLOKALENE
For barn: Formingsaktiviteter,
ansiktsmaling, ﬁskedam, fotballkonkurranse mm. For alle: Loddsalg,
åresalg, «tipp og vinn,» lynlotteri.
Kafeteria m/kaker, vaﬂer, kaffe,
boller, saft og hot-dogs.

FRA CA KL 13.00 I UNGDOMSLOKALENE:
Rimelig varmrett! Ta lørdagsmiddagen i vår koselige kafe!
15.00-CA KL 17.30 I MENIGHETSSALEN
Stor hovedutlodning, åresalg,
bonglotteri. «Til ettertanke» ved
Nina Hjort. Musikalsk underhodning. Kaffe og kaker 
Velkommen til alle!
Vennlig hilsen oss i komiteen

Her vil det i hvert nummer av menighetsbladet finnes litt stoff for deg
som er barn. Husk å sende inn svar på konkurransen, så er du med i
trekningen av en overraskelse…
Læreren: - Hva hender når et menneske legger seg i et badekar som er fylt med vann?
Lille Per: - Da ringer telefonen.
Kari:
Gro:
Kari:
Gro:
Kari:

- Vet du hvorfor elefanten bruker rød neglelakk?
- Nei
- For at den ikke skal synes når den er på morellbærslang
- Men jeg har aldri sett en elefant på morellbærslang
- Akkurat, der ser du hvor godt det virker!

Oppgave: David var ute og gikk en tur da det begynte å regne. Han hadde ikke paraply eller
hodeplagg. Klærne ble gjennomvåte, men ikke et hår på hans hode ble fuktig. Hvordan kunne dette gå til? Tenk deg nøye om, og send riktig svar på sms (eller ring) til Kristin,
tlf: 977 18 438. Husk å oppgi navn og adresse! Kanskje er det du som vinner en premie!
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-Se Fanas
Blomsterdal

Restaureringsmidler
og håp for nybygg
I sitt investeringsbudsjett foreslår byrådet å
sette av 18 millioner
kroner til bygging av ny
kirke i Blomsterdalen.
Det foreslås også å
sette av 12 millioner
til restaurering av
Fana kirke.
AV MAGNE FONN HAFSKOR

Visjonen om en ny kirke i Blomsterdalen har vært holdt levende i lang
tid. Kirketomten ligger like ved rundkjøringen i Blomsterdalen, og var tildelt allerede før kommunesammenslåingen med Bergen i 1972.

Blomsterdalen kirke
Ytrebygda kyrkjelag har sammen med
lokale kirkeringer arrangert årlige julemesser der inntekten i sin helhet er
satt av til dette formålet. Gjennom
mer enn førti år har de samlet inn
over ﬁre millioner kroner til ny kirke.
Per Barsnes (60) er prost i Fana og
har vært sentral i arbeidet med å
fremme denne saken. Ikke uventet er
han i svært godt humør etter å ha sett
byrådets forslag.
- Vi har spøkt og sagt at vi aldri har
vært så nær som nå. Det er jo alltid
sant. Mange har tvilt, mange har gått i
graven uten å se visjonen oppfylt. At
det nå skjer er nesten for godt til å
være sant!

at kirken skal bli et kirkelig, sosialt og
kulturelt tyngdepunkt i denne delen
av prestegjeldet.
Fana-prosten ser for seg et samvirke
mellom den nye og den gamle kirken
på Fana. Det er derfor ikke snakk om
å skille ut den ytre delen av prestegjeldet som et eget sogn.

Fremsynte politikere
Det er også satt av penger til restaurering av middelalderkirken i Fana. Arbeidet starter opp allerede på nyåret, og beregnes avsluttet i 2008.
Menighetsbladet har tidligere
skrevet om en kirke preget av
ytre forfall, med midlertidige
og lite estetiske løsninger
for å bøte på dette.
Rundt kirkens bakside er
det satt opp en rusten ståltunnel som beskyttelse
mot fallende takstein.
Per Barsnes gleder seg

over at kirken nå blir satt i stand og tatt
vare på, og uttrykker stor takknemlighet overfor fremsynte politikere som
nå tar ansvar.

Kulturskatt
- Fana kirke er et kulturklenodium for hele byen. Som bygning er det den sentrale
skulpturen på byens tusenårssted. Som møtested er
kirken bærer av en snart tusenårig tradisjon. Mye tyder på at området også
har vært et sentralt
samlingssted langt tilbake i førkristen tid.
Det er derfor en
glede at skader
skapt av manglende vedlikehold
på denne kulturskatten nå blir
rettet opp. 

Nærkirke
Nå mangler bare bystyrets støtte, noe
Barsnes regner med å få ut fra det som
tidligere er uttalt fra ulike partihold.
Saken følges opp av Kirkelig fellesråd
og kirkevergen. Kirken med det vakre
navnet planlegges å stå ferdig i 2010,
men har allerede nå begynt å fylles
med innhold.
- Vi ser for oss en nærkirke, et møtested for folk alle ukedager. Tanken er
- Fana kirke er et gammelt hus, sier prost Per
Barsnes (60). Han gleder seg over fremsynte politikere som nå tar ansvar både for restaurering
og vedlikehold av den gamle kirken – og bygging
av ny kirke i Blomsterdalen.
FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR
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Prest i Birkeland, Eiel Holten (38) ønsker å
si noe mer enn bare lykke til når han sender
parene ut kirkedørene. Han har nå redusert
sin prestestilling for å tilby samlivskurset
PREP til både gamle og nye kjærestepar.

Kan vi
lære å
elske?
TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Eiel Holten er ekte østkantgutt fra Oslo.
- Foreldra mine var ikke arbeidere i
den forstand, men jeg er født og oppvokst på Grorud. Far er lege, mor helsesøster og sykepleierlærer, sier han.
Holten var ferdig utdannet prest i 1996,
og kom til Birkeland for tre år siden, etter å ha giftet seg med noe så sjeldent
som en bergenser med hjemlengsel.
- Folk er annerledes her enn på østlandet. Latteren sitter løsere, folk er
mer muntre og lette til sinns. Jeg føler
meg privilegert som får være prest her.

Skilsmisser
Helt siden han var nyutdannet har han
hatt et ønske om å gi nygifte et verktøy
med på veien.
- Mitt første prestekall var på Nesodden (utenfor Oslo). Jeg forsto raskt at
det var svært mange skilsmisser i menigheten. Dette ﬁkk meg til å reﬂektere
litt rundt kirkens innsats. Hva tilbyr vi
parene når de kommer til kirken?
Under samtalen med brudeparene
før vielsen prøvde han å få frem tanker
de hadde om parforhold og samliv. Han
spurte hvordan de så for seg sin felles
fremtid, hvilke tanker de hadde til det å
forplikte seg til et annet menneske.
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- Når to ligger sammen,
blir de varme
(Forkynneren
4:11), siterer
prest og
samlivsveileder Eiel Holten.
- Parene var forståelig
nok mest opptatt av den
forestående
seremonien. De ønsket regi,
ikke reﬂeksjon. Samtidig
er det et alvorlig løfte de
skal gi, et løfte et økende
antall par ikke klarer å
holde.

Samlivskurs
På samme tid ﬁkk en kamerat av Eiel
arbeid ved det nystartede Samlivssenteret (på Modum bad). I terapien
brukte de PREP («the prevention and
relationship enhancement program»),
et samlivskurs som lærer deltakerne
både å forebygge kriser og forbedre sitt
kjærlighetsforhold.
Kurset er utviklet av amerikanske forskere, og bygger på studier av årsakene
til at noen skiller seg mens andre lever
lykkelig sammen.
Undersøkelsene viste at bare et fåtall

Kan en god krangel
forlenge samlivet?
PREP er et kurs både for par som
holder på å etablere seg og for par
som ønsker å få nye perspektiver på
samlivet. PREP gir nyttige «verktøy» slik at parene kan bli bedre til å
kommunisere og håndtere problemer. Et
godt parforhold er ikke bare avhengig av
hvor glade partnerne er i hverandre, det
avgjørende er hvor ﬂinke de er til å takle
konﬂikter. Målgruppen er ikke par i krise
eller med særskilte problemer. Målsettingen er å gjøre ålreite samliv enda
bedre! Dessuten: i PREP jobber parene
hver for seg. Ikke noe fra deres privatliv
skal deles med de andre på kurset.
For mer info, se www.prep.no eller
www.samlivssenteret.no. Neste PREPkurs arrangeres i Skjold kirke 18.-19. november. Prisen er kr. 1900.- pr par. Ytterligere informasjon og påmelding: Eiel
Holten 906 02 464/eiel.holten@bkf.no

Meningsfullt om samlivsbrudd
- Bra å møte mange i samme
situasjon. Det ver responsen
etter at diakoniutvalget i
prostiet arrangerte seminaret «Sorgen det ikke sendes
blomster til».
AV IVAR BRAUT

Tittelen viser til sorgen og belast-

ningen det er å gjennomgå et samlivsbrudd. Nærmere 50 personer var med
på seminaret der professor i psykologi
Frode Thuen hadde foredrag. På en god
måte kombinerte han faglighet, innsikt, humor og varme. En god del av
deltakerne meldte seg til grupper som
skal møtes i fortsettelsen for videre
samtale.
Trolig er det meningsfullt for mange
at nettopp kirken tar opp temaet sam-

skiller seg av objektive
årsaker som rus, utroskap og vold. De ﬂeste
oppga mer subjektive
følelser som årsak til
skilsmissen.
Det gikk gjerne på
følelser av å bli oversett, lite verdsatt og
nedvurdert.
- Prep er et pedagogisk kurs som ikke er
for par i krise, men for
helt alminnelige, ålreite parforhold som
ønsker å gjøre samlivet bedre. Det handler
om hvordan vi kommuniserer, holdninger
til hverandre og til parforholdet. Dette er
ting som vi kan endre.

Oppslutningen var svært stor, og arbeidet blir videreført i egne samtalegrupper for de som føler et behov for dette.
Eiel Holten er glad for dette initiativet,
samtidig som han peker på de store gevinstene vi kan oppnå gjennom å forebygge samlivsbrudd.
Barne- og likestillingsdepartementet
bevilget i fjor i underkant av 10 millioner kroner til samlivskurs. Nå kuttes
støtten ut.
- Dette er et paradoks. Norge bevilger
kanskje mer enn andre land. Samtidig
er det som man ikke tar innover seg
hvor viktig arbeidet er. Omkostningene
ved samlivsbrudd er store – både samfunnsøkonomisk og medmenneskelig.
- Å elske, er det noe vi kan lære?
- Jeg mener det. Hvis vi ikke er spesielt
gode til å snakke sammen, kan vi øve
oss og bli bedre. Føler vi at noe mangler
i seksuallivet, kan vi trene også på dette.

Parutvikling

Samtaleteknikk

Sammen med Bjørg Tangen har Eiel
Holten startet ﬁrmaet Duo Parutvikling.
For å få dette til har Holten halvert stillingen som prest.
- Det er et sprang å gå fra fast lønn til å
starte opp selv. Avtaleboken er full frem
til jul, og jeg tror det kommer til å gå bra.
Interessen er stor, og vi ønsker etter
hvert å tilby kurset til ﬂere menigheter.
Forebyggende arbeid er vel anvendte
penger, både menneskelig og samfunnsøkonomisk. Samlivsbrudd forårsaker redusert arbeidsevne og sykefravær, og ﬂere bedrifter tilbyr samlivskurs
til sine ansatte.
- Jeg skal ha kursholderkurs for forsvaret, slik at de kan utdanne sine egne
samlivsveiledere. Dette betyr at jeg lærer opp mine egne konkurrenter – men
det er det vel verdt.

Kan vi lære å elske?
Nylig arrangerte Birkeland menighet et
seminar om samlivsbrudd (se over).

Nesten alle som er med på et PREP-kurs
oppdager at det er moro å jobbe med
parforholdet. Deltakerne lærer noe nytt
både om partneren og seg selv. Det viktigste er kanskje samtaleteknikk, at man
lærer å snakke om vanskelige ting på en
god og trygg måte. En vanlig feil er at vi
tolker hverandre, legger til ting som
ikke er sagt i stedet for å lytte.
- Samtaleteknikken går ut på å gjenta
det den andre sier. Det viser seg at man
ofte gjentar det man tror den andre
mener. Selv om jeg vil feire jul sammen
med mine foreldre, trenger ikke dette
bety at jeg ikke liker dine foreldre.
Målet med kurset er å ﬁnne ut hvordan vi kan ta best mulig vare på hverandre som kjærester. Deltagerne skal
prøve å puste ny glød inn i forholdet, og
lære å styre unna fallgruvene.
- Men det er vel også viktig med litt
temperatur i et forhold?
- Jeg er enig i det, men vi bør unngå å
havne i krangler om uvesentligheter.

livsbrudd på en respektfull og inkluderende måte.
Tradisjonelt er nok kirken blitt opplevd mest som fordømmende. Samtidig
som en holder levende idealet om det
livslange ekteskapet er det viktig å
snakke sant om livet og ta på alvor utfordringene ved samlivsbrudd.

Hvordan ble vi et par?
Virkemidlene i kurset er mange, det blir
lest dikt og romanutdrag, sett ﬁlm, hørt
på musikk og gjennomført rollespill. En
populær øvelse er når parene utfordres
til å diskutere seg imellom hvordan de
ble et par, hva de falt for hos den andre
– og hva de savner av dette i dag.
- Alle par har godt av å repetere dette
– minst en gang i året! Mye er vunnet
dersom vi klarer å holde fast ved dette.
Livet som familie ligger svært langt
unna den situasjonen som var der den
gang man falt for hverandre. Når barna
er lagt og alle forpliktelser er gjort unna
er det ofte bare tv igjen.
- Det er viktig å huske på at det var
kjærester vi var først. Da var det ingen
barn å ta hensyn til. Ville vi gå på kino,
kunne vi gjøre det når vi ville. Ville vi
bade naken midt på natten, kunne vi
gjøre det. Selv har jeg aldri hatt så høy
telefonregning, som da jeg var nyforelsket i kona. Det gjelder å ta seg tid til å
ligge på ryggen, se på stjernene – og
snakke om livet!

På ﬁsketur
En annen øvelse er at alle deltagerne
får i oppgave å skrive åtte lapper med
ting de ønsker å ta partneren med på.
Etterpå må de velge de to tingene de aller helst vil gjøre sammen med sin partner – og be vedkommende velge en av
lappene. Erfaringen viser at mange da
ender opp med akkurat samme lappen.
- Jeg husker godt en mannlig deltager.
Han hadde skrevet det samme på alle
åtte lappene – at kona skulle være med
på lakseﬁske. Hun hadde skrevet det
samme på en av lappene han ﬁkk.
Dette ble en sterk opplevelse for ham.
På den ene siden følte han seg sett.
Samtidig måtte han innse at han bare
hadde tenkt på seg selv på alle lappene,
mens kona faktisk hadde kommet ham
i møte, sier Eiel Holten. 
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Statskirke
eller frikirke?

–Ja takk, be

15. oktober gir menighetsrådene i Fana
sine uttalelser til
Gjønnes-utvalgets
høring om fremtidig
kirkeordning i Norge.
I likhet med utvalget
går Bispedømmerådet i
Bjørgvin inn for forslaget om en lovforankret
folkekirke. Mye tyder
på at også menighetene i Fana støtter
dette forslaget.
AV MAGNE FONN HAFSKOR

- Rosemarie Köhn hadde aldri blitt biskop om kirken var
uavhengig, sier Eiel Holten
(38), prest i Birkeland menighet. Han mener statskirken har sikret en bredde i det
kirkelige landskapet, og at vi
vet for lite om hva vi får i stedet.

Det gode livet

- Mange frykter en oppsplittet sektkirke, sier menighetsrådsleder Brigt Bovim (til venstre). - Vi får kanskje noen nye

- Dette er en debatt som er
greiner, men treets stamme blir den samme, supplerer prest Ivar Braut (til høyre). Prost Per Barsnes (under) er klar:
styrt ovenifra, sier han, med
FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR
- Kirken må fortsatt være i, med og for folket.
henvisning til departemen- Det gjelder å ﬁnne ordninger som på
politikk med støtte
tet og bispekollegiet.
best mulig måte tjener det evangeliske
til ulike religiøse
Samtidig synes han biskop Ole D.
budskap i kirkens liv – i, med og for folsamfunn.
Hagesæther er naiv når han tror staten
ket.
vil opprettholde det økonomiske tilDebattmøte
skuddet ved et skille.
Livssynsavgift
- Jeg savner en debatt om hva kirken
24. september inviskal være. Hvilke strukturer hadde vært
terte Fana prosti til et
Barsnes er ikke fastlåst i sitt syn ennå,
mest velegnet for at det gode livet skulle
debattmøte om kirmen beﬁnner seg et sted mellom moblomstre her?
kens fremtidige fordell en og to i Gjønnesutvalgets innstilhold til staten. Rundt seksti interesserte
ling (se egen sak).
I, med og for folket
politikere og kirkemedlemmer brukte
- Kirkens budskap er tidløst. Samtidig
denne søndagskvelden til åpen meer den et barn av sin tid. Og tidene – de
Etter luthersk forståelse er kirkeordningsytring rundt problemstillingen.
skifter.
ningen det man med et gresk ord kalLeder av Birkeland menighetsråd
Finansiering av kirkens fremtidige arler et adiaforon (likegyldighet). Da
Brigt Bovim (52) deltok på møtet. Han
beid vil være et springende punkt. Det
handler det ikke om rett og galt, men
opplever at mange frykter kirken skal
har vært snakket om en livssynsavgift,
om hva som er hensiktsmessig og
utvikle seg til en fragmentert sektkirke
en skatt alle må betale.
praktisk.
dersom den beveger seg bort fra staten.
Prost Per Barsnes (60) mener den
- Dette minner om den lite populære
- Dette er en frykt vi må ta på alvor. Vi
beste måten å ta vare på noe gammelt
kringkastingsavgiften?
kan møte dette ved å ta vare på det
er å gjøre noe nytt. Kirkens betydning
- Det er et poeng. Men jeg tar for gitt,
brede folkelige engasjementet vi har i
som folkekirke i tradisjonell forstand
sammen med Gjønnesutvalget, at stadagens ordning.
er verdt å ta med seg videre.
ten fortsatt skal føre en aktiv religions-
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egge deler!
Biskop Ole D.
Hagesæther mener tiden nå er
inne for et
skille mellom
kirke og stat.
Faksimile av
Bergens Tidende
14. september.

Forslaget om livssynsavgift synes
han er en god idé, men da må det bli
en skatt som gjelder samtlige innbyggere.
- Ellers kommer vi til å miste mange
medlemmer.

Pengekrykker
- Dersom vi ikke kan klare oss uten
pengekrykker fra staten, synes jeg det
er på tide å spørre hvilken kirke vi ønsker å være, sier prest i Birkeland menighet Ivar Braut (50).
Han tror det uansett utfall blir en
kirke vi kjenner igjen. Det har alltid
vært spenninger innad i kirken – dette
bidrar bare til å gjøre den mer levende.
- Over åtti prosent av alle fødte blir
døpt i statskirken. Dette sier noe om
kirkens posisjon i det moderne samfunnet. Det er egentlig en folkeavstemning som skjer hver søndag.
I prinsippet er han motstander av
statskirkeordningen, men spør seg likevel om det er riktig å gå inn for et
skille nå.
- Internasjonalt er det kanskje mer
viktig enn noensinne at vi markerer
oss som en nasjon med et kristent verdigrunnlag, sier Braut.

En kirke for de få
Prost Per Barsnes opplevde debattmøtets deltakere som både nytenkende
og reformvennlige.
- Samtidig var de opptatt av ikke å
miste den inkluderende praksis i religiøs og kulturell forstand som har preget folkekirken til nå. Dette har jeg stor
forståelse for, mitt eget ønske går i
samme retning.

En møtedeltaker (hun ønsket ikke
navnet sitt i menighetsbladet) tror vi
nærmer oss en oppsplittet kirke for de
få. Hun ser allerede tendenser til løsriving hos Indremisjonen og Misjonssambandet.
- I dagens kirke ﬁnner jeg et samhold
jeg ofte savner ute i det moderne samfunn. Å ta vare på hverandre er fortsatt
mer viktig enn hvor «rettroende» man
er, sier hun.

Brødet
I forslaget om en lovforankret folkekirke ligger det både frihet fra statlig
styring av kirkens organer og en tilknytting til staten gjennom en egen
kirkelov. «Ja takk, begge deler» svarte
Ole Brumm da han ble spurt om han
ville ha melk eller honning til brødet.
Per Barsnes forteller om en barneskole der enkelte lærere var i tvil om
det var riktig å invitere barna til påskesamling i kirken. Skolen sendte derfor
forespørsel til samtlige foreldre om de
ønsket at barna skulle delta på dette
arrangementet. Resultatet ble en massiv oppslutning. Lærere som i utgangspunktet sådde tvil om skolens
praksis, viste seg ikke å være på linje
med foreldrenes syn.
- Denne erfaringen er en tankevekker – også i et folkekirkelig perspektiv.
Vi vet at idéen om å skille stat og kirke
får liten oppslutning på kirkens
grunnplan. 
«Men det er ikke så viktig med
brødet» tilføyde Ole Brumm etter
å ha tenkt seg litt om. Han ville
nødig virke grådig.

Gjønnes-utvalgets
tre modeller

1
2

Status quo: Dagens statskirkeordning
gjennomføres, og gjeldende grunnlovsbestemmelser om ordningen forblir uendret.
Staten sikres fortsatt politisk kontroll og
innﬂytelse ved at Kongen (regjeringen) er
øverste kirkestyre og Stortingets lovgivende
myndighet.

1

Lovforankret folkekirke: Grunnlovens
nåværende regler om statskirkeordningen oppheves. Den norske kirke blir et
selvstendig rettsubjekt som ikke lenger er
underordnet staten. Kongens kirkestyre fjernes, liknende det tilhørende kravet om at
halvparten av regjeringen må være medlemmer av Den norske kirke. Det blir dermed lik
adgang til statsrådsposter uansett tros- og
livssynstilhørighet. Den norske kirke gis
fortsatt en særlig tilknytning til staten i forhold til andre trossamfunn gjennom en
egen kirkelov gitt av Stortinget. Men kirkens
særskilt valgte organer overtar ansvaret
som i dag ligger til det statlige kirkestyret.
Det innebærer at kirken selv fastsetter sitt
læregrunnlag, utnevner og ansetter sine
biskoper og prester og forvalter sin økonomi.

2

3

Selvstendig folkekirke: Alternativet
innebærer at Den norske kirke likestilles
med andre tros- og livssynssamfunn i Norge
og får fullt selvstyre. Alle grunnlovsbestemmelser om Den norske kirke oppheves og
alle former for statlig styring i forhold til
kirken avvikles. Den norske kirke blir ikke
lenger en del av statsforvaltningen, men
etableres som et selvstendig trossamfunn.
Kirken får samme frihetsgrad, rettigheter og
plikter i forhold til staten som andre trosog livssynssamfunn.

3

Utredningens innstilling:
Et ﬂertall på 14 av de 20 medlemmene i
Gjønnes-utvalget går inn for det andre alternativet, en lovforankret folkekirke. To vil
beholde dagens ordning – en grunnlovsforankret folkekirke – mens ﬁre ønsker en selvstendig folkekirke med fullt selvstyre.
Veien videre:
Hvilken modell som vil bli valgt i framtida,
avgjøres i siste instans av Stortinget. Det er
i dag delte meninger innenfor de politiske
partiene. Saken er nå ute på høring i hele
KILDE: BLADET KIRKEAKTUELT.
landet.
OVERLEVERING.
Kåre Gjønnes
overleverte innstillingen til kultur- og kirkeminister Trond
Giske 31. januar.
FOTO: KIRKEN.NO
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Travle dager
i Betlehem
Så er jeg endelig på plass i Betlehem. I nesten et år har jeg, på
godt og vondt, sett frem til dette
oppholdet og denne erfaringen.
Sammen med ledsagere fra Sverige, Sveits og USA skal jeg gå
inn i ulike oppgaver som forhåpentligvis kan skape små lysglimt i en ellers dyster hverdag.

BETLEHEM

Denne første uken har vi innføringsdager. Tidligere ledsagere presenterer oss
for byen, menneskene og arbeidsoppgavene. I går beUtsending til gynte dagen i Ayda,
en av tre ﬂyktningleirer i området
rundt Betlehem.

Gjerdet ...

Fra en privat takterrasse kunne vi se
Kapellan Eirik Mills rapporterer
hvordan Israels såfra sitt oppdrag for Kirkens
Nødhjelp i Palestina.
kalte
sikkerhetsgjerde
frarøver
ﬂyktningbarna deres eneste smak av
natur. Det åpne, ubebygde landskapet
var en gang barnas leke- og friområde.
Der kunne skoleklassene spise nistepakken i skyggen av oliventrærne.
I dag står en ni meter høy betongvegg
i veien for deres livsutfoldelse. I ﬂyktningleiren skal ledsagerne ha engelske
samtalegrupper. Der skal vi snakke om
alle dagligdagse ting. Hvis jeg klarer å
oppdrive en gitar, har jeg lyst til å lære
dem noen av sangene vi pleier å synge
i konﬁrmantundervisningen i Fana.

Tålmodighetsprøve
Er du frustrert over morgen- og ettermiddagsrushet rundt Lagunen? Da skal
du vite at her i Palestina er det atskillig
verre. I morges ringte vekkerklokken
min klokken halv fem, ledsagerne skulle
observere den militære grensekontrollen mellom Betlehem og Jerusalem.
Enkelte palestinere er heldige som
har jobb på den andre siden av muren.
De får utstedt midlertidige passeringstillatelser. Men når mange hundre
mennesker skal identiﬁseres og siles
gjennom en liten dør i murveggen, tar
ting tid.
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Eirik Mills på en privat takterrasse i Ayda ﬂyktningleir. - Sikkerhetsgjerdet frarøver barna deres eneste
smak av natur, sier den utsendte Fana-kapellanen.
FOTO: Privat

Enkelte dager ﬂyter køen sakte, men
greit. Andre dager er det full stopp. Alt
avhenger av soldatenes humør og ordre. Tre dager i uken skal ledsagerne
observere militærposten.
Fortsatt er det mange mennesker og
oppgaver vi nyankomne må gjøre oss
kjent med, og det gleder jeg meg til. For
Under: Palestinske menn på vei til jobb.

selv om livet er vanskelig i Palestina så
er menneskene åpenhjertige og inkluderende.
Selv om de ikke har all verdens av materiell velstand, så åpner de hjemmene
og byr oss på alt de har av mat, drikke og
menneskelig varme. 

T.v. På plass i Betlehem.

En trist og
vakker verden
Kjære mor!
«It’s a sad and beautiful world», sier Roberto
Benignis rolleﬁgur i ﬁlmen «Down by Law».
På samme tid som jeg fødte
min andre datter ble min
mann rammet av hjerneslag.
Den største gleden druknet i
den største sorgen: Tapet av
en som stod meg nær. Han
døde ikke, men han var ikke
lenger den samme.
Samtidig følte jeg en
ukjent styrke ved det som
skjedde. Dette skulle jeg
klare! Jeg vet ikke om det
var jeg som vokste med oppgaven – eller oppgaven som
vokste med meg.
Men ofte følte jeg tilstedeværelsen av en indre klarhet,
som om jeg ble holdt oppe
av noe utenfor meg selv.
Du hjalp meg mye i denne
perioden. En dag hadde vi
besøkt min mann på sykehuset. På vei hjem, måtte du
stoppe bilen en stund.
- Hvorfor gråter bestemor?
spurte min eldste datter.
- Jeg gråter fordi jeg har
vondt i hodet, svarte du.
- Nei, sa jeg.
- Hun gråter fordi pappa er
blitt syk.
Et halvt år senere kom min
mann hjem fra sykehuset.
Han var nå blitt rullestolpasient og måtte ha hjelp til
alle gjøremål. Klokken åtte
om morgenen alle hverdager
ble han hentet til gjenopptrening. Selv ble jeg igjen
hjemme med to småbarn.
Tomheten inni meg hadde
jeg ikke tid til å kjenne på,
jeg måtte være sterk og glad
nok for dem alle.

Jeg satt mye alene. Min
mann trakk seg tilbake like
etter at barna hadde lagt
seg. Da var det godt å ha bøker – og musikk.
CD-platen var nettopp
kommet på markedet, kompaktplate sa de i platebutikkene. Navnet kledde den – til
tross for størrelsen kunne
den inneholde dobbelt så
mye musikk som en tolvtoms
vinylplate.
- Det er innkapslete følelser, sa jeg, brukte kveldene mine på oppdagelsesferder
i
stadig
nye
klangverdener.
Min svigermor var kritisk,
kommenterte ofte det unyttige i å bruke penger på slike
ting.
- La henne få ha musikken
sin, forsvarte du meg.
- Hun trenger den.
Regelmessig fulgte jeg døtrene mine til helsestasjonen. Det virket som de utviklet seg ﬁnt, selv om det ble
kommentert at den eldste
virket bråmoden. Den yngste
hang litt etter i utviklingen,
spesielt med språkutviklingen. Stoltheten min ville
ikke innse dette – det ville
være det samme som å innse
at jeg hadde sviktet min
oppgave.
Helsesøster ba om å få
prate litt med meg alene.
- Du må ikke glemme deg
selv, sa hun.
Jeg skriver ikke fordi jeg er
bitter eller fordi jeg ønsker å

fremstille noen i et dårlig
lys.
Alt dette er svært lenge siden nå. Barna er blitt voksne
og har ﬂyttet ut. Den yngste
har lært seg å snakke, den
eldste er ikke lenger like bråmoden – til tider vil jeg heller si umoden.
Jeg skriver for å fortelle om
de vakreste ordene noen noensinne har sagt meg. Og
det var du som sa dem.
Fem år hadde passert. I
lang tid hadde jeg planlagt å
ringe deg. Du måtte være
den første som ﬁkk vite det –
at jeg og min mann skulle
skilles. Følelsene mine var
kaotiske, og jeg fryktet nok
også at mange kom til å
dømme og bebreide meg for
dette. Du løftet av røret i
den andre enden, og jeg lettet hjertet mitt. Det ble helt
stille i den andre enden.
- Jeg har tenkt på deg,
svarte du endelig – slik bare
en mor kan svare.
- Jeg har tenkt at det er
bedre at et menneske blir
ødelagt enn to. 
Kjærlig hilsen
Datteren

KIRKENS SOS TRENGER FLERE MEDARBEIDERE!
Kirkens SOS trenger flere frivillige medarbeidere til krisetelefonen, og starter derfor nytt
kurs i samtaleferdigheter og krisehåndtering. Kurset går på mandagskvelder med kursstart
18. september 2006. Medarbeiderne har vakt ca. hver 12. dag, og får støtte og veiledning
så lenge de er med i tjenesten.
For å bli med må du være over 20 år. Oppgaven er å lytte til innringer, og tåle å møte et
annet menneskes smerte og sorg. Medarbeidere skal ikke finne løsninger eller ”gode råd”.
Velkommen til en viktig og meningsfull tjeneste og et godt fellesskap!
Ring oss på tlf. 55 32 58 45 på dagtid eller 480 35 841 kveld og helg.
Du finner mer informasjon på www.kirkens-sos.no
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Sorgseminar for etterlatte
Fana prosti inviterer til et seminar om sorg. Det har vært holdt
slike seminar hvert halvår de senere år, og erfaringene har
vært gode. TID: Lørdag 28 oktober kl. 10-14.
STED: «Det gule huset» på Nesttun, like ved Birkeland kirke.
Sorgen berører oss på mange måter. Du er velkommen enten
det er kort eller lang tid siden dødsfallet.
PROGRAM: • Hva er sorg og hva gjør sorgen med oss. Ved sokneprest i Storetveit Menighet Bjarte Holme • Lunch. • Anledning til samtale og spørsmål. • Orientering om tilbud til etterlatte i Fana Prosti.
Det vil på seminaret bli tilbudt plass i sorggrupper. Du kan
også melde deg til sorggruppe uten å delta på seminaret.
PÅMELDING/SPØRSMÅL
Diakon Tone Totland, telefon 55 36 22 85 / 915 32 32 3
E-post: tone.totland@bkf.no
Diakon Linda Bårdsen, telefon 55 30 81 17
E-post: linda.bardsen@bkf.no
Sokneprest Jorunn M. Johnsen, telefon 55 59 71 51
E-post: jorunn.johnsen@bkf.no 

Informasjon om kirkegårdene

Bjørgvin kirkesangforbund
feirer 75-årsjubileum
Helgen 21-22. oktober markerer vi at det er 75 år siden
Bjørgvin Kirkesangforbund ble etablert.
AV OLAV ØGAARD

De to som har hatt størst betydning for etableringen av forbundet, var Alf Fasmer Dahl
(prest i Birkeland) og Lars Søraas d.e. Søraas-slekten har
bodd i Fana siden 1720. Det er
derfor all grunn for Fana prosti
å feire dette spesielt!
Selv om disse to var inspiratorene, var Dahl ﬂyttet østpå og
Søraas død seks år tidligere, da
BKSF ble stiftet i 1931. Lars Søraas d.y. ble forbundets første
sekretær, et verv han hadde helt
fram til -54. Biskop Peter Hognestad var første formann.

Fra Fana prosti deltar Fana
Kyrkjekor og Slettebakken Motettkor - Fana Kyrkjekor på jubileumskonsert i Fana Kirke lørdag 21/10 kl. 16 (sammen med
Bremnes Kantori) – dessuten på
gudstjeneste i Fana kyrkje
22/10 kl 11. Slettebakken Motettkor deltar på jubileumskonsert i Arna Kirke lørdag 21/10
kl. 16 og på jubileumsgudstjeneste i Bergen Domkirke 22/10
kl. 11.00. Alle disse korene deltar på jubileumskonsert i Bergen Domkirke søndag 22/10 kl.
18.00 - til sammen ca 200 korsangere. 
Vel møtt!

Fana kirkegårdsdistrikt omfatter Øvsttun kapell og kirkegårdene Fana, Midttun og Øvsttun. For henvendelser om om feste,
gravstellavtaler og gravlegat m.m., ta kontakt på 55 30 81 45.
Kontortid 10-12. Adresse: Dynevoll 2, 5223 Nesttun 
Inghild Hareide Hansen, rådgiver

V elkommen til

Hvordan har du det

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

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST
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tlf. 55 91 98 00
www.fanasparebank.no

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

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

Sokneprest Jorunn M. Johnsen
Telefon . . . . . . . . . . . 55 59 71 51
Epost . . .. jorunn.johnsen@bkf.no
Telefon,privat . . . . . . .5 5 28 98 00
Mobil . . . . . . . . . . . . . 41 44 11 43
Kapellan Lars Petter Eide
Telefon . . . 55 59 71 52/994 83 804
Epost . . . . lars.petter.eide@bkf.no
Telefon,privat . . . . . . . 55 28 33 80
Kirketjener Odd Rune Duesund
Telefon . . . . . . . . . . . 55 59 71 54
E-post . . odd.rune.duesund@bkf.no
Mobil . . . . 45 28 02 63/93 20 07 16
Telefon,privat . . . . . . . 55 93 34 51
Familearbeider/kontorfullmektig
Kristin Trætteberg
Telefon . . . .55597155/977 18 438
E-post . kristin.traetteberg@bkf.no-

Menighetskonsulent Eli Heggdal
Telefon . . . . . . . . . .55 59 71 84
E-post . . . . . eli.heggdal@bkf.no
Organist Olav Øgaard
Telefon . . 55 59 71 53 /55 59 71 57
E-post . . . . . olav.oegaard@bkf.no
Telefon,privat . . . . . . . 55 28 96 65
Menighetens barnehage
Telefon/faks . . . . . . . . 55 28 40 96
E-post . . . . . smbhg@broadpark.no
Barnehagestyrer Signe Trætteberg
Telefon,privat . . . . . . . 55 28 16 82
Menighetsrådsleder Nora Linden
Telefon . . . . . . . . . . . 55 36 00 67
Menighetens kor
Olav Øgaard . . . . . . . . 55 28 96 65

Besøkstjenesten
Liva Eide . 55 28 65 45 /56 35 41 78
Eldresenteret
Telefon . . . . . . . . . . . 55 36 14 50
Søndagsskolen
Kristin Trætteberg . . . . 97 71 84 38
SNIK (Snart i klubben)
Sigrid Trætteberg . . . . . . 98818687
Speiderne
Erling Handal . . . . . . . . .95908333
TenSing
Camilla Irene F. Davidsen
. . . . . . . . . . . . . . . . 93 66 54 55
Cellegrupper:
Birger Huun . . . . . . . . 55 28 92 04
mob . . . . . . . . . . . . . . 917 15 464

Ungdomskontoret
Telefon . . . . . . . . . . . 55 59 71 56
Web . . . . . . . . . . . www.utslett.no
Ungdomsklubben
Pia Angel . . . . . . . . . . . 99264047
Harald Øgaard . . . . . . . 41638175
Lederkurset
Kai Roger Mørk . . . . . . . 41611991
VI KAN
Marit D.Johannesen . . . 55 28 40 79
Kamerunringen
Inger Steinkopf . . . . . . 55 13 42 41
Gave til menigheten?
Bankgiro . . . . . . . . 3624.51.12208
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Vi skriver oktober, høstmåned, mørke kvelder og travel
virksomhet for noen, lange, mørke dager for andre.
AV NORA LINDÉN

Høst

Høsten bærer i seg
forventning om alt vi
vil ha gjort, mens vi
enda har overskudd
igjen etter den gode
sommerferien.
Jeg spør meg selv,
hva strever vi sånn
for? Siste søndag i
september var prekenteksten om Marta
og Maria. Marta
strevde for at gjesten, Jesus, skulle få
det beste av hva huset kunne formå. Maria satt ved Jesu føtter og lyttet til det
han sa.
Jeg tenkte: Hvem
av disse to kvinnene
ville jeg vært? Den
som strevde etter å
være en god vertinne, som gikk opp i
det praktiske arbeidet helt og fullt, uten å ta seg tid til å lytte, til å være tilstede, eller Maria som var
der for Jesus? Lyttet, tiet og var nær.
Hverdagen krever sitt,vi følger med, tar
oss gjerne en pust, men fortsetter fort i
samme tempo, for å bli ferdig, få det
gjort.
Høsten må ikke bare vært en strevets
årstid. Det kan være en ettertankens årstid, tiden da de lange kvelder gir oss tid og
anledning til å lytte, prate, tie og tenke.
Anne Elisabeth Ljungren skriver små

vers man kan bli klok
av, som setter igang
tanker hos meg. Her er
et vers hun har kallt
Stillstand: Å være lukket inne i egen travelhet med ytre krav om
tempo og indre uro.
(2005).
Høsten er de vakre
fargers tid. Nå gulner
bjørkebladene på trærne rundt Slettebakken
kirke, nå er luften klar
over Tveitevannet. Vi
opplever en ny årstid,
vi ser dag for dag hvordan fargene blir sterkere og sterkere. Verdien av å se, lytte, tenke
er det Lukas formaner
oss om i teksten for 16.
søndag etter pinse(
Luk 10:38-42), når han
lar Herren svarer Martas spørsmål om ikke
Maria skal hjelpe henne
med alt hun har å gjøre:
Marta Marta. Du gjør deg strev og uro med
mange ting. Men ett er nødvendig. Maria
har valgt den gode del, og den skal ikke
taes fra henne.
La oss ﬁnne tilbake til litt av den gode
del denne høsten. La oss ﬁnne tid til å se,
og lytte, Da kan månedene frem til jul bli
noe annet enn stillstand. Det kan bli en
rik tid hvor vi tar imot tiden som kommer
istedenfor å klage over hvor fort den går.
Jeg ønsker for oss alle en god og ettertenksom høst ... 

Natteravnene på
For et par år siden ble det opprettet natteravngrupper på
Slettebakken-Landås. For tiden
er det to grupper som går cirka
en gang i måneden.
AV LARS PETTER EIDE

Natteravningen skjer på fredags-kvelder og
har base i kveldskafèen Pust i bakken, eller
Pub-en, som er åpen for unge fra 6. klasse,

På jubileumstu
Bjørgvin kirkes
Bjørgvin kirkesangforbund
har 75-årsjubileum i år.
SIGNE OG OTTO SILSETH (BISKOPSHAVN)

I den anledning deltok 9 sangere fra Slettebakken Motettor og 2 sangere fra Biskopshavn kirkes kantori på jubileums-fottur i fjellene fra
Melkevollen Bretun inderst i Oldedalen,
mellom stupbratte fjell og mektige fossefall,
den gamle ferdselsveien over til Stardalen i Jølster. Videre neste dag til en mindre krevende
setertur fra Skei i Jølster til Fuglestølen. De
sprekeste (5 fra Slettebakken) gikk videre til
Håheimsfjellet, mens de som ønsket å ta det
mer med ro etter gårsdagens utfordringer,
brukte tiden ved sætra til å plukke blåbær og

Givertjeneste – angår det
På Slettebakken bor et snitt av
Bergens befolkning; mange ulike
mennesker med forskjellige
meninger og behov.
AV NINA E. HJORTH

Mange er vi som besøker den lokale kirken vår
i ulike ærend. Noen bærer på glede, andre på
sorg og savn. For noen er det hverdag, for andre fest. Hvor mange av oss tenker at dette er
MIN kirke? «Her hører jeg til, og jeg både kan
og vil være med å bygge denne menigheten»?
Eller tenker vi at vi kun er på besøk, og at vi
ikke hører til i menigheten? Det er lett å ba-
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gatellisere vår egen betydning. Lett å tro at vi
ingen forskjell gjør. Men hva hadde Slettebakken vært uten menigheten? Og hvem er menigheten om det ikke er vi? Vi trenger hverandre! Se og bli sett – det er viktig for oss alle. Vi
kan bety noe for andre; vi kan bruke våre evner til egen og andres glede.
De som leser dette bladet vil se at menigheten vår driver arbeid på mange ulike plan. Noe
er selvbærende økonomisk sett, men krever
frivillige. Noe er krevende økonomisk sett
også. Vi får tilskudd til enkelte prosjekter og
til lønninger. Om vi er heldige, drypper det litt
på oss til bygningsmessige forbedringer og
vedlikehold også. Men politikerne har strammet inn, kraftig, og Bergen Kirkelige Fellesråd

(BKF) tar dette ad notam og strammer inn. Vi
mister vikarmidler slik at sommeren kan bli en
åndelig tørketid, om ikke prestene våre velger
å gjennomføre de forenklete gudstjenestene
som de så ﬂott har gjort de senere årene. Vi
har mistet vår daglige leder slik at kirkekontoret her må holde stengt. Selve kontor-administrasjonen av menigheten vår er ﬂyttet til
prostikontoret i Fana. Vi har fått et ambulerende kirketjener-team i stedet for vår faste
kirketjener. Nå ser det ut til at organisten vår
får redusert sin stillingsprosent i vår menighet. Alt dette er endringer som kan gi økende
avstand til og fremmedgjøring av menigheten
vår.
For å unngå dette har menigheten selv gjort

fra kl. 19.00-21.00, og fra 8. klasse fra
19-23 hver fredag i Slettebakken kirke. Natteravnene går ute i Slettebakken-Landås området fra kl. 2200 og
utover fredagskvelden, eventuelt
natten.
Når dere går ute, er dere også forsikret av Vesta, som støtter Natteravnene.



Slettebakken-Landås

Vi trenger ﬂere som kan tenke seg å
gå natteravn en gang i måneden.
Om du vil stille, møter du opp en
gang i kirken, og får utdelt en jakke,
som du beholder så lenge du er natteravn.
Du blir knyttet til et «ravnelag», og
sammen ﬁnner dere ut hvilke fredager som passer å gå for dere. 

Velkommen til å ta kontakt med Lars Petter Eide, prest i Slettebakken, telefon 994 83 804 - e-post: lars.petter.eide@bkf.no

Bli med i
givertjenesten!
Menigheten trenger inntekter for å fortsette det
verdifulle arbeidet blant barn, unge og eldre. Det
meste av utgiftene til menighetsarbeidet må dekkes
av innsamlede midler, gaver og takkoffer.
Målet er å få ﬂere givere som slutter seg til ordningen med autogiro for månedlig trekk. Fast givertjenesten gir forutsigbarhet og muligheter for å planlegge nye prosjekter som kommer mennesker i menigheten til gode.
Tenkt eksempel: Hvis 100 mennesker bestemmer seg for å gi et fast bidrag på kr. 250 i måneden vil vi få inn 300.000. Så mange bekker små
skal det til for at det blir en strøm av midler til
menighetsarbeidet.

ur med
sangforbund

Givertjenesten går blant annet til barne- og familiearbeider i 50% stilling. Dette er noe som sikrer et tilbud for småbarnsfamilier med babysang, småbarntreff og søndagsskole. Det vil støtte menighetens diakonale arbeid, dåpsopplæring og andre menighetsaktiviteter. Vi vil gjerne sikre aktiviteter på dagens
nivå og aller helst bygge videre på det gode engasjementet som allerede ﬁnnes i Slettebakken i dag.

krekling. Til og med multer ble plukket av de som gikk til topps.
Neste dag, kjørte vi til Anestølen,
og gikk tur oppover derfra. Her ﬁkk
vi også med oss «lokking» på de 450
geitene som beitet i fjellsidene.
Søndag deltok «fjellkoret» på
gudstjeneste i Leikanger kirke, og så
bar det tilbake til Anestølen hvor vi
deltok på felles utegudstjeneste for
alle kirkene i Sogndal prestegjeld,
før vi vendte nesene hjemover etter
mange ﬂotte naturopplevelser,
sangglede og trivelig fellesskap med
sangere fra Slettebakken motettkor.
Organist i Slettebakken kirke, Olav
Øgaard skal ha stor takk for et ﬂott
arrangement. 

Alle som gir gaver til Den norske kirke kan få skattefradrag. Dette gjelder for gaver over 500 kroner og
inntil 12.000 pr. år. For at vi skal rapportere dette
til ligningsmyndighetene må du være registret som
giver hos oss med personnummer. Dette gjør du:
- Finn påmeldingsskjema for avtalegiro i våpenhuset eller ring Slettebakken menighet 55 59 71 50 og
be om å få det tilsendt. Dette er en trygg og god
måte å gi gave på. Fyll ut og send inn til menighetskontoret.
- Hvis du ikke ønsker å gi fast kan du likevel få et givernummer slik at gaven kan registreres i regnskapet. I så fall må skjema under fylles ut med nødvendige opplysninger og sendes til menighetskontoret.
Avtale om givertjeneste i
Slettebakken menighet.
Navn ..............................................................

meg, da?
noen forbedringer tross strenge økonomiske rammer. Hver torsdag er det åpen
kirke, og hver tirsdag babysang og småbarnstreff. Pust i Bakken er et lavterskeltilbud til ungdom. Dette er relativt nye
arrangementer som kommer i tillegg til
annet arbeid i menigheten. Slikt krever
både penger og folk som er villige til å ta
et tak. Vi har «barne- og familiekontakt»
i 50 prosent stilling lønnet av menigheten, og ønsker oss det samme for ungdomsarbeidet. Høye mål vil noen si. Ja,
kanskje det, men heller det enn høye terskler. Vi tror at kirken vår har vesentlig
betydning for mange på Slettebakken.
Det kan være lettere å holde avstand enn

Slettebakken trenger deg på laget:

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

å bli nær. Men avstand skaper fremmedgjøring.
Nærhet kan gi personlige relasjoner og
initiativ. Personlig engasjement og initiativ kan også gi nærhet for den enkelte.
Jeg utfordrer alle som leser dette til å
tenke over hva slags kirke de ønsker seg.
Den neste utfordringen blir da: Hva kan
DU gjøre for at kirken skal bli mer slik
som du ønsker. Jeg tror svaret ditt koster
tid og penger: Hvor din skatt er, vil også
ditt hjerte være. 

Personnummer: 11 siffer .....................................
Frekvens:
Hver måned ……..... Hvert kvartal ……..
engangsbeløp ......... Beløp .....…………
Betalingsmåte:
Nettgiro: Legger selv inn faste trekk .....................
Giro: Antall giro som ønskes tilsendt .....................
Ønsker informasjon om autogiro der beløpet
trekkes av bank etter fullmakt fra giver..................
Avtalen løper til giver selv endrer
eller avslutter giveravtalen.
Skjema sendes til: Slettebakken menighet.
Vilhelm Bjerknesvei 31 5081 Bergen.
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Returadresse:
Slettebakken menighetskontor
Vilhelm Bjerknesvei 31
5081 Bergen

20.8.2006
Mats Larsson
Marcus Tjore Wollertsen
Benjamin Tjore Wollertsen
Rebecca Daniella Tjore
27.08.2006
Hannah Lien Gjervik
Martine Henanger Solheim
Hanna Lundblad Vestbøstad
3.9.2006
Karolina Aliprantis-Frøyset
10.9.2006
Elias Jansrud Hammer
Kristian Molnes-Pettersen
Lavrans Jaastad Alsaker
Bendik Lind Aasen
Ellinor Høgh Nordtveit
Noah Bygstad-Fejerskov
23.9.2006
Karsten Hovland Moldestad
24.09.2006
Hermine Smelvær Thunes
30.09.2006
Anna Amalie Johansen
Sander Johansen
01.10.2006
Kristin Gustavsen Giljarhus

vigde
19.08.2006
Hege Vefring Skorpen og
Tom Østerbø
26.08.2006
Camilla Smelvær og
Remi Thunes

døde
Begravelser 13.8.-1.10.
Hanna Borsholm
Kåre Normann Dømbe

Anunziata Strandnæs
Oskar Jørgen Wiggen
Aud Ingvalda Ottosen
Karen Sophie Knudsen
Hjørdis Høivik
Oscar Andreas Sivertsen
Aslaug Viddal Larsen
Yvonne Margareth Klausen
Johanne Skogheim
Odd Kjell Jæger
Geir Haldorsen

gudstjenester
22.oktober,20.s e pinse
11.00 Høymesse ved Lars Petter Eide. Samtaletreff etter gudstjenesten
29.oktober.Bots- og bededag
11.00 Høymesse ved Jorunn
M. Johnsen
5.november.Allehelgens dag
11.00 Allehelgensmesse ved
Lars Petter Eide og Slettebakken
motettkor
12.november.23.s e pinse
11.00 Høymesse ved Lars
Petter Eide. Dåp.
19.november 24.s e pinse
11.00 Gudstj. av de unge for
alle ved Lars P. Eide og Ten Sing
26.nov.Siste søndag i kirkeåret
11.00 Høymesse ved Jorunn
M. Johnsen. Samtaletreff etter
gudstjenesten.
3.desember.1.søndag i advent
11.00 Barnas gudstjenestedag,
familiegudstjeneste ved Kristin
Trætteberg, Jorunn M. Johnsen
og menighetens barnehage
og barnekor.
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B
Det skjer på
Slettebakken

Andakter på
sykehjemmene

 Åpen kirke
Hver torsdag fra 7. september og
unntatt i skolens ferie er kirken
åpen for en samtale med en av
prestene, en kopp kaffe og en
vaffel. Enkel middagsbønn kl 12.

Slettebakken menighets
eldresenter
Dagligstuen på aldershjemmet,
Torsdager kl 17.

 Bønnesamling
Hver mandag kl 19.00 er det
bønnesamling i kirkerommet.
 Pensjonisttreff høsten 2006
Onsdag 1.november:
Pensjonisttreff kl 11.30. Besøk
fra biblioteket på Landås.
Orientering om tilbudene der
ved Åshild Sæle.
Onsdag 6.desember
Pensjonisttreff kl 11.30. Adventsmøte. Pensjonistkoret deltar.
Besøk fra barnehagen
 Kulturarrangement
Søndag 19.november kl 19.30
Salmer og sanger vi gjerne hører
Salmekveld i Slettebakken kirke
Se eget oppslag
 LivsDialog på Slettebakken
Samtalene om tro og liv i Slettebakken kirke fortsetter på en
del onsdagskvelder. Tema dette
skoleåret er «Hva er da et menneske». Møtetider er 18.oktober,
15.november, 6.desember
Alle dager kl 19 – 21 i Slettebakken kirke

Kolstihagen sykehjem
Fredagene 20.oktober, 10.november og 1.desember
Alle dager kl 12.00
Slettemarken sykehjem
Onsdagene 18.oktober. 8.november og 29.november
Alle dager kl 11.30

Menighetsrådet takker
Menighetsrådet takker hjerteligst for gavene som har kommet inn gjennom takkoffer i
kirken.
Dette går blant annet til dåpsopplæring, barne- og ungdomsarbeid og sikrer at menigheten
kan beholde barne- og familiearbeider i 50 prosent stilling. Det
har også kommet inn offer som
er videresendt til andre organisasjoner, som har takket for gavene. Dette har kommet inn:
August:
Menighetsarbeidet
Ung kirkesang
Menighetsarbeidet
Menighetsarbeidet

1807,00
2946,00
2946,00
3689,50

 Vi Kan – klubben
Har møter hver annen torsdag i
kirken. Datoer for høsten er
19.10, 2.11, 16.11 og 30.11.

September
Norsk misjon i øst
IKO, kirkelig ped. senter
Ungdomsarbeidet
Fana prosti

4696,00
2798,00
4221,50
2497,50

 Kamerunringen
Har møter i kirken 8.11 og 13.12.

Hilsen Slettebakken
menighetsråd.

Egil Hovlands
Allehelgensmesse

Trond Kvernos Completorium
«Tu Solus Dominus»

AV OLAV ØGAARD

AV OLAV ØGAARD

I Slettebakken kirke har vi tradisjon for at Egil Hovlands (bildet) «Allehelgensmesse» feires hvert år. Søndag 5. november
(Allehelgenssøndag) kl. 11.00 vil derfor Motettkor pluss orgel
og 6 blåsere delta i høymessen Kapellan Lars Petter Eide er liturg, ved orgelet Stig Wernø Holter. Blåsere: Johan Fredrik Garmann, Arild Rasmussen og Erik Handeland, trompet - Frank Klebo, Erik Andersen og Arne Fossberg, trombone. Velkommen til
verdig feiring av Allehelgenssøndag.

Slettebakken Motettkor pluss orgel og orkester
(strykere, pauker og blåsere) vil ﬂette dette verket
inn i høymessen 27. november. Trond Kvernos (bildet) musikk er
frodig og til dels pompøs, slik også i denne messen. Motettkoret
opplever det meningsfullt å legge mye arbeid i det musikalske ved
noen gudstjenester pr. semester. Forøvrig er menighetens sang
sentral i alle lutherske gudstjenester, og alle oppfordres til å delta aktivt - slik blir dere viktige byggestener i Guds menighet! 

