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Menigheten på
Sætervika-tur
20 grader, vakker natur og gode venner 
i godt lag dannet en perfekt ramme rundt 
menighetsturen til Samnanger. 
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Nå blir det nærkirke 
47 år etter at kyrkjelaget
startet arbeidet for en
nærkirke i Blomsterda-
len har gravemaskinene
startet ryddingen av
tomten. Side 6-7

Vivaldi og Händel 
21. november blir det
konsert med Kor é vi og
Fana Kammerorkester i
Fana kirke. På program-
met står Vivaldi, Händel
og en avdeling orkester-
stykker. Side 8-9

Barnehagen 30 år
Ikke bare kirken jubilerer
i år, 13. juni feiret Slette-
bakken menighets 
barnehage sitt 30-års-
jubileum. Side 14-15
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REFLEKSJON AV 

JORUNN M. JOHNSEN 

Men jeg sitter i skrivende

stund med takk til kirken

vår. Takk for dens flotte

profil der den strekker seg

mot himmelen. Takk for

engelen som henger i den.

Takk for døpefonten som

står midt i kirken slik at

menigheten kan være nær

dåpsbarna. Takk for natt-

verdbordet der vi kan hen-

te styrke for troen. Takk

for de mange rom som

kan brukes til så mye for-

skjellig. Kan vi takke slike

ting?

Neppe. Men jeg gjør det på

en måte likevel. Jeg tak-

ker arkitekt og byggherre,

de som satt i menighets-

råd og fellesråd og vur-

derte forslag og gjorde

vedtak om at slik skal byg-

get være. Denne høst med

et forestående kirkejubi-

leum i sikte og med diver-

se vedlikeholdsarbeid i

bygget, så kommer tak-

ken frem i meg. Ja, jeg vet

godt at her er fortsatt mye

som skal ordnes, det er

ikke penger til alt dette

året, noe må utsettes.

Fortsatt drypper det ned

noen steder når det reg-

ner, fortsatt ligger be-

tongdekket der fullt av

hull og slitasje, fortsatt er

der dører vi knapt får igjen

når det blir fuktig vær.

Men allikevel – takk.

For her samles mange

mennesker hver dag i

uken, til barnehage, kon-

torarbeid, speider og ung-

domsklubb, sangøvelser

for ulike aldergrupper og

her møtes man til samta-

ler. Her er det barn og

unge, her er pensjonister,

her samles de som er i

sorg og de som er glade.

Her samles også mange

hver søndag i takk og til-

bedelse til den Gud som

bygget er viet til. 

Derfor går jo takken

egentlig til Gud som har

gjort Kirken vår mulig.

Kirken med stor K. Kirken

som Kristi etterfølgere,

som fellesskapet på tro-

ens vei. Kirken som for-

valter av Kristi nådemidler

i dåp og nattverd og som

bærer av det glade evan-

gelium. Men også kirken

som sted og bygg der vi

kan samles, kjenne på fel-

lesskap, dele med hveran-

dre. Trond Trætteberg

Serklands jubileumssal-

me sier det jo så flott: 

Fire tiår blant 

hus og vegar,

tett ved vatnet, 

stilt, det pregar,

som ein høgreist 

kam det står.

--

Takk, gode Gud, 

for kyrkja vår.

Slettebakken menighetsblad 5/10 utgis av menighets-
rådet i samarbeid med BKF og de andre menighetene i
Fana, og sendes til alle hjem i menigheten. Vi tar i mot
artikler av ulike slag og gjerne også tips til reportasjer.
Levering av stoff: Leveres menighetskontoret eller på
e-post: slettebakken.menighet@bkf.no. 

Lokalredaksjon: Redaktør Frode Hjertnes, 
tlf. 55 28 95 20. Lokal kontaktinformasjon: Side 13

Sentralredaksjon: Kun henvendelser ang. fellesstoff til
bladet (side 5-12). All annen kontakt: Se side 13.
Redaktør: Magne Fonn Hafskor
tlf. 55 39 04 40 - eyecu@online.no
Produksjon: Dragefjellet - post@dragefjellet.no 
tlf. 55 23 25 47 - Filer over 5 mb: jan.hm@frisurf.no
Trykk: Bodini, Straume 

Annonser, fellessider (side 5-12): 
Knut Sundt Rosenlund - 906 96 474 - costly@online.no 
Annonser, lokalsider: Kontakt lokalredaksjonen.

Stoffdeadline neste nummer: Mandag 8. november
Utgivelsesdag neste nummer: Tirsdag 23. november

Møtekalende, utgivelselplan og supplerende info:
Slå opp facebook-gruppen «Informasjon menighets-
blader Fana prosti», www.facebook.no

Takk til kirken vår
Ikke før er ordene skrevet før jeg stopper
meg selv – kan jeg takke et bygg? 

Hvis det går an å være
våryr i september, så ble
de det, deltakerne på
menighetstur med
Slettebakken menighet. 

AV ØYSTEIN BJAANES

Det var altså ikke høstregn, men 20
vårlige varmegrader og flotte omgi-
velser ved Sætervika som dannet
rammen for ei helg hvor vi fikk være
sammen og bli bedre kjent med
hverandre og med Jesus.

Helga 3. til 5. september var det in-
vitert til menighetstur ved Sætervika
ungdomssenter i Tysse i Samnanger.
Sætervika er drevet av Norsk Lut-
hersk Misjonssamband og har de sei-
nere årene blitt pusset opp, slik at
bygningsmassen og hele området er
meget velegnet til utfoldelse både
innendørs og utendørs. Ca 70 delta-
kere i alle aldre (null til 80) var sam-
let gjennom helga. Morgen og kveld
hadde vi samlinger hvor vi ble utfor-
dret til å tenke igjennom hva Jesus
inviterer oss til, på menighetstur og i
hverdagen, på jobben, i barnehagen
eller på skolen. Gjennom helga fikk
også alle være med på å forberede
festgudstjenesten søndag ettermid-
dag. Vi malte altertavle, bygde alter i
vannkanten, lagde kor, øvde inn dra-
mastykker og skrev bønner. Ram-
men med fjord og fjell og sol måtte vi
bare takke for. «Det er fest i vår Her-
res hage…» ble en favorittsang
gjennom hele helga, og fest ble det!

Brukte naturen
Programmet var lagt opp med mye
fritid, slik at man kunne bruke natu-

ren og det fine været. Det var flere
som fikk tendens til rødfarge etter
gode samtaler og en kopp kaffe rundt
bordene ute på plassen. 

Mange fikk seg en tur i kano, i ka-
jakk, med fiskestang i båt eller med
badebukse i fjorden. Det var ikke mye
vann i bekken, men det var flere små-
barnsforeldre som ble forbauset over
hvor mange ganger man kan bli våt på
sokkene i løpet av ei helg. De voksne
fikk kjørt seg skikkelig etter å ha blitt
utfordret av «ungene» både i land-

Jesus inviterer!

Menighetstu

Ut på tur... Ikke en bølge å se...
FOTO: TONE ROTEVATN 
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hockey, fotball og Tarzan-løype. Det var
de unge som holdt det gående utover
kvelden, mens de som var noe stivere i
beina måtte ty til både middagshvil og
tidlig aften. 

Skattejakt på godteposen lørdag etter-
middag førte til et noe høyt blodsukker
hos de yngre, mens de voksne – med et
par kopper kaffe til – hadde nok energi til
quiz og kulturelle innslag før kveldssam-
lingen, og så god natt. 

Hva var det kjekkeste på turen?
- Å padle i kano (gutt 7 år)

- Skattejakten (jente 8 ½ år)
- Tarzan-løypa (gutt 8 år)

- Å se på ungene, og sanginnslagene 
(jente 70+)

- Å kaste stein i vannet (gutt 3 år)
- Som husmor var det beste å komme til

dekket bord (kvinne i sin beste alder)
- Det var godt å komme til dekket bord

som pappa også (husfar)

Det vi var invitert til denne helga var en
fest, hvor vi fikk bli bedre kjent med hver-
andre og med Jesus, i bønn, sang, lek, i
kano og i Tarzan-løypa. 

Vi håper at vi også neste høst kan få reise
på menighetstur, men inntil da inviterer
Jesus til menighetsliv og hverdagsliv i Slet-
tebakken. 

tur for Slettebakken 

Kirkekaffe og -saft med boller og frukt
FOTO: BIRGER HUUN BARNAS GUDS-

TJENESTEDAG

1. søndag i advent er det
Barnas gudstjenestedag. 

Denne dagen er det barn fra bar-

nehagen og deltakerne på Lys Våken

(11 åringer) som har forberedt en

gudstjeneste av, med og for barn! Alle

menighetens 1. klassinger er spesielt

invitert denne dagen. De vil få utdelt

hver sin adventskalender. Dessuten

skal de være med på engleverksted et-

ter gudstjenesten og  lage engler som

skal pynte kirken i julen. 

Dette er en fin måte for hele familien å

starte adventstiden på. Velkommen til

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

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

Kort fortalt:

AV NORA LINDÉN

Igjen gleder vi oss over god preken og fin
salmesang. Søndag 19.9. ble den siste sal-
men til en hel liten preken i seg selv. Vi reis-
te oss og sang Falk Gjertsen sin salme: 

Reis deg Guds menighet! 
Natten er omme, 

solkledd står dagen med kall fra din Gud. 
Frihet han kjøpte deg, han som 

snart skal komme, 
kast dine bånd du er Jesu brud…

Det var en høytidsstund, hvor løftene vi
fikk gjennom ordene i salmen ble en sterk
opplevelse. Vi er heldige i Slettebakken kir-
ke, hvor vi kan glede oss over en fin harmo-
ni mellom preken over Guds ord, valg av
passende salmer og fint tonefølge fra orgel.

Denne søndagen var dagen for å sende
tankene langt ut over Slettebakken menig-
het, til folk som arbeider med å spre Guds
ord som misjonerer fjernt og nært. Vi ble
minnet om oppgavene i misjonsprosjektet
vårt på Madagaskar, og for våre to misjone-
rer Hallesby Evjedal i England. 

Kamerunringens verdifulle virke i femti
år ble feiret under kirkekaffen, med gode
ord og stor takk for det den har betydd for
misjonsarbeidet i Kamerun.

Det å bli minnet på at vi er del av en stør-
re helhet, slik vi ble det denne søndagen, gir
oss noen tanker om våre egne liv. Slette-
bakken hjelper meg slik til å se ut over der
jeg bor, langt utover Landås, ut over Bergen
og ut i et videre perspektiv. 

Det hjelper meg å sette meg og mitt tilside
for en større helhet: Guds Rike.

Høsten er en rik tid
I den årstiden vi nå er inne i, opplever vi mange spennende aktiviteter i Slettebakken
kirke. Kor og bibelgrupper er startet opp igjen, gudstjenestene gir oss rike opplevelser
og gode tanker, og kirkekaffen stimulerer til gode samtaler. 

AV NORA LINDÉN

Om kvelden ble vi invitert til
X-messe. Jeg var usikker på hva
dette var. For og med ungdom,
ja vel. Det er flott å samle unge i
kirken, og ungdom var det som
fylte kirken. Noen foreldre og
andre fikk også glede av denne
annerledes og omvendte guds-
tjenesten, hvor vi begynte med
slutten, og gikk bakover…

Skepsis til skamme
Vi fikk se klipp fra filmene ba-
sert på Tolkiens «Ringenes
Herre». For en aldrende dame
som meg, som ikke er like glad i
alle mysterier, var skepsisen
stor. Men – jeg opplevde noe
helt annet enn jeg hadde ventet.
Filmen handler om det gode og
det onde. Lars Petter prest, og
Sverre Melvær Øgaard ga hver
sin tolking av hva dette betyr. 

De gode og de onde ringene
ble tolket gjennom drama,
Ruben tryllekunstner viste
hvordan ringer kan behandles
og i preken ga Sverre oss god
innsikt i hvordan det gode har
seiret en gang for alle gjennom
Jesu lidelse, død og oppstan-
delse.

Sammen med noen svært
velvalgte salmer og feiring av
nattverd forsto jeg på nytt hva

en god ring, eller en god sirkel,
betyr i og for våre liv. 

Takk til X-messekomiteen, til
Lars Petter, Sverre og musi-
kerne for en flott søndags-
kveld. 

X-messe i Slettebakken
Søndag 19. september var det to flotte gudstjenester i kirken. Om formiddagen
handlet det om misjon, blant annet med en fin preken av misjonsprest Bakke.
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AV PROST PER BARSNES

Det er djupt meiningsfullt å få
gjere teneste i folkekyrkja, og
møte folk på ulike arenaer til

ulike tider, og i ulike livssituasjonar. Møte
med menneske har lært meg at medlemska-
pet er mykje meir enn ein formalitet for dei
aller fleste. 

Det daglege engasjement er ikkje alltid
like sterkt synleg, men når eit barn kjem til
verda blir det bore til dåpen, og konfirma-
sjonen er framleis eit felles høgdepunkt for
familien og kyrkjelyden, slik dåpsdagen er
det. Når ekteskap blir inngått, vil dei fleste at
det skal skje i eit kyrkjerom eller på ein vig-
selsstad ute, som er godkjend til kyrkjeleg
vigsle. Og snakkar vi om gravferd, så skjer
over 90 prosent av gravferdene frå folkekyr-
kja. I forkant av dåp, konfirmasjon, vigsle og
gravferd, er det alltid førebuande samtalar,
der den personlege kontakten er avgjerande
viktig. 

I desse samtalane har eg lært å kjenne san-
ninga i ordtaket «eit menneske er meir enn
det du ser», og i alle fall mykje meir enn det
du mang ein gong ser i utgangspunktet! Det
har gjort meg audmjuk i forhold til det å
trekkje raske, overflatiske og fordomsfulle
slutningar om andre si plassering i forhold

til kristentru. Det har vorte veldig viktig å
lytte til folks livserfaringar, og i det biletet
som teiknar seg, gi folk hjelp til å leve og mot
til å tru. 

Eg kjem i hug ein båreandakt. Eit eldre
menneske var død. Ektefellen tok ordet ved
den opne båra. Hjartespråket fekk fritt løp,
og ei tydeleg, håpefull kristen vedkjenning
vart boren fram. Under samtalen ein seinare
dag, då vi førebudde gravferda, sa ektefellen,
at dei ikkje hadde hatt frimod til å kalle seg
personlege kristne, til tross for den klåre
vedkjenninga! Personleg kristen er eit for-
virrande uttrykk! Men rett forstått er det
einstydande med å vedkjenne trua på Jesus
Kristus, korkje meir eller mindre. Vi fekk ein
varm og god samtale. 

Under gudstenesta søndag etter gravfer-
da, kom den aldrande ektefellen til nattverd.
Det var første gongen etter konfirmasjonen
som 15-åring. Det var ei stor stund både for
nattverdgjesten og for presten. Saman had-
de vi ein løyndom dei andre ved nattverd-
bordet ikkje visste om! Slike opplevingar
gjer meg jublande glad og fortvila ulukkeleg
på same tid! Glad for at hjartespråket ende-
leg slepp fram og ulukkeleg for at vi i kyrkje-
lyden kan ha skapt sosiale samværskulturar,
som ikkje gjev folk frimod til å stå ope fram
med den trua dei ber på hjarta sitt. 

At trua kan bli forstyrra av tvil høyrer med
til den gode strid, og er ein del av det daglege
kristenliv! Vi kan kjenne oss att i mannen
som sa til Jesus: «Herre eg trur, hjelp mi van-
tru!» Ved Guds ord og sakramenta hentar vi
styrke til å stå i denne striden! På ein vanleg
søndag samlast i snitt mellom 150-200 i
kvar av kyrkjene i Fana prosti, og ikkje alle er
dei same frå søndag til søndag. Nokon går
kvar søndag, andre annankvar, og atter an-
dre tredjekvar søndag, eller endå sjeldnare. 

Med tanke på dei mange aktivitetane alle
andre vekedagar, med tilbod frå dei yngste
til dei eldste, så er folkekyrkja ei sterk religi-
øs og kulturell folkerørsle i dei ulike lokal-
miljø i det bergenske folkeliv! Jamvel om vi i
dag lever i eit fleirkulturelt samfunn, kan vi
framleis med ein viss rett synge dette verset i
olsoksalmen Fedrane kyrkje i Noregs land:

Alt fekk si vigsle i kyrkjefamn:
Brudgom og brud med sin lovnad,
heimen, og borni sitt kristennamn,
dei som fór ut, dei som kom i hamn,
dei som i Herren fekk sovna. ●

Storetveit kirke, 24.okt. kl 19: 
Univ. symfoniorkester. Sibelius 
og Tsjaikovskij. Kr 100/50.-

Fana kirke, 24. okt. kl 19: Høst-
takkekonsert med Fana kyrkje-
kor, musikalske gjester og solis-
ter. Andakt. Gratis adgang.

Søreide kirke, 26. okt. kl 17: 
Familieforestilling med Dukke-
nikkerne. Kr 50,-

Birkeland menighetshus 26. okt.
kl 19.30. Bibeltime ved tidligere
prost og stiftskapellan Per Fim-
reite. Tema fra Joh. 14.

Storetveit kirke, 28. okt. kl 19.30.
Konsert med Agape, Fana kirke-
kor og jazztrioen Tertz. Kr 50,-

Fana kirke, 31. okt. kl 19. Chopin/
Schumann. Mariko Takei, orgel og
Knut C. Jansson, flygel. Kr 100,-

Søreide kirke, 31. okt. kl19: Latin-
amerikansk konsert med Daniel
Amaro trio. Kr 100,-

Slettebakken kirke, 31. okt. 
kl 19.30. Fra «Gjennom eld og

vatn» av Aino Kallas. Innledning/
monolog ved oversetter/skue-
spiller Liv Hatle. Klaver: Sigrid T.
Fahlvik Kr. 50.- (u/16 gratis)

Skjold kirke, 31. okt. kl 19. Orgel-
fest. Karstein Askeland, orgel og
Jon Behncke, tr. Bach, Brahms
mm. Enkel bevertning. Kr. 100,- 

Bønes kirke, 2. nov. kl 21: Konsert
med Ole Thomsen, gitar og Car-
sten Dyngeland, flygel.

Skjold kirke, søndag 21. novem-
ber kl 19. «Avent i kunsten». Fore-
drag ved Gunnar Danbolt. Musikk
ved S.W. Holter. Enkel 
bevertning. Kr 50.-

Storetveit kirke, 21. nov. kl 20.
Novembermusikk m. Ruth Bakke,
med fl. Kr 100/60,-

Fana kirke søndag, 21. nov. kl 18.
Konsert med Med Kor é Vi, Fana
kammerorkester og solister. 
Vivaldi og Händel. Kr 125,-

Bønes kirke, 21. nov. kl18:
Førjulskonsert med lokale kor,
korps og orkester. 

Fana kirke, 28. nov. kl 19. Oddgeir
Bruaset kåserer over historiene
bak våre mest kjente og kjære 
julesanger. Salg av Bruasets nye
bok. Medvirkende: Fana kyrkje-
kor. Kr 100,-

Kultur-
kalender

Folkekyrkja vår
Over 80 prosent av bergensarane er medlemer av Den norske kyrkja,
også kalla folkekyrkja. Sterke familietradisjonar, i sorg og glede, knyter
folk til folkekyrkja. 

Misjonskvelder
Høsten 2010 og våren 2011 inviterer 
Bergen Fellesforening av Det norske 
misjonsselskap (NMS) til åtte tema-
kvelder om misjon. 

Spesielt velkommen er menigheter som
har misjonsavtale med NMS (blant andre
Slettebakken menighet). Møtene holdes
vanligvis siste søndagen i måneden kl.
18.30 på Norsk lærerakademi i Sandviken
(Amalie Skrams vei 3). 

Det arrangeres også fellessamlinger

med menigheter som har misjonsavtale
med NMS. Velkommen til fellesskap, in-
formasjon, bibeltema og engasjement for
misjon!

Programfolderen legges ut i kirkene.
Mer informasjon: www.nms.no ●
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Kyrkjelaget i Blomsterdalen
har kjempet i 47 år for å få
sin egen nærkirke. Nå er
arbeidet i gang.

TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Første spadetak ble tatt onsdag 8. september,
og siden har det gått slag i slag. Tomten er nå
snart ferdig ryddet, slik at murerarbeidet kan
påbegynnes.

– Vi håper å kunne åpne kirken til julen
2011, sier Arvid Grostøl, leder i Ytrebygda
kyrkjelag.

Grostøl og hans forgjenger i kyrkjelaget,
pensjonist Ragnhild Rosendahl Knudsen, tar
oss med på befaring på tomten en søndag
like etter kirketid. 

– Endelig er vi i gang, sier Knudsen.
– Det har tatt lang tid, og det har vært

mange skjær i sjøen underveis.
Så har hun også vært med like siden de for-

beredende møtene i kyrkjelaget for 47 år si-
den. 

Ringkraften
– Hva var bakgrunnen for at dere begynte?

– Vi syntes at det var langt til Fana, og øn-
sket oss derfor en egen kirke, forteller hun.

– En del folk sa at de var interesserte, men
på stiftelsesmøtet kom det bare to personer. 

Den første forkvinnen var Johanna Lund,
som Knudsen omtaler som «ringkraften». På
det meste jobbet fem «kirkeringer» sammen,
der den årlige felles julemessen var det vik-
tigste samlingspunktet. 

– Etter hvert kom også misjonsforening-
ene med, forteller Knudsen.

– Så dette er en kirke som er løftet frem lo-
kalt?

– Absolutt. Vi var veldig effektive den gang-
en, husker Grostøl.

– Det ble kjøpt tomt, og en prestebolig ble
bygget på nabotomten. 

Statens vegvesen ville ikke godta den farli-
ge utkjørselen fra tomten. Grunneier Olav
Myklestad (nå avdød) ga da veigrunn til kir-
keprosjektet. 

Kommunesammenslåingen
Samtidig ble det forhandlet med Moelven
om å reise en arbeidskirke. 

– Den skulle koste to millioner, og alt var
nå klart for bygging, husker Knudsen.

Så kom kommunesammenslåingen i
1972. Det viste seg da at det var mange andre
områder som hadde stort behov for kirke,
og Blomsterdalen ble dermed nedprioritert.

– Jeg husker at min mann, Wilhelm (død i
2003), kom nedtrykt hjem fra et møte, for-
teller Knudsen.

– Han hadde trodd at byggingen skulle gå
rett i gjennom.

Arkitektkonkurranse
Det var på denne tiden at kirkeringene
kom i gang. Disse bestod av lokale kvinner
som arrangerte julemesser til inntekt for
ny kirke. 

– En av ringene er fortsatt i drift, sier hun.
For to år siden kom det endelig ny fart i

planene. Det ble da utlyst til arkitektkonkur-
ranse, og de innkomne forslagene ble pre-
sentert i Blomsterdalen butikksenter i fe-
bruar 2009. Valget falt til slutt på bidraget fra
entrepenørselskapet Vestafjells, som er til-
knyttet ABO Plan og Arkitektur i Os. Forsla-
get hadde litt høyere pris enn opprinnelig
tenkt, og det ble derfor gjort noen tilpassing-
er. 

Marthas sal
– Da kom det som jeg vil betegne som en
gave fra oven, forteller Grostøl. 

Dette var en arvegave på tre millioner, som

Martha Flesland etterlot til Ytrebygda kyr-
kjelag.

– Situasjonen ble plutselig en helt annen,
og vi får nå blant annet råd til å bygge et eks-
tra ungdomslokale i kjelleren, sier han. 

– Det rommet skal hete Marthas sal.
Blomsterdalen vil fortsatt være en del av

Fana menighet. Dette blir derfor en nærkir-
ke, i stedet for en sognekirke med fullt ut-
bygget kontorseksjon.

– Slik får vi en velfungerende kirke til halve
prisen, mener Grostøl.

I første omgang er det snakk om en kirke
med 200 sitteplasser, men det er tegnet inn
mulighet for en senere utvidelse. Kirkerom-
met blir en stor foajé med skyvedører, slik at
det også kan åpnes opp og fungere som kafé.
Selve alteret blir plassert assymetrisk, slik at
alle kan se. I tillegg blir det altså hele to mo-
derne ungdomslokaler i kjelleren. I følge
Grostøl blir det ikke noe problem å fylle dis-
se opp.

Samarbeid med bedehuset
– Vi har et blomstrende ungdomsarbeid
allerede, forteller han.

– 70-80 ungdommer i alderen 12-15 år
samles i bedehuset her hver fredag.

Dette er et tiltak som drives av Indremisjo-
nen, og Grostøl håper at de her kan få til et
samarbeid.

– Det er vi veldig innstilte på å få til, sier
han.

– Hva tenker du nå, når dere er kommet så
langt med kirken?

– At det er på tide, kommer det kontant.

Det blomstrer i 
BlomsterdalenN

y 
k

ir
k
e

 ju
le

n
 2

0
1
1

BYGGER NÆRKIRKE: Tomten er snart ferdig ryddet, slik at murerarbeidet kan påbegynnes.

Over til høyre: – Det har tatt lang tid, og det har vært mange skjær i sjøen underveis, sier 

Ragnhild Rosendahl Knudsen, som er glad for at arbeidet endelig er kommet i gang.
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Drømmen oppfylles
Også Knudsen gleder seg stort
over fremdriften. 

– Jeg håper på et godt samar-
beid med bedehuset i arbeidet
videre, sier hun.

– Vi jobber for den samme sa-
ken.

– Hva ville mannen din sagt?
– Å, han ville vært glad. Han var

veldig aktiv gjennom alle årene.
Dette var drømmen hans. ●

Bønnekonferanse

14 - 20 november

Svend Foyns bedehus, 

Tønsberg

Tema: Se, ærens 

konge kommer hit!

Bishop Patrick Opembe og kona pas-
tor, Mercyline Machuma Wabomba 
(Kenya), Harald Kaasa Hammer, Fred 
Riktor, Øystein Åsen, Jo Hedberg 

og ber. 

Patrick Opembe, Mercyline Wabom-
ba, Harald Hammer, Fred Riktor, 
Øystein Åsen, Kari Holmås og Jo 

Musikalsk koordinator: Kantor Jan 

Gregoriansk, Taizè, salmer, internas-

Skeie og Ulla Käll 

www.kirken.be

Velkommen!

Med Kristus i Gud

BLOMSTRINGSTID: – Vi

har et blomstrende ung-

domsarbeid her allerede,

sier Arvid Grostøl. – 70-80

ungdommer i alderen 12-

15 år samles i bedehuset

her hver fredag.

SLIK BLIR DEN NYE KIRKEN: Den nye kirken vil bli et tydelig og synlig

landemerke i Blomsterdalen.
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TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

De vakre stemmene i blandakoret Kor é vi
planlegger to kirkekonserter før jul. I de-
sember er de nok en gang klar med sin tradi-
sjonelle julekonsert sammen med Hjelle-
stad skoles barnekor. Og i november setter
de opp Gloria av Vivaldi sammen med Fana
kammerorkester. 

Sotraværing
– Dette er en konsert som vi tar på strak
arm, smiler Roald Sangolt, som nå er tilbake
som korets dirigent. 

Han bor på Stord og var rektor ved Bergen
kulturskole i 12 år. Nå er han pensjonist.

– Sist jeg dirigerte Kor é vi, var i perioden
1995-1997, forteller han. 

– Det var moro, men det ble for langt å reise. 
De siste 12 årene har Tone Kvam Thorsen

dirigert koret, og samtidig gitt dem en god
musikalsk utvikling. 

Høyt nivå
– Thorsen har gjort en fabelaktig jobb, sier
Sangolt, som nå har steppet inn for henne
etter at hun ble syk. 

– Det var veldig kjekt å komme tilbake,
sier han.

– Nivået er et helt annet enn nå. Jeg er pri-
vilegert som får lov til å jobbe sammen med
så flotte korister. 

Koret har rundt 50 aktive medlemmer, og
Sangolt mener at de har en veldig fin alders-
sammensetning. 

– Snittalderen ligger på rundt 50 år, sier
han.

– Da har de bedre tid til å være med på
øvingene, samtidig som stemmene er i full
vigør.

Festtoneart
– Hvorfor har dere valgt Vivaldi?

– Først og fremst fordi det er feiende flott
musikk, sier han.

– Gloria er i D-dur, som var festtonearten
i barokken. Det er et lyst, fint og veldig melo-
diøst verk. 

Dette er andre gang Kor é vi har det flotte
barokkverket på programmet. 

– Når de først hadde gjort arbeidet med å
øve inn et så krevende verk, ville det vært
synd å la det bli liggende, mener Sangolt.

Gloria er, til tross for sin alder, et ganske
kjent verk. Mange fikk med seg den sving-
ende førstesatsen da den ble brukt i filmen
Shine (om klaverfenomenet David Helf-
gott), mens andresatsen ble brukt på dra-
matisk vis i Runaway Train. 

Populært korverk
– Det er litt rart med vokalmusikken til Vi-
valdi. Den lå lenge i dvale, men ble hentet
frem igjen på 30-tallet. Spesielt Gloria har
vært oppført svært mange ganger siden. Det
er en klar publikumsvinner,  sier Sangolt.

– Hvordan ser denne musikken ut fra
innsiden?

– Den er ikke så lett å se, enten det er fra
innsiden eller utsiden, ler han.

– Men det er en veldig organisk og flott

«Kor é vi» synger Vivaldi:

Jublende
englesang
– Dette er melodiøs og spenstig musikk som gir et løft
i hverdagen, sier dirigent for Kor é vi, Roald Sangolt.

KOR É VI: Koret ble stiftet i 1992. Medlemmene komme

koret øvd fast hver torsdag på Fana folkehøgskole. Fora

skrev tre verk basert på den gamle latinske Gloria-teks

(Illustrasjon: Portrett av Antonio Vivaldi. Kobberstikk av

INNLEVELSE: – Dette er veldig organisk og

flott musikk, sier Roald Sangolt, som ser

frem til å fremføre Vivaldis Gloria i Fana

kirke i neste måned. 
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Kontaktinformasjon,

Fana prosti
Prostikontoret utfører sen-
tralbordtjeneste for menig-
hetene, samt kirkebokføring
administrasjon av dåp, vigsel
og gravferder.

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

Prost Per Barsnes
55 59 32 55 
per.barsnes@bkf.no

Prostileder 
Edvin Stenhjem Bratli 
55 59 71 81 
edvin.bratli@bkf.no

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

Prostisekretær 
Kari Rydland
55 59 71 82 
kari.rydland@bkf.no

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

Sorgseminar
for etterlatte
Fana prosti inviterer til sorg-
seminar i november.

Sorgen berører oss på mange
måter, og du er velkommen
enten det er kort eller lang tid
siden dødsfallet. På program-
met står et foredrag om sorg og
hva sorgen gjør med oss ved
sokneprest i Storetveit, Bjarte
Holme. Det vil bli satt av god
tid til samtale og spørsmål, i til-
legg til at det blir orientering
om tilbudet til etterlatte i Fana. 
Deltagerne får også servert
lunsj. Velkommen – også om
du ikke har fått meldt deg på!
Sesam («Det gule huset») på
Nesttun, lørdag 6. november
kl. 10.30-14.00.

Påmelding til diakon Tone
Totland, tlf. 55362285 /
91532323 - e-post:
tone.totland@bkf.no eller 
diakon Linda Bårdsen,
tlf. 55308117 / e-post: 
linda.bardsen@bkf.no ●

musikk som er rimelig enkel å organisere. Stem-
meføringene er veldig spennende, og spesielt de
to første satsene er svært ukonvensjonelle i har-
monikken. De sklir fra den ene tonearten til den
andre. 

«Englene sang den»
– Hva har denne musikken å gi oss i dag?

– Dette er melodiøs og spenstig musikk som gir
et løft i hverdagen. Budskapet er optimistisk, med
tekst fra den gamle romerske messen.

Deler av denne teksten brukes også i vår luthe-
ranske liturgi. «Ære være Gud i det høgste og fred
på jorda hjå menneske som Gud har hugnad i» ly-
der den mest kjente delen. 

– Det er en lovsang?
– Ja, det er riktig. Det er den sangen som eng-

lene sang på Betlehemsmarken. ●

mmer i hovedsak fra Hjellestad og Milde, men etter hvert også fra andre deler av Bergen. Helt siden starten har

Foran: Dirigent Roald Sangolt. UNDER: KOR É VIVALDI: Den italienske komponisten Antonio Vivaldi (1678-1741)

-teksten. Bare to av disse har overlevd frem til i dag, hvorav den med verknummer RV 589 er den mest populære.

kk av François Morellon de la Cave, 1725)

Sund kirke i Klokkarvik lørdag 20. november kl. 18.00 og FFana kirke, søndag 21. november kl. 18.00:

Konsert med Kor é vi sammen med Fana Kammerorkester. På programmet står blant annet korver-

ket Gloria av Vivaldi, Halleluja-koret (fra Messias) av Händel og en avdeling med orkesterstykker.

Fana kirke, søndag 19. desember kl. 18.00: Kor é vi og Hjellestad skoles barnekor synger julen inn.
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På flukt
fra krig
• Årets tv-aksjon fra

NRK arrangeres søndag 24.

oktober. Pengene går til Flykt-

ninghjelpen og deres innsats

for mennesker på flukt. 

• Om lag 43 millioner mennes-

ker er i dag på flukt på grunn

av krig og konflikt. Halvparten

er barn og ungdom. 

• Et menneske på flukt trenger

de mest elementære ting for å

overleve. Mat, vann, et sted å

sove.

• Men det er også viktig å bidra

med annen type hjelp. Skole-

gang til barna, juridisk hjelp og

at noen taler deres sak; i hjem-

landet og internasjonalt. 

• Flyktninghjelpen (tidl. Flykt-

ningerådet) driver flyktninglei-

rer med flere tusen mennes-

ker. De deler ut telt og setter

opp midlertidige hus. De gir

skolegang til 100.000 barn. De

deler ut mat, vann og såkorn til

millioner av mennesker hvert

år. De hjelper hjemvendte

flyktninger å få tilbake hus,

eiendom og arbeid. 

• TV-aksjonen har vært

gjennomført hver eneste høst

siden 1974 og er blitt en insti-

tusjon og en tradisjon i Norge. 

• Aksjonen er verdens største

innsamlingsaksjon målt i inn-

samlede midler per hode og

antall deltakere. 

• Hvert år jobber 7000 frivillige

landet over med organisering-

en av innsamlingen i sin kom-

mune. 

• Målet er at 100.000 bøsse-

bærere skal besøke husstan-

der i Norge i løpet av to timer

denne søndagen i oktober. 

• Bli bøssebærer du også -

ring 02025!

• Mer informasjon:

www.flyktninghjelpen.no og

www.nrk.no/tvaksjonen 

10 oktober 2010                     

AV MADELEINE BRÅTHEN BJAALAND

Nå kan Capjon se tilbake på ti
måneder som ansvarlig for
planleggingen og driften av hele
åtte flyktningleirer i Den demo-
kratiske republikken Kongo. 

Glemt av verden
Arbeidet har bestått i å finne ut
av behovene og tilrettelegge for-
holdene for over 80.000 flykt-
ninger i og rundt Goma helt øst i
landet.

– Dette tilsvarer størrelsen på
en middels stor norsk by, fortel-
ler Capjon for å illustrere hvor
store de ulike leirene er.

Kongo har en av verdens van-
skeligste flyktningsituasjoner -
som ofte betegnes som «den
glemte konflikten». I april måtte
Flyktninghjelpen stanse matut-
delingen i leirene på grunn av
stans i forsyningene. Årsaken
var den globale prisøkningen på
mat.

Det nytter 
– Vi forsøker å gjenopprette den
kontrollen som normalt påhvi-
ler myndighetene, sier Capjon.

– Hva har vært den største ut-
fordringen?

– Personlig er det følelsen av å
være så liten i møtet med de sto-

re lidelsene. Alle de sterke bil-
dene av mennesker i en forferde-
lig nød.

Likevel er ikke Capjon i tvil om
at innsatsen hans nytter. 

Gode erfaringer 
– Vi redder liv hver eneste dag.
Det kan sammenlignes med å
kaste litt vann på et brennende
bål. Man slukker noe der og da,
men på langt nær alt. Den poli-
tiske situasjonen er så kompli-
sert og derfor svært vanskelig
for oss å påvirke.

28-åringen har tidligere job-
bet på asylmottak på Jeløya i
Moss. 

TV-aksjon 24. oktober:

De glemte flykt
– Jobben vår er å forsøke å skape en viss orden i kaoset. Vi arbeider i
en krisesituasjon, der lokale myndigheter står uten kontroll, sier
Andreas Capjon fra Flyktninghjelpen.
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TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

Men burde ikke større deler av
kirkelivet kunne engasjere flere,
også dem som nå søker tilflukt i
ulike former for nyreligiøsitet? 

Karl Gervin, seniorprest i
Oslo domkirke, mener det.
«Har kirken mistet sin hukom-
melse?» spør han allerede på tit-
telbladet til sin nye debattbok,
der han hevder at kirken har
mistet sin hukommelse, sin til-
knytning til vår rike kristne arv
og til kirkens brede tradisjon. 

– Boken min har vakt stor
interesse i de menighetene der
jeg har vært for å fortelle om
den, ikke minst med tanke på
høstens kirkemøte og gudstje-
nestereformen, sier Gervin til
Menighetsbladet.

Engler og mystikk
– Den norske kirke legger så stor
vekt på å være folkelig at den
oppleves som utvannet og like-
gyldig, mener Gervin.

– Folk føler ikke lenger at de
har vært med på noe stort, vak-
kert og hellig når de har vært til
gudstjeneste. 

Forfatteren tror at dette savnet
handler om et behov for mer
høytid og skjønnhet i kirkerom-
met, mer plass for engler, mys-

tikk og meditasjon, og et større
kvinnelig nærvær ved Jomfru
Maria. Og han er sikker på at
mange ønsker seg mindre hver-
dagslige prekener og en mer ut-
fordrende kirke. 

Fattig kirke
I bokens innledning forteller
han om hvordan Den norske
kirke oppstod som et resultat av
reformasjonen på 1500-tallet.
Den gangen var det nødvendig å
restaurere den store katolske
kirke, som hadde fått et så rikt
interiør at det ikke var lett å få
øye på det vesentlige. «Reforma-
torene ville gjerne reparere hele
kirken, men sterke motkrefter
avviste prosjektet, som derfor
ble et slags tilbygg», skriver Ger-
vin. «Når det skulle fylles, ble
dette et ganske strengt og nokså
nakent rom, for noe skulle hol-
des utenfor». I følge Gervin har
dette gjort dagens lutherske kir-
ke i Norge ganske fattig. 

Gudstjenestereformen
«Vår kirke er sårbar, ikke minst
fordi den med reformasjonen
mistet så mye av hukommelsen
den en gang hadde. Tradisjo-
nen skulle være våre forgjenge-
res håndsrekning til oss», skri-
ver han. I stedet blir kirken et

møtested som alle andre. De
hellige menn og kvinner er
tatt fra oss, «ikke minst Ma-
ria som skulle gått ved de
troendes side». Nærmest
som en støtterklæring til et
kontroversielt medlem av
kongefamilien tar han også
opp vårt forhold til de him-
melske hærskarer, og kom-
menterer oppblomstring-
en av nyreligiøsitet - «som
vår kirke har hatt vanskelig
for å møte». ●

Har kirken mistet sin hu-
kommelse? (Pax forlag,
2010. Pris: kr. 299,-)

Kulturtipset: 

Brannfakkel fra Oslo-prest
Den norske kirke trenger fornyelse. Fortsatt har kirken
et høyt medlemstall, men de fleste er passive, og svært
få går regelmessig i kirken. Mange føler seg fortsatt
knyttet til kirken, i alle fall ved livets store hendelser. 

Fakta: Den demokratiske

republikken Kongo

•Må ikke forveksles med nabo-

landet, Republikken Kongo.

• Folketall: 66 millioner.

• 2.34 mill kvadratkilometer (seks 

ganger større enn Norge).

•Landet ble nærmest lagt i grus etter Den andre Kongo-

krigen (1998-2003), ofte omtalt som «Den afrikanske verdens-

krigen», der 5,4 millioner mennesker ble drept.

•Landet gikk under navnet Zaire fra 1971 og frem til president 

Mobutu ble avsatt under Den første Kongo-krigen (1996-97). 

•Det snakkes 242 ulike språk i landet, men bare fire av disse 

har offisiell status: Kikongo, lingala, tshiluba og swahili.

– Erfaringene derfra har
helt klart lagt et viktig grunn-
lag for meg. I en flyktningleir
er det vanskelig å se enkeltin-
dividene blant de store mas-
sene. Jobben på asylmottaket
har gitt meg større innsikt i

det menneskelige og at man
ikke skal glemme enkelt-
skjebnene. 

Søndag 24. oktober kan du
bidra til Flyktninghjelpens
innsats! ●

ktningene

PÅ FLUKT: I en flyktningleir er

det vanskelig å se enkeltindivi-

dene blant de store massene.

FOTO: FLYKTNINGHJELPEN
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Bok & Media Vestbok

Tlf 55 13 15 00
www.dbeg.no

Begravelsesbyråkjeden Jølstad

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

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

Hver fredag:
Kunngjøring om 
gudstjenester
i Fana Prosti. 

E-post:
sylvi@fanaposten.no

Begravelsesbyrået for 
���� og ����	�
���

������� � �� �� �� ��

Åpent: Man-tirs-ons-fre 8 - 16 • Tors 8 - 20 • Lør 11 - 15
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Sokneprest Jorunn M. Johnsen
Telefon  . . . . . . . . . . . . . 55 59 71 51
Epost  . . . . jorunn.johnsen@bkf.no
Mobil  . . . . . . . . . . . . . . . 41 44 11 43

Kapellan Lars Petter Eide
Telefon  . . . . 55 59 71 52/994 83 804
Epost . . . . .lars.petter.eide@bkf.no
Telefon, privat  . . . . . . . .55 28 33 80

Menighetskonsulent 
Mona Gangsøy Eide 
Telefon  . . . . . . . . . . . . . 55 59 71 56
Mobil  . . . . . . . . . . . . . . . 452 35 760
slettebakken.menighet@bkf.no

Organist Olav Øgaard
Telefon  . . .55 59 71 53 /55 59 71 57
E-post  . . . . . .olav.oegaard@bkf.no
Telefon, privat  . . . . . . . .55 28 96 65 

Kirketjener Sølvi Hansen 
Telefon  . . . . . . . . . . . . . .55 59 71 54

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

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

Barnehagestyrer 
Signe Trætteberg
mobil  . . . . . . . . . . . . . . . 906 18 691

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

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

Besøkstjenesten
Tone Rotevatn  . . . . . . . . 924 572 44

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

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

Søndagsskolen
Kristin Trætteberg  . . .97 71 84 38 

Speiderne
Jan Thomas Moldung 906 58 242

Hovedleder Kreating
Kristian Lie  . . . . . . . . .980 27 715

Lederkurset
Mathias Huun  . . . . . . . 408 25 046

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

Cellegrupper: 
Birger Huun  . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . .55 28 92 04/17 15 464

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

Hovedleder Ungdomsklubben:
Torkil Ruud  . . . . . . . . . 928 65 425

Ungdomsarbeider 
Harald Øgaard  . . . . . . 416 38 175

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

Gave til menigheten?
Bankgiro  . . . . . . . .3624.51.12208

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

Tlf. 55 27 28 29

13                    oktober 2010

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

Som preken denne dagen fremførte Slette-
bakken Barnekor bibelspillet «Mannen i
treet» av Egil Hovland. Fortellingen om
Sakkeus, som etter møtet med Jesus får et
nytt syn på livet, engasjerte de mange små
og store som var i kirken denne dagen. 

Etter gudstjenesten var det stor kirkekaf-
fe/saft i menighetssalen, med rosende om-
tale av arbeidet som gjøres i SMB. Leder i
Menighetsrådet, Nora Johanne E. Linden,
overrakte gave, og styrer Signe Trætteberg
takket på vegne av alle i SMB for gode ord

og all støtte fra menighetsrådet som står
som eier av SMB. Kjempediger og velsma-
kende jubileumskake bakt av foreldre kom
så på bordet, før festen fortsatte i undereta-
sjen med framvisning av den flotte DVD-en
«Året i barnehagen» og koselig opptreden
av klovnene «Tipp og Topp». 

En fin utstilling av ulike arbeider av bar-
nehagebarna ble også sett av mange. En i
alle deler vellykket bursdagsfeiring! 

Jubileumsmiddag i barnehagen: Tomat-

suppe, fruktchampagne og sjokoladekake. 

TILBAKEBLIKK
VED SVERRE TRÆTTEBERG

I forbindelse med kirkejubileet

til høsten, Slettebakken kirke 

40 år, har vi bladd i gamle 

menighetsblad og tar med noen klipp.

At ikke alt gikk etter planen viser disse

linjene som daværende sokneprest 

Alf B. Danielsen skrev i menighets-

bladet 14.februar 1970:

«Det er blitt et stående spørsmål: ’Hvor-

dan går det med kirken, skal den snart

innvies?’ Og jeg har intet orakelsvar å gi.

Det har vært mange vanskeligheter å

arbeide med på bygget. Frostnettene i

begynnelsen av året forsinket støpingen

4 uker. Så kom sykdom blant arbeiderne

og forsinket omtrent 6 uker. Dermed ble

takarbeidet som skulle utføres om som-

meren forskjøvet til høsten. Og denne

igjen kom med regn og storm, og vinte-

ren begynte den 8. november. Det kalde

og vanskelige arbeidet på taket vinterstid

brakte atter sykdom blant arbeiderne. I

skrivende stund er det fremdeles umulig

å si når kirken blir ferdig til innvielse.»

Innlegget fra soknepresten slutter

med en oppfordring: «Ventetiden må vi

imidlertid bruke til fortsatt å samle inn

midler tilden del av bygget som menig-

heten er ansvarlig for. Det innsamlede

beløpet nådde ved siste årsskifte den

store høyde av kr 444000.- Et enestående

stort beløp. Så har vi ’bare resten igjen’.

Det skal vi tie med, bare håpe på et godt

’innsig’ som de sier i sildespråket».

Jubileums-
markering
De fleste har kanskje fått med seg at

Slettebakken kirke «fyller» 40 år dette

året. Dette har så langt vært markert

under medarbeiderfesten i februar, og

ved bruk av bl.a. jubileumssalmen i ulike

sammenheng. Også i høst vil jubileet bli

markert der dette er naturlig under

gudstjenester og andre arrangement. Vi

nevner likevel tre større begivenheter :

Konsert i Slettebakken kirke torsdag 16.

des. v/Sigvart Dagsland, den store jubi-

leumsgudstjenesten søndag 19. desem-

ber og jubileumskonserten søndag 19.

des. om kvelden, der mange gode krefter

deltar, blant annet vår egen eminente

organist Sigurd Melvær Øgaard. Nær-

mere detaljer følger! 

Jub.komiteen

Er du 11 år i år?
Da er det snart din tur til å være med på «Lys våken». Om litt vil
du få en innbydelse i posten til et døgn utenom det vanlige i kir-
ken. Arrangementet vil inneholde det et skikkelig liggebesøk skal
inneholde: lek, godteri, latter, felleskap, hemmeligheter, litt søvn,
men også tid til undring og gode opplevelser. Sammen skal vi
forberede gudstjenesten til søndagen. Det hele foregår 27.-28.
november. Så hold av helgen allerede nå!

De som var med i fjor, var enstemmig: Dette var gøy! 

Barnehagen
rundet 30 år
Det var stor stas da Slettebakken menighets barnehage 
13. juni feiret sitt 30-årsjubileum. Under gudstjenesten sang
barnehagebarna iført sine flotte «bursdagskroner.»

Klovnene Tipp og Topp - hva er det de styrer

med nå, da?

Vi synger så gjerne....
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22.08. Oscar Karlsen
Lineah O.Veivåg

29.08. Pernille Ygre Hauge
Nora Uleberg Nerhus
Marius F. Hovland

05.09. Oscar F. Haakonsen
Martin Iversen
Malene L. Olderbakk

19.09. Olav Namtvedt
Sigurd Blehr Reisæter

26.09. Synva Hernes Lunde
Lotte D. Lefdalsnes
Sofie Solberg Liseth

Malvin Gjeitrem
Alma Marie K. Bjørkmann
Evelyn Henriksen
Ellinor Karin Haukås
Aud Dale
Valborg Målfrid M. Rikstad
Jenny Marie Haga
Ester Ingeborg Heldal
Gunnar Wilhelm Brevik
Johan Thomas Thunes

døde

døpte

Livets gang

- Vi har likt oss veldig godt i barnehagen, sier Mathea, Anna

og Frida
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Gudstjenester i 
Slettebakken kirke 

17. oktober, 21. s e pinse
Kl. 11.00 Høymesse ved 
Jorunn M. Johnsen. Dåp. 
Søndagsskole. 

24. oktober, 22. s e pinse
Kl. 11.00 Høsttakkefest 
ved Lars Petter Eide, 
Kristin Trætteberg og 
barnekorene i kirken. 
Dåp. Utdeling av 4-årsbok.

31. oktober, 
Bots- og bededag
Kl. 11.00 Bots- og bededags-
gudstjeneste ved Jorunn 
M. Johnsen. 
Søndagsskole. Samtaletreff
etter gudstjenesten. 

7. november, Allehelgensdag
Kl. 11.00 Allehelgensmesse
ved Jorunn M. Johnsen og
Slettebakken Motettkor. 
Søndagsskole.

14. november 25. s e pinse
Kl. 11.00 Høymesse ved 
Lars Petter Eide. Dåp. 
Søndagsskole.

21. november,
Siste søndag i kirkeåret
Kl. 11.00 Høymesse ved Lars 
Petter Eide. Søndagsskole. 

28. november, 
1. søndag i advent
Kl. 11.00 Barnas guds-
tjenestedag. Familieguds-
tjeneste ved Kristin Trætte-
berg, Jorunn M. Johnsen, 
menighetens barnehage 
og 11-åringer fra Lys Våken.
Dåp. 

Gudstjenester på 
Sædalen skole

Søndag 7. november 
kl.11.00 
Gudstjeneste ved Leidulf 
Øy og Lars Petter Eide.

Søndag 21. november
kl.11.00:
Familiegudstjeneste ved 
Leidulf Øy. 

Andakter på sykehjem
Slettebakken Menighets 
Eldresenter. Dagligstuen på
aldershjemmet hver torsdag
kl.17.00. 

Kolstihagen sykehjem
Fredagene 22. oktober og 12.
november kl 12.00.

Slettemarken sykehjem
Onsdagene 20. oktober og 10.
november kl 11.30.

Åpen kirke i 
Slettebakken
Torsdager fra kl 11.00 – 13.00
Da er kirkerommet og menig-
hetssalen åpen for alle som
har lyst til å stikke innom for en
hyggelig prat, en kopp kaffe/te
og en vaffel. Du kan også ha en
stille stund i kirkerommet.
Kl. 12.00 er det en enkel 
middagsbønn i kirkerommet.

Velkommen til vår lokale 
«sjømannskirke»! 

Bønnesamling
Hver mandag kl 18.00 er det
bønnesamling i kirkerommet.

Kamerunringen
Har møte i kirken 13. oktober
og 10. november kl 19.00.

Pensjonisttreff 
Onsdag 3. november:
Pensjonisttreff kl 11.30. 
Pensjonistkorene fra Landås
og Slettebakken menigheter
deltar.

Onsdag 1. desember:
Pensjonisttreff kl 11.30. 
Adventsmøte. 
Koret Hjerteklang og barneha-
gen besøker oss

Dialoggruppen
Samtalene om tro og liv i 
Slettebakken kirke fortsetter
på en del onsdagskvelder. 
Dette er samlinger som er
åpne for alle, det er ingen fast
gruppe. Nye ønskes spesielt
velkommen fra semesterstart.
Samlingene starter med en
stille stund i kirkerommet,
med lystenning og bønn. 
Vær velkommen til gode sam-
taler som kanskje kan være til
hjelp for deg på din livsvei.
Samtaleleder er Ragnvald
Hemstad.

Dialoggruppens møtetider
for resten av høsten :
• 27. oktober
• 17.november
• 15. desember

Alle dager kl. 19.00 –
21.00 i Slettebakken
kirke. 

«Kjærlighet
med døden 
til følge»
Slettebakken
kirke søndag 
31. okt kl. 19.30:
Opplev den dramatiske histori-
en om «Barbara von Tisenhu-
sen» fra boken «Gjen-nom eld
og vatn» av Aino Kallas (1878-
1956) – en av de store fortellerne
i finsk litteratur. Innledning og
monolog: Oversetter /skue-
spiller Liv Hatle Klaverinns-
lag/overganger:  Sigrid Trætte-
berg Fahlvik Bill.: kr. 50.- (barn
u/16 år gratis)

«Krøniker og arkaisk 
språk – det høres

håpløst ut i en tid der 
nærhet til detaljene 

i eget liv ofte er en 
stor del av det 

litterære prosjektet. 
Kallas prosjekt

fremstår likevel 
allmenngyldig og

friskt i dag. 
Liv Hatle må ta noe 
av æren for det…»

Fra anmeldelse
v/ Anne Schaffer i

BT 7.12. 2009  

             gudstjenester

Det skjer i menigheten 

FOTOKONKURRANSEN
Vi minner om fotokonkurransen «Slettebakken kirke 40 år.» 

Alle kan delta. Tema for konkurransen: 

a) Slettebakken kirke 40 år. 

b) Slettebakken menighet – full av liv. 

En jury bedømmer innsendte bidrag, og det blir delt ut tre pengepremier i hver klasse (kr. 1000-

500-250) Frist for innsending av bilder: 1.november. Viktig: Fullstendige regler for konkurransen

finner du på menighetens nettsider www.slettebakken-kirke.no 

Guds nådegjerning den er fri
Eg skal ingenting gjera

Berre ta imot og tru
og Guds barn få vera

Større under ikkje finst
Som Guds nådeunder

Der ein får sin tørste stilt
og slettet alle synder

Difor takk o Jesus Krist
For din nådegjerning

Takk for at Du livet gav
og gjorde meg rettferdig

Guds nådegjerning 
AV LILLIAN KVINGE

Returadresse:
Slettebakken menighetskontor
Vilhelm Bjerknesvei 31
5081 Bergen B
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