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med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

Prosti-satsing på
besøkstjenesten

FOTO: ERNST PEDERSEN

Menigheter og diakoner
i Fana prosti gjør nå en
felles innsats for å få
flere frivillige til besøkstjenesten.
Side 6-7

Pionérjubileum
I år er det 50 år siden
ordinasjonen av Ingrid
Bjerkås. Side 8-9

Debatt og folkemøte
6. september var Bergens
topp-politikere samlet til
folkemøte i Birkeland
menighetshus. Side 10

Menighetstur
til Sætervika
Regntunge skyer og skodde ødela ikke stemningen da menigheten
dro på tur til Sætervika i september. Blant deltakerne var Fredrik
Hjort, som på bildet henger opp sitt bidrag på bønnetreet. Side 2-3

Kontaktinformasjon side 13 • Kalender side 16
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«Ditt ord er en lykt
for min fot og et lys
på min sti»
Vi får ny bibeloversettelse i oktober. Fra og
med første søndag i advent skal både ny
oversettelse og et nytt utvalg av bibeltekster
tas i bruk i kirkene. Det kommer også en ny
oversettelse av Fadervår.
REFLEKSJON VED JORUNN M. JOHNSEN

Uff! tenker nok noen. Hvorfor kan vi ikke få ha det på
den kjente måten? Ny oversettelse er tøysete og unødvendig! Flott! sier andre. Språket vårt endrer seg jo hele
tiden, også bibeloversettelser må følge med, slik at også
unge mennesker kan forstå ordene.
Ulike meninger må vi leve med i kirkene - på dette
som på andre områder. Men er det ikke flott at vi får
nye ord å gruble over. Kanskje kan nettopp dette hjelpe
oss til å få øye på nye nyanser i bibeltekstene. For dette
er jo tekster som når de oversettes kan få frem ulike nyanser på ulike språk. Jeg glemmer aldri min egen gode
opplevelse da jeg første gang leste teksten om den
barmhjertige samaritan på engelsk. Hvem er da min
neste? lyder ordene på norsk. På engelsk ble ordet
neighbour brukt. Nabo! Det ble så nært og konkret, det
gav meg en ny opplevelse av denne fortelling.
Slik kan det være med andre ord også. Forskjellige
språk og oversettelser fra ulike tider – dette gir oss noe
å tenke etter. Ordet fra Gud og om Gud kommer til oss
på nye måter. Slik kan vi få noe å grunne på – det er
som mat for troen vår.
Men det er lett å forstå at noen vil reagere på ny oversettelse av Fadervår. Bønnen som gjerne er en del av
oss på en helt spesiell måte, innlært fra vi var temmelig
små, er en del av hjertespråket vårt. Her må vi bruke
ulike oversettelser slik at det blir rett. Derfor ber vi fortsatt helliget vorde ditt navn på sykehjemmene og med
dem som bare husker det som er langt nede på hjertebunnen og langt tilbake i hukommelsen.
For de fleste kan nok troen vår få næring ved også å
bruke andre og nyere ord som: Vår Far i himmelen! La
navnet ditt helliges. Og la oss ikke komme i fristelse, men
frels oss fra det onde. Nye, men samtidig gamle ord, ord
som kan hjelpe oss på trosvandringen
videre. Og fortsatt gjelder løftet og
håpet i den gamle salmestrofe:

Sætervika 2011:

På bønnens
Det er fest i vår Herres hage,
du kan komme dit som du vil.
Du skal ikke ta med en gave
for å vise at du er snill.
Dette har blitt leirsangen til Slettebakken når vi drar på menighetstur til
Sætervika. Og turen er også litt av en fest. Regntunge skyer og skodde
mellom fjellene la ikke noen demper på stemningen da 53 av menighetens
medlemmer dro på tur første helgen i september.
Morgengymnastikken ble ledet av Ragnvald Hemstad.

FOTO: ERNST PEDERSEN

Ditt ord er en lykt for min fot og et
lys på min sti. (SALME 119, 105). ●
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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: Bodoni
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Slettebakken menighetsblad 5/11 utgis av menighetsrådet 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.

Annonser, fellessider (side 5-12):
Knut Sundt Rosenlund - 906 96 474 - costly@online.no
Annonser, lokalsider: Kontakt lokalredaksjonen.
Stoffdeadline neste nummer:
Mandag 7. november
Ø M E R KE
T
ILJ
Utgivelsesdag neste nummer:
M
Tirsdag 22. november
Møtekalender/utgivelselplan:
Se facebook-gruppen «Informasjon
1
9
Trykksak 6
menighetsblader Fana prosti»
9

Lokalredaksjon: Redaktør Frode Hjertnes,
tlf. 55 28 95 20. Lokal kontaktinformasjon: Side 13
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ER DU EN MAMMA?
Da er du invitert til mammakveld søndag 13. november kl. 20.00.
Dette er en kveld som hedrer alle mammaer i Slettebakken menighet.
La pappa eller bestemor ta over styringen hjemme, og unn deg en kveld med god mat, morsom underholdning, masse prat og noen ord til ettertanke. Dessuten vil vi informere om menighetens tilbud til barn og unge. Spre det glade budskap til dine venninner – og meld dere på per sms:
977 18 438 innen 7.november. Kvelden koster kr 50, som betales ved inngangen. ●

DETTE KAN DU IKKE GÅ GLIPP AV - LØP OG MELD DEG PÅ!

ns vinger
Det er Jesus som skal gi glede,
for han lever, han er tilstede,
med et liv han vil gi i gavedet er deg han vil gi det til.
Vi synes det er kjekt at denne turen er et møte på
tvers av generasjoner, med et aldersspenn fra fire
måneder til nærmere 90 år!
«På bønnens vinger» var helgens overskrift. Dette
temaet gikk igjen i morgensamlingene, gudstjenesteverkstedet og selvsagt også i søndagens gudstjeneste.
Sammen laget vi vårt eget bønnetre, der hver enkelt
kunne henge opp sine bønneemner. Lørdagskvelden
ble det mye latter og stor aktivitet med morsomme
sketsjer, leker og konkurranser. Innebandykamp
mellom voksne og barn stod også på programmet.
Heldigvis valgte solen å titte litt frem mellom skyene
innimellom. Da ble det tid for fine kanoturer og utfoldelse i Tarzan-løypen også.
Sætervika er et godt sted å være. På en slik tur blir
det tid til de gode samtalene og man blir bedre kjent
med hverandre. «Kan vi ikke ha menighetstur en
gang i måneden?» var kommentaren fra en av de
yngste deltakerne. Leirstedet er i hvert fall reservert
for neste år…

Rune Fahlvik slår an tonen på underholdningskvelden.
FOTO: ERNST PEDERSEN

Under: Sætervika, slik leirstedet ser ut i finvær.
Men vi kommer likevel gjerne igjen, tross tåke og regn.

oktober 2011
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Kulturkalender

uken i Fyllingsdalen og Laksevåg bydeler. Utdeling av Kulturprisen og Ungdomsprisen.
Musikk ved Bønes Tensing og
Torfinn Wang med venner.
Lett servering.

Birkeland kirke 18. oktober
kl. 20.00. «Meir himmel – meir
jord» en forestilling med sang,
dans, musikk og fortelling. Ved
prest og musiker Egon Askvik,
saksofonist Kjell Bergsvik og
forteller Astri Sudmann.

Bønes kirke, 22. oktober
kl.17.00. Konsert med «Gla’voks», Ruben Gazki og Bønes
Tria.

Slettebakken kirke 20. oktober kl. 20.00. «Meir himmel –
meir jord» en forestilling
med sang, dans, musikk og
fortelling. Ved prest og musiker Egon Askvik, saksofonist
Kjell Bergsvik og forteller Astri
Sudmann.
Bønes kirke 22 oktober
kl. 12.00: Åpning av kultur-

Fana kirke, 23.oktober
kl 19.00. Høsttakkekonsert
med Sebastian Rotvoll (klarinett), 70 års-jubilanten Fana
mannskor og Fana kyrkjekor.
Gratis adgang. Kollekt.
Søreide kirke 1. november
kl. 17.30. Sanger du skulle ønske du hadde hørt før – familiekonsert med Gabriel Fliflet og
Kristoffer Vogt. Bill. kr. 100,-/
50,-. Barn under 4 år gratis.

Familiebillett kr. 200,- Arr:
Søreide kirke/Kulturdagene i
Fana og Ytrebygda
Fana kirke, 3.november kl
19.00: Kulturkveld/konsert.
Pianist Ingunn Ådland pres.
sin nye Grieg-CD. Skuespiller
Ragnhild Gudbrandsen deltar
med opplesing. Billetter kr
100,- ved inngangen. Enkel
servering. CD-salg.
Fana kirke, 4.november:
Fana musikklag feirer 90 årsjubileum og markerer dette
med en konsert i Fana kirke.
Fana kyrkjekor og andre gjester medvirker. Konsertstart og
billettpris: se dagspressen
Søreide kirke søndag 20. november kl. 19.00: «Gladsang i
mørketid». Kjente og kjære
sanger i ny innpakning.

Storetveit kirke 20. november
kl 20.00. Novembermusikk;
folketoner og jazz mm. Improvisasjon til billedserie. Sang:
Chris André Lund. Saksofoner:
Øivind Stømer. Perkusjon og
gitar: Hans Chr. Dalgaard. Orgel/keyboards: Ruth Bakke.
Bill v/inngang kr 100. Stud/
honnør kr 60.-. Konserten er
støttet av Bergen kommune.
Skjold kirke 20. november kl.
20.00: Konsert med Extasis
tensing.
Skjold kirke 27. november kl
20.00. Konsert med tenor Jan
Erik Endresen.
Birkeland menighetshus, 29.
november kl. 19.30: «Medarbeiderskap til glede». Bibeltime ved biskop Ole D. Hagesæther, over 2.Kor. 1,24.

Etter valdagen
Måndag 12. september var
valdag for fire ulike val: Val
til bystyret, val til fylkestinget, val til soknerådet og
val til bispedømerådet.

utdjupa og kasta lys over kyrkja som viktig
medspelar i etablering av gode nærmiljø
og styrking av levekåra i byen og bydelane.
Under dyktig og ledig leiing av journalist
Per Jon Odeen vart det ein engasjert og
meiningsfull innbyrdes debatt mellom
deltakarane i panelet og mellom deltakarane i panelet og publikum.

biskop vigsle Ytrebygda nærkirke, som i år
er ei stor julegåve til den delen av Fana menighet som ligg i Ytrebygda. Til denne festen ynskjer vi panelet frå folkemøtet hjarteleg velkomne tilbake. Alle som har ytt sitt
må vere med å feste når målet er nådd. Og
eitkvart nådd mål er ei stor inspirasjonskjelde til å setje seg nye mål. ●

AV PER BARSNES

På lokalplanet skal dei
som vart valde i dei ulike vala arbeide og samarbeide til beste for folkelivet i lokalmiljøet.
Vi ynskjer alle valde
hjarteleg til lukke med tillitsvervet som dei
er kåra til å ha i fire år framover!

Når det gjaldt engasjement, så talte det store frammøtet sitt tydelege språk. Det store
møtelokalet var fylt til siste plass. Det vart
også notert med glede at andre sentrale
politikarar i byen frivillig hadde prioritert
å vere til stades på møtet, utan å ha eit spesielt oppdrag som grunn. Det tolkar vi som
stor interesse for temaet.

Kontaktinformasjon,

Fana prosti
Prostikontoret utfører sentralbordtjeneste for menighetene, kirkebokføring,
samt administrasjon av dåp, vigsel og
gravferder.

Mot slutten av ein kort og intens valkamp
inviterte kyrkjelydane i Den norske kyrkja
til folkemøte i Birkeland menighetshus. I
panelet sat Oddny Miljeteig (SV), Ove
Sverre Bjørdal (Sp), Hans-Carl Tveit (V),
Filip Rygg (KrF), Harald Victor Hove (H),
Harald Schjelderup (Ap) og Eiler Macody
Lund (Frp).

Bygging av nærkyrkje i Sædalen og Birkeland kirketun var to saker som vart lyfta
fram med tyngde på folkemøtet. Det vart
ikkje lagt skjul på at dette er saker som bør
finne si løysing i valperioden vi no går inn
i. Det var tilsvarande gledeleg og inspirerande å oppleve svært positiv respons på
desse to viktige sakene frå panelet, og på
kyrkja som ressurs for byen generelt.

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

Temaet var «Kirke i Bergens hverdag».
Gjennom ulike innfallsvinklar vart det sett
fokus på kyrkja som ein stor og positiv ressurs for folkelivet i byen. Til møtet låg det
føre ein interesssant artikkelsamling som

Det er ei glede å delta i konstruktiv samhandling til beste for byen og bydelene. Eit
konkret resultat av denne samhandlinga
skal vi halde fest for søndag 18. desember,
som er 4. søndag i advent. Då vil Bjørgvin

Prostisekretær Kari Rydland
• 55 59 71 82 • kari.rydland@bkf.no
Servicesekretær Inger Helene Jæger
55 59 71 83 • inger.helene.jaeger@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 økonomikonsulent
Liv Bente Nilsen
55 59 32 57 • liv.bente.nilsen@bkf.no

oktober 2011
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Kristendom
er kjærleik
Om morgonen den 22. juli,
dagen då den grufulle terroraksjonen skjedde i Oslo og på
Utøya, høyrde eg Tomm
Kristensen, NRK sin tidlegare
Afrika-korrespondent, halda
morgonandakt.
LESERBREV AV ODDVAR SKRE , FANA

Han snakka om den
kjende songen «Navnet
Jesus blekner aldri», som
er skriven til ein afrikansk
melodi. Denne songen er
kalla ein kristen slager, og
er truleg den mest sungne songen med
kristent innhald her i landet. I andre verset heiter det såleis: «Ved det navn må hatet vike, ved det navn må ondskap fly.»
I terroraksjonen såg me hatet og vondskapen i full utfalding, personifisert ved
massemordaren , ein mann som påstår å
vera medlem av ein kristen korsfarar-liga,
og ser seg sjølv som krigar i eit korstog
mot muslimar og alle som trur på eit demokratisk og multikulturelt samfunn.
I denne samanhengen er det veldig bra
at kyrkja går i spissen for å ta avstand frå
alle former for framandfrykt og valdsbruk. Korstoga på 1100- og 1200-talet var
reine røvartokter mot dei «vantru» muslimane og hadde ingenting med kristendom å gjera. Men det fins dessverre folk
som kallar seg kristne også i dag som ikkje
har forstått kva kristendom er. Desse bør
gå i seg sjølv og sjå kva konsekvensar haldningane deira kan medføra. Også ute på
høgresida ser me haldningar som liknar
på dei som Breivik gir uttrykk for i sitt såkalla manifest, om enn ikkje med så ekstreme verkemiddel.
I manifestet blir det oppmoda til krig
mot eit fleirkulturelt samfunn. Men ser vi
på historia vår, har det nettopp vore møtet
mellom ulike kulturar som alltid har ført
landet vårt framover, mens i land der
framandfrykta har fått utvikla seg, har det
ført til krig og konfliktar, isolasjon og
stagnasjon.
Skilnaden mellom norske reaksjonar
etter terroraksjonen 22. juli og amerikanske etter 11. september 2001 er påfallande. Eg håpar og trur at midt i all sorga
og fortvilinga må det som har hendt, føra
til eit meir inkluderande samfunn, der vi
tek vare på kvarandre, slik kristendomen
eigentleg går ut på. ●
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Prostisatsing på besøkstjenesten:

Møter mellom
mennesker
– Det å være besøksvenn kan gi mye godt tilbake til en selv,
sier diakon i Birkeland menighet, Tone Totland, som begynte
som besøksvenn allerede i studietiden. – Jeg savnet eldre
mennesker rundt meg. Det å bli besøksvenn ga meg da en
ekstra trygghet, forteller hun.
TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Menighetene i Fana prosti gjør nå en felles
innsats for å få flere frivillige til å melde seg
til besøkstjenesten. I første omgang inviterer de til åpen dag i Skjold kirke 12. november.
– Vi håper at folk vil komme både fordi
de er interessert i temaene og fordi de vil
bli besøksvenner, sier Tone Totland, og
legger til at det ikke følger noen forpliktelser med å komme på seminaret.

«Legg vinn på gjestfrihet»
Forelesere blir prosjektleder Eirin Hillestad ved Verdighetssenteret og Karl Dag
Bærug fra Kirkens SOS. I tillegg vil diakon
i Bønes og Storetveit, Linda Bårdsen,
snakke om temaet gjestfrihet i et bibelsk
perspektiv.
– Paulus ber oss om å legge «vinn på
gjestfrihet» (Rom. 12:13). Med utgangspunkt i dette vil jeg si noe om det å komme
som gjester i andre sitt hjem, sier Linda
Bårdsen.
– Noen åpner faktisk hjemmet sitt for oss
når vi kommer som besøksvenn. Jeg liker å
legge vekt på det i stedet for hjelpeperspektivet. Det skal være likeverd i slike
møter mellom mennesker.

på noe av målet vårt med besøkstjenesten.
Vi som er ansatte kommer og går, men menigheten består.

Går begge veier
Dette kommer igjen i diakoniplanen, der
ordet «nød» nå er tatt ut.
– Å motta hjelp er også en aktiv handling
eller tjeneste, mener hun.
– Det er ikke noe passivt med det. Dersom noen skal kunne hjelpe, må noen også
si at de trenger hjelp.
– Har du vært besøksvenn selv?
– Nei, men jeg går på en del besøk som
diakon. Dette er også en god illustrasjon

Fin kontakt
Anne-Ingrid Alme, leder for besøkstjenesten i Slettebakken, er derimot fast besøksvenn for en eldre dame i menigheten.
– Det er spennende å høre henne fortelle
om hvordan barn og unge hadde det i Bergen før og under krigen, sier Alme, som
selv er innflytter.
– Jeg er glad for denne muligheten til å få
kontakt med menighetens eldre.
– Det å møte andre mennesker; bli sett og

«FORTELL MEG»: Barnebok med fortellinger til bruk både i hjem, barnehage og
søndagsskole. Boken er redigert av Torunn
Matre, og ble utgitt av Norsk søndagsskoleforbund i 1996.
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Aktuelle
seminarer i
Fana prosti
Seminar om
besøkstjenesten:
Skjold kirke lørdag
12. november kl 10-15
Program:
• «Eldre og verdighet: De
frivilliges rolle» ved Eirin
Hillestad, prosjektleder ved
Verdighetssenteret
• «Den gode samtalen» ved
Karl-Dag, Bærug , Kirkens
SOS
• «Gjestfrihet» ved diakon
Linda Bårdsen
• Informasjon om besøkstjenesten i Fana
Det vil bli servert en enkel
lunsj. Seminaret er gratis og
åpent for alle.

INVITERER TIL ÅPEN SEMINARDAG: – Vi håper at folk vil komme både fordi de er interessert i temaene og
fordi de vil bli besøksvenner, sier Tone Totland, og legger til at det ikke følger noen forpliktelser med å
komme på seminaret. Fra venstre: Tone Totland (diakon i Birkeland), Anne-Ingrid Alme (besøksleder i
Slettebakken), Målfrid Litlere (leder av diakoniutvalget i Skjold), Mary Lepsøe Lien (frivillig i besøkstjenesten i Skjold) og Linda Bårdsen (diakon i Bønes og Storetveit).

Sorgseminar
for etterlatte:

se, gir mye både til den som besøker og den som
får besøk, mener Målfrid Litlere, leder av diakoniutvalget i Skjold.
– Jeg ser behovet for å bygge dette opp i Skjold,
å få det inn i noen rammer slik at vi også kan ta
oss av de som skal være besøkere. Vårt ønske er at
dette skal bli en tjeneste der man kan få påfyll og
oppleve glede.
Litlere har ikke vært besøksvenn før, men fikk
lyst til å gjøre noe meningsfylt etter at hun ble
pensjonist.
Mary Lepsøe Lien er delvis pensjonist, og tilhører samme menighet som Litlere. Også hun er
ny som besøksvenn, men har ikke problemer
med å se dette i forlengelsen av jobben i en dagligvarebutikk.

Prostiet inviterer til et seminar
om sorg. Sorgen berører oss
på mange måter og du er velkommen enten det er kort eller lengre tid siden dødsfallet.

Diakoni i dagligvarebutikken
– Jeg merker behovet mange eldre har for å prate,
forteller hun.
– Tiden er begrenset når jeg sitter i kassen. Men
jeg blir kjent med mange, om ikke på navn så på
ansikt. Og jeg treffer alltid kunder når jeg er på
ferie.
– Så dagligvarebutikken fungerer som en
slags utvidet diakonitjeneste?
– Ja, både for eldre, rusmisbrukere og andre

som sitter mye alene. Alle har behov for å bli sett,
og det gjør meg også godt når jeg ser hvordan folk
lyser opp av litt vennlighet.
– Dette viser litt av poenget vårt, sier Totland.
– Besøkstjenesten handler om å være alminnelige medmennesker i menighet og nærmiljø.
Linda Bårdsen er enig, og går for å hente en bok
for å illustrere dette for oss.

Også for unge
Boken heter «Fortell meg», og er en samling med
fortellinger for barn. Fortellingen Linda Bårdsen
leser for oss heter «Lønn for gaver», og handler
om en liten jente som oppdager verdien av samvær med en eldre dame.
– Jeg håper at det også kommer ungdommer på
seminaret, sier Totland.
– De kan veldig godt være besøksvenner. Ungdommer har mye å tilføre de eldre - og omvendt.
– Synes dere samfunnets holdning til de eldre
har endret seg? Ble de mer lyttet til før?
– Helt klart, mener Litlere.
– Det er synd at de eldre ikke lenger har samme
status i samfunnet. Folk som har levd lenge har
utrolig mye å snakke om. Noen sliter kanskje
med hukommelsen, men de kan fortsatt komme
med mange gullkorn. ●

Peisestuen i Skjold kirke,
lørdag 5. november
kl. 10.30- 14.00

Program:
• «Hva er sorg og hva gjør
sorgen med oss», ved Bjarte
Holme, sokneprest i
Storetveit menighet
• Lunch
• Samtale/spørsmål
• Orientering om tilbud til
etterlatte i Fana prosti

Påmelding/spørsmål,
begge seminarene:
Diakon Linda Bårdsen,
tlf. 55 30 81 17 - 483 02 448
e-post: linda.bardsen@bkf.no
Diakon Tone Totland
e-post: tone.totland@bkf.no
Velkommen - også om du ikke
har fått meldt deg på.

oktober 2011
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50 år etter
ordinasjonen av
Ingrid Bjerkås:

Fortsatt få kvi

I år er det 50 år siden Ingrid
Bjerkås (1901-80) som første
kvinne ble ordinert til prest i
Den norske kirke. Nå på
søndag ble dette markert med
festgudstjeneste i Bergen domkirke. Men kvinneandelen er
ennå lav på norske prekestoler.
AV GUNN KONGSVIK OG MAGNE FONN HAFSKOR

«Tap ikke motet» sa Hamar-biskop Kristian
Schjelderup (1894-1980) i sin tale da han ordinerte Ingrid Bjerkås 19. mars 1961. Så var
han også en forkjemper for kvinners prestetjeneste. Menighetsrådet i Hamar ville ikke
at Hamar domkirke skulle brukes, og hun
ble derfor ordinert i den vakre Vang kirke.

Biskopene protesterte
Seks av landets biskoper nektet å forholde
seg til ordinasjonen og erklærte at «vi finner
det umulig å forene kvinnelig prestetjeneste
med Det nye testamentes grunnholdning og
med dets direkte utsagn. Det avviser kvinnens
adgang til hyrde- og læreembetet og begrunner dette prinsipielt med å henvise både til
Guds skaperordning og til Herrens eget bud.
Dermed kjenner vi oss bundet av det Guds ord
som vi i all vår tjeneste har forpliktet oss på».
Biskop i Nord-Hålogaland, Alf Wiig (18911974), var derimot en viktig støttespiller og
pådriver for å få Bjerkås ordinert.
Ble pioner
De kvinnelige teologiske kandidatene vegret
seg mot å bli ordinert. De ønsket ikke å skape
strid i kirken, og heller ikke å være den striden dreiet seg om. Ingrid Bjerkås ble dermed
den som hadde mot nok til å gå foran. Hun
tok sin presteutdannelse i voksen alder, og
fylte seksti år like etter at hun ble ordinert.
Gjennom sin livserfaring og alder hadde
hun den nødvendige tryggheten for å stå
frem som pioner, et valg som var avgjørende
for at flere skulle våge å følge etter. Så var hun
heller ikke redd for å stå for det hun trodde
på, og hun hadde meningers mot.
Skrev brev til Quisling
Under krigen var Bjerkås husmor med to
barn i Oslo. I 1942 skrev hun et brev til Vidkun Quisling med beskjed om at han måtte
trekke seg mens det ennå var tid, og sørge for
at NS ble oppløst. «Hvordan våger De Herr
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Quisling å forlokke og forföre nordmenn til å
bli landsforredere, kongesvikere og forbrytere
mot sitt eget folk, til skjensel for hele verden og
til usselhet blant sine egne?» skrev hun. Da
hun ikke fikk svar, sendte hun et nytt brev,
hvorpå NS-psykiater Hans Eng svarte ved å
gi en vurdering av hennes mentale tilstand.
Engs konklusjon var at hun led av en ukjent
lidelse ved navn «jøssingismus psykopatica».
Hun ble senere arrestert og satt på Grini.

PREKENTEKST: Første side i Ingrid Bjerkås'
første preken som sogneprest, holdt 7. mai
1961 - som var 5. søndag etter påske. Det var
full kirke denne dagen, med mange tilreisende og pressefolk. FOTO: ARKIVVERKET

14 prekesteder
Etter at hun var ordinert i 1961 fikk hun fast
stilling som sokneprest i menigheten Berg
og Torsken på Senja. Det var et stort kall,
med hele 14 prekesteder. En av hovedmarkeringene i sommer ble derfor lagt til Senja,
med fagseminar, fotoutstilling og to boklanseringer. Bjerkås tjenestegjorde på Senja i
fire år, men maktet ikke å bli sittende i stillingen etter at mannen døde uventet. Hun
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vinner i prestekjole
GODT MOTTATT: Ingrid Bjerkås ønskes velkommen i Berg og Torsken menighet på Senja, der
hun fikk fast stilling i 1961. I år er det femti år siden Ingrid Bjerkås som første kvinne ble presteordinert. Dette markeres blant annet gjennom flere bokutgivelser, der vi møter sentrale
personer i historien om kvinnelige prester frem til vår egen tid. FOTO: ARKIVVERKET

Leiv Aalen ved Menighetsfakultetet seg til
biskopen med krav om at det måtte tilsettes
en mannlig prest for de i menigheten som
ikke kunne godta en kvinnelig. Det viste seg
likevel at kun et mindretall holdt seg borte,
og hun ble godt likt i menigheten.

Gikk foran
«Hun våget å gå foran» (Verbum) er tittelen
på den andre boken om henne som kom i
sommer. Dette er en artikkelsamling som
ikke bare handler om Ingrid Bjerkås, men
også om andre kvinnelige pionerer og historien om kvinners plass i norsk kirkeliv. I tillegg kommer Mari Saltkjel i disse dager ut
med boken «Kvinners kall» (Verbum), der
hun presenterer 21 fortellinger om kvinnelige prester etter 1961. En viktig del av denne
historien er de kristelige organisasjonenes
rolle. Organisasjonslivet skapte den leke
kvinnelige forkynner og bidro til å stimulere
kvinners interesse for teologi. De tallrike misjons og kvinneforeningene, søndagsskolene
og annet arbeid blant barn og unge skapte en
arena, der kvinner fikk erfaring som ledere,
lærere og forkynnere.
Metodistkirken først ute

flyttet tilbake til Østlandet, og ble sykehusprest på Martine Hansens hospital i Bærum
frem til hun gikk av med pensjon i 1971. Hun
døde 30. november 1980, 79 år gammel. En
av bøkene som ble lansert på Senja i sommer
er en prekensamling samlet av henne barnebarn. Den er utgitt på Genesis forlag, og gir et
godt innblikk i hennes teologi.

Boklanseringer
I selvbiografien «Mitt kall» (Cappelen 1966)
forteller hun hvordan hun ble kritisert for å
være for lite opptatt av fortapelsen og for mye
av himmelen i sin forkynnelse. Da telte hun
opp både skriftstedene der Jesus snakker om
himmelen og de der han snakker om fortapelsen. Konklusjonen ble at når Jesus kunne
snakke mer om himmelen enn om helvete,
kunne hun også gjøre det. For kampen var
ikke over fordi om hun var presteordinert.
Ved tilsettelsen i Senja henvendte professor

Metodistkirken var det kirkesamfunnet som
var tidligst ute. Agnes N. Howard ble der ordinert til eldste i 1954, og kan dermed sies å
være Norges første kvinnelige prest. At ordinasjonen av Howard ikke førte til en omfattende kvinneprestdebatt kan ha å gjøre med
at hun arbeidet i India, og at kvinnelige prester ikke var et like stort stridsspørsmål i Metodistkirken. For Ingrid Bjerkås og de andre
pionerene måtte kjempe for sin berettigelse.
De måtte gå opp en helt ny vei i et kirkelandskap der en kvinne i rollen som prest var
uvant for de fleste. I dag er situasjonen helt
annerledes. Antall kvinner i prestestillinger
er stadig økende, og skepsis og motstand er i
stor grad et tilbakelagt stadium.

var hun faktisk den ellevte i rekken av
kvinnelige prester. I dag er fire av de 11 biskopene og nesten hver tredje norske prest
kvinne, men andelen svinger litt fra landsdel
til landsdel. Bjørgvin er fortsatt blant de mer
konservative bispedømmene, med kun 14
prosent (eller en av syv) kvinnelige prester.
Det er fortsatt et stykke vei å gå før det er full
likestilling i Den norske kirke. ●

Troens gleder
Styr mine tanker
og la meg bli fylt av din herlige glede
Gi sinnet mitt ro
gjør meg ærlig og tro
vær i hjertet alltid til stede
La troen min gro i sinn og kropp
og fyll den med all din styrke
Gjør meg åndfull var
for alt jeg fikk og har
og med frimodighet kan dyrke
La hverdagen bli en symfoni
der du meg styrer og leder
Gjør meg legemlig hel
la meg alltid bli del av troens
mangfoldige gleder
GUSTAV GUNDERSEN

Få kvinneprester i Bjørgvin
Dette ble tydelig under festgudstjenesten for
Ingrid Bjerkås i Bergen domkirke. Både biskopen og mange av bispedømmets kvinnelige prester deltok, mens Berit Andersen, nylig
pensjonert domprost i Stavanger, holdt prekenen. Da Andersen selv ble ordinert i 1970,
oktober 2011
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Godt nytt fra Bergens-po
6. september, en uke før
valget av nytt bystyre,
inviterte Bergens 25
menigheter til folkemøte i
Birkeland menighetshus.
Et fullsatt menighetshus
fikk her høre og stille
spørsmål til byens
toppolitikere.
AV KJELL BERTEL NYLAND, OVE-CHRISTIAN
FREDRIKSEN OG MAGNE FONN HAFSKOR

Møteleder Per Jon Odéen utfordret politikerpanelet direkte, og ville vite hvordan de
konkret mente kirken kunne være en ressurs i byen.
– Svaret på møteleders spørsmål finner vi
i dette heftet, sa byråd Harald Victor Hove
(H), og viste generøst frem ressursdokumentet «Kirke i Bergens hverdag» fra Bergen kirkelige fellesråd (BKF).

Felles verdier
Venstres Hans-Carl Tveit la i sitt svar vekt
på kirkens rolle for å styrke det frivillige engasjement i byen og bydelene, mens byråd
Filip Rygg (KrF) mente at kirkens viktigste
oppgave er både å forkynne evangeliet og å
vise evangeliet i praktisk handling.
– Derfor må diakonien fremsnakkes, sa
Rygg.
– Sosialdemokratiet og kirken deler
mange felles verdier, fremhevet Harald
Schjelderup (Ap).
– Derfor vil Arbeiderpartiet sikre kirken
gode rammevilkår slik at den kan bidra i det
forebyggende arbeidet, fremfor i kostbart
reparasjonsarbeid i etterkant.
SVs gruppefører og listetopp Oddny Miljeteig var ikke uenig i dette.
– Kirken må være der alle er, men også der
ingen andre er, sa hun.
Diakonien inn i bybudsjettet
I debatten som fulgte stod tre hovedtema i
fokus: Kirkens diakoni, kirkebyggene og
kirkegårdene.
Konsulent på bispekontoret, Leif Arne
Økland, presenterte omfanget av kirkens
diakoni i Bergen. Bergen kirkelige fellesråd (BKF) har i budsjettinnspillet for 2012
søkt om økte ressurser til praktisk omsorgstjeneste knyttet til levekår og opp-
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POLITIKERPANEL: Syv av byens toppolitikere stilte i panelet på folkemøtet. Her ser vi (fra venstre)
Hans-Carl Tveit (V), Filip Rygg (KrF) og Harald Victor Hove (H). Ikke med på bildet: Eiler Macody Lund

vekstmiljø. Bindende løfter satt tydeligvis
langt inne hos politikerne på dette området. Lengst gikk Senterpartiets Ove Sverre
Bjørdal, som lovet å prioritere den diakonale satsing i budsjettsammenheng. Han
grunnga dette med at denne type investering egentlig er selvfinansierende i og med
at en vil bli spart for «reparasjonsutgifter»
siden.
Når det gjelder kirkebyggene, har middelalderkirkene en egen budsjettpost. Byråd
Hove lovet her å bevilge 20 millioner årlig til
middelalderkirkene etter at Mariakirken er
ferdig restaurert i 2014.

Nærkirke i Sædalen og på Haukås
Denne bevilgningen vil løpe helt til også
Korskirken og Domkirken er ferdig restaurerte. Med tanke på nye kirkebygg, var det
Sædalen som kom til å få mest fokus. Prest
og ildsjel Leidulf Øy presenterte det omfattende kirkelige engasjement som allerede er
i gang med å få på plass en nærkirke i Sædalen, og signalene fra politikerpanelet gir oss
grunn til å tro at vi i løpet av et par år kan
være i gang med bygging av ny nærkirke i
Sædalen. Hans-Carl Tveit (V) tok til orde
for at det fortløpende burde være et nytt kirkeprosjekt på gang.
– Når Sædalen er på plass må vi fortsette
på Haukås, sa han, og la til at dette hele tiden

må være et spleiselag mellom lokal frivillig
innsats og kommunen.

Først kirke, så utbygging
Flere av politikerne var samstemte her.
Kommunale bevilgninger til nye kirkebygg
er mest sannsynlig når det er dokumentert
et skikkelig lokalt engasjement det være seg
i form av aktiviteter eller lokal delfinansiering - aller helst begge deler.
Eiler Macody Lund (Frp) pekte på at Bergens befolkning øker med 3500 i året. Dette
betyr at det må bygges ut tilstrekkelig infrastruktur i stadig nye bydeler. Lund var ikke
fremmed for at en i denne sammenheng
burde vurdere å innføre rekkefølgebestemmelser, slik at visse institusjoner (blant annet kirke) og funksjoner kommer på plass i
forkant av utbyggingen. Oddny Miljeteig
(SV) fra motsatt fløy syntes å være enig i
dette.
– Politikerne i Bergen har tradisjonelt
vært flinkere til å legge til rette for nye kjøpesentre enn for nye kirker, hevdet hun.
Ja takk, begge kirker
Noe tilsvarende hørte vi også fra Ove Sverre
Bjørdal, som mente at en allerede på planleggingsstadiet må sikre både skole, idrett,
barnehage og kirke inn i de nye bydelene.
Filip Rygg utfordret både politikere og BKF
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politikerne

Kulturtipset:

Sang som løfter sjelen

Fana mannskor skal delta i
konserten på høsttakkefesten i Fana kirke som et
ledd i markeringen av at
koret i høst fyller 70 år.
Senere blir det jubileumskonsert i Fana kulturhus og utgivelse av en egen
jubileums-cd.
AV SVEIN HILLESØY OG MAGNE FONN HAFSKOR

Fana mannskor ble stiftet 11. november 1941, etter initiativ fra sangglade medlemmer i Fana ungdomslag som ønsket å fremme sangen i
bygda. Det var 25 sangere som møtte
til den første øvingen, og den første
sang som ble innøvd var «Ret som ørnen stiger».

Harald Schjelderup (Ap), Ove Sverre Bjørdal (Sp),
(Frp) og Oddny Miljeteig (SV).
FOTO: GEIR MØLLER

STORT FREMMØTE: Et fullsatt menighetshus fikk
høre og stille spørsmål til byens toppolitikere, som
stilte til debatt under temaet «Kirken som ressurs i
Bergens hverdag».
FOTO: GEIR MØLLER

til å være tidligere ute med å prosjektere nye kirkebygg, og mente at det ikke bare er Sædalen det haster
med.
– Også nærkirken på Haukås må komme på plass,
sa han.
Det tredje temaområdet på folkemøtet handlet
om drift/vedlikehold og utvidelser av byens 27 eksisterende kirkegårder, samt opparbeidelse av nye.
På dette området sa byråd Hove at byrådet er innstilt
på å komme BKFs søknad i møte, noe som i tilfelle
vil innebære et rammetilskudd på 25 millioner kroner årlig til investering på kirkegårdssektoren. Forstod vi byråden rett er dette en nyhet det virkelig er
grunn til å glede seg over. ●

Kulturnatt på Island
Dirigent fra starten av var Sigmund
Skage, som fortsatte som dirigent og
musikalsk leder for koret i 47 år.
Under hans ledelse utviklet de seg til
å bli et av landets ledende mannskor
med topplasseringer i korkonkurranser både i inn- og utland og
mange opptredener i radio og i konsertsaler. Mange vil med glede huske
Fanakveldene i fullsatt Grieghall og
de senere julekonsertene med blant
andre Ytre Suløen i Johanneskirken.
Det er også blitt en rekke konsertreiser utenlands, med opptredener
både i USA, på kontinentet og i våre
nordiske naboland. I august hadde
koret en strålende utflukt til Island,
der de deltok i åpningen av Kulturnatt i Reykjavik.
«Sangen som forynger»
Koret består i dag av 40 medlemmer
og ledes av Amund Dahlen. Det øves
på Stend videregående skole hver
tirsdagskveld, og repertoaret strekker seg fra salmer og liturgiske verker til Taube, Bellman og Vreeswijk.
Stemningen er god, og stifternes ønske om «gjennom sangen å finne
frem til hverandre og glede hverandre med sangen som alltid forynger»

70 ÅR MED FANA MANNSKOR: Fana
Mannskor takker tidligere formann
Egil Hope for å ha tatt vare på opptak
fra år tilbake. Nye opptak til platen er
gjort i Sælen kirke. Prosjektansvarlig: Musikkutvalget i Fana mannskor.
OMSLAG: EVA LOUISE OG LUDVIG KORSØEN

er fortsatt levende i koret. Men også
utad vil koret gjerne glede folk med
sangen og koret har alltid hatt en god
tilknytning til Fana kirke. Det er
vanskelig å tallfeste alle opptredener
her, men mange har nok et forhold
til «O Helga natt» på julaften. 70-årsjubileet vil bli feiret med en stor konsert i Fana kulturhus 12. november,
med påfølgende jubileumsfest samme sted.

Historiske opptak
Jubileumsåret markeres også med
utgivelsen av en egen samle-cd med
et utvalg av sanger som er tatt opp på
konserter og studio i årenes løp. Musikken på platen er redigert etter
tema, ikke etter tid for opptak eller
dirigent. Disse opptakene viser litt av
korets uttrykksform i skiftende perioder og med ulike dirigenter. Omslagmotivet på platen symboliserer
stifterne sine store tanker med koret,
idet sangen «Ret som Ørnen stiger
op mod Himlen Blaa» av Louis
Spohr som nevnt ble øvd inn allerede på den aller første øvingskvelden.
Den amerikanske ørnen på omslaget
er også valgt som symbol på korets
vide horisont og den store kontakt
koret har hatt med USA og andre
sangglade nasjoner. ●

• Høsttakkefest under gudstjenesten i Fana kirke søndag 23. oktober.
• Jubileumskonsert i Fana kulturhus lørdag 12. november kl. 17.
• Den nye cd-platen kan bestilles hos medlemmene i Fana mannskor eller du kan
sende en e-post til post@fanamannskor.no. Husk å skrive navn og adresse både
på mottaker av platen – og på den som eventuelt skal ha regningen.
• Mer informasjon: www.fanamannskor.no
oktober 2011
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AVD. BERGEN
Teatergt. 20
Teatergt.
Bergen
5010 Ber
gen
Tlf: 55 21 44 50

AVD. BERGEN VEST

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

Åpent: Man-tirs-ons-fre 8 - 16 • Tors 8 - 20 • Lør 11 - 15

Tlf 55 13 15 00

www.dbeg.no
Begravelsesbyråkjeden Jølstad

Mellom hvert
menighetsblad...
følg med i

Begravelsesbyrået for
byen og distriktet

Tlf.:
Fax:

D¯GNVAKT á 55 55 16 16

Bok & Media Vestbok

55 11 80 10
55 11 80 11

Hver fredag:
Kunngjøring om
gudstjenester
i Fana Prosti.
E-post:
sylvi@fanaposten.no
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Kort fortalt:
Jeg er Vestlending, og
lykken er å rusle en lun
sommerkveld langs
Bryggen i Bergen!

Åsane Oasen Sletten Kilden

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

Bestill blomster på www.toppeblomster.no

Tlf: 55 18 03 00

Tlf. 55 27 28 29

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

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 22

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

Cellegrupper: Birger Huun
55 28 92 04/917 15 464

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

Besøkstjenesten
Anne Ingrid Alme . . . . . 992 59 099

KRIK. Hovedleder Svend Magnus
Pettersen . . . . . . . . . . 990 24 727

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

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

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

Søndagsskolen
Kristin Trætteberg . . .97 71 84 38

Barnehagestyrer
Signe Trætteberg
mobil . . . . . . . . . . . . . . . 906 18 691
Menighetsrådsleder
Nora Linden
Telefon . . . . . . . . . . . . . .55 36 00 67

Speiderne
Jan Thomas Moldung 906 58 242

Hovedleder Ungdomsklubben:
Ingrid Fluge Hole . . . . 970 95 284
Ungdomsarbeider
Harald Øgaard . . . . . . 416 38 175

Kreating
Charlotte Davidsen . . 919 94 285
Vilde Viki Johnsen . . . 926 30 908

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

Hovedleder lederkurs
Sandra Sivertsen . . . . 480 26 862

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

oktober 2011
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Livets
gang
21.08: Lene Langeland
Dreyer
Viljar Bie Wikander
Brede Myrmel
Magnus Ruud Hovden
Eliah Alsaker Solheim
28.08: Signe Johanne Njerve
Selma Ottershagen
Olsen
Olav Engan Steihaug
Lucas DahleSlettebakken
Pernille KratterKristiansen
04.09. Sigurd Sæthre
Stendal
Anton Kornelius
Befring Berge
Aksel Ebonka
Vallestad Inye
11.09. Åsmund Hustrulid
Lona
18.09. Emma Chantell
Thorstensen
Jakob Henriksen
Holm
Oda Tørnby Bolstad
Isak Holst Watnedal
Frida Agasøster
Kvamme

FOTO: J.H. MICHELSEN

Atter er det høst
Vi skriver oktober og naturen rundt oss er i ferd med å gjøre seg
klar for vinter og kulde.
AV NORA
LINDÉN

27.08. Line Merethe Eriksen
og Sigurd Raubotn
24.09. Therese Andreassen
og Geir Erstad

Hallvard Ingvald Lundøy
Astrid Silver
Arne Bernhard Lyngvi
Johan Fredrik Skram
John Engelsen
Esther Torsteinsen
Gerd Farsund
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Vi har hatt en
travel
og
spennende
september
måned, med kirkevalg, bibeltime om høstens tema Jordnær –
himmelvendt og vi har hatt
presentasjon av årets konfirmanter i kirken.
Gjennomføringen av kirkevalget er omtalt på annen plass
i menighetsbladet. Jeg vil bare
uttrykke glede over flott fremmøte valgdagen, og glede over

resultatet. Dette vil bli et sterkt
menighetsråd som vil kunne
arbeide klokt med de utfordringene som neste fire årene
vil bringe.
Her vil jeg nevne innføring
av ny liturgi, videreføring av
trosopplæringsplanen, bruk
av nye bibler og arbeidet i de
mange utvalg som er i virksomhet i Slettebakken menighet. Her ivaretas oppgaver
som angår store og små i menigheten, og tjener til et godt
og verdifullt fellesskap i kirken vår.
Jeg finner noen kloke ord om

det å tjene i Svein Ellingsens
salme Vi rekker våre hender
frem, nr. 710 i salmeboken.
Når vi synger denne salmen
under gudstjenesten tenker jeg
at denne bønnen til Gud, om
hjelp til å tjene, om kraft fra kilder utenfor oss selv, er en bønn
om hjelp også for menighetsrådets arbeid:
Vi rekker våre hender frem
Som tomme skåler
Kom til oss Gud, og gi oss liv
Fra kilder utenfor oss selv.
Takk Gud for at vi får kraft fra
deg til dette arbeidet. ●
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Trosopplæring:

HVA SKJER DENNE HØSTEN?
4 -ÅRSSAMLING:
Onsdag 19. oktober kl. 17.30 er alle 4åringer invitert til kirken vår. Da skal vi
leke, spise litt, prate sammen, synge og oppleve kirkerommet og bibelfortellinger.
Søndag 23. oktober kl. 11.00 blir det høsttakkefest med utdeling av 4-årsbok. Her kan
vi røpe at magiske ting skal skje! Kom og se!
TWEENSHELG:
Fredag 21. oktober til lørdag 22. oktober er
alle 7. og 8.-klassinger invitert til en skikkelig happening. Under overskriften «Hva er
da et menneske?» skal vi utfolde oss kreativt gjennom, drama, hiphop/breakdance,
sang, musikk og foto. Det blir dessuten
morsom underholdning og overnatting. Vi
starter fredag kl. 17.00 og avslutter med
konsert lørdag kl. 16.00.

X-MESSE:
Alle 17 og 18 åringer blir invitert på Xmesse søndag 23. oktober kl. 19.30. Dette er en messe med spennende virkemidler laget av unge for unge. Opplev
en gudstjeneste utenom det vanlige!
5-ÅRSSAMLING:
Søndag 13. november kl. 11.00 er alle 5åringer invitert til en «Sprell levende søndags-skolesamling». Alle 5-åringer får sin
egen søndagsskolesekk med hemmeligheter oppi!
Når det nærmer seg, kan du lese mer om
samlingene på www.slettebakken-kirke.no
De ulike aldersgruppene vil også få egne
innbydelser i posten.
Velkommen! ●

I GUDS HÅND
Trosopplæring i
Slettebakken menighet

Kirkevalget
Kirkevalget 2011 ble avholdt samtidig
med kommune - og fylketingsvalget.
Tross ruskevær var fremmøtet godt. Opptellingen
viser også bedre oppslutning enn ved valget for to
år siden. 10 personer er valgt som faste medlemmer av menighetsrådet. Syv personer ble valgt som
varamedlemmer med møterett. Vi ønsker det nye
menighetsrådet i Slettebakken lykke til!
1. Signe Trætteberg
2. Astrid Tordal Rafteset
3. Reidunn Hernes
4. Inger Maren Tveit
5. Nora Johanne Linden
6. Hildegunn M. Øgaard
7. Ragnhild Leivsdotter Rossehaug
8. Atle Miguel Falck Mercadal
9. Anders Teigen
10.Per Magnus Isaksen
Varamedlemmer
1. Terje Faanes
2. Tove Elin Nygaard
3. Åshild Mæstad
4. Jalal Saleem
5. Claus Sirnes
6. Hroar Evjenth
7. Ruth-Lillian Fauskanger

MENIGHETENS DAG
5. NOVEMBER
Dagen da vi samles til gode opplevelser, masse aktivitet,
deilig mat og skaffer penger til menighetsarbeidet!

Program:
Del 1:
11.30 MINIKONSERT I KIRKEN
Sang ved alt fra babyer til pensjonister.
12-14.30 AKTIVITETER
For barn: Formingsaktiviteter, ansiktsmaling,
fiskedam.
For alle: Loddsalg, åresalg, ”tipp og vinn”, kafè.
Ca. 13.00 MIDDAGSSERVERING
Legg lørdagsmiddagen til kirken!
Del 2:
15.00-ca. 17.30 BASAR:
Stor hovedutlodning, åresalg, bonglotteri.
”Til ettertanke”
Underholdning
Kaffe og kaker

Vi trenger masse
gevinster og
praktisk hjelp! Ta
kontakt med
menighets kontoret hvis du
kan bidra.

Tusen Takk!

VELKOMMEN!

Andre:
Sokneprest Jorunn M. Johnsen
Kapellan Lars Petter Eide
Menighetskonsulent Mona G. Eide ●
oktober 2011
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B
I Jesu hender
av Lillian Kvinge

Gudstjenester i
Slettebakken kirke

I Jesu hender
Har du lagt ditt liv
i Jesu hender
du er trygg hvor enn
i verden du deg vender

16. oktober,
18. søndag etter pinse
Kl. 11.00 Økumenisk gudstjeneste ved Jorunn M. Johnsen
og Åge Frantzen. Søndagsskole.
Motettkoret deltar.
23. oktober,
19. søndag etter pinse
Kl. 11.00 Høsttakkefest ved
Lars Petter Eide, Kristin
Trætteberg og barnekorene
i kirken. Dåp. Utdeling av
4 års bok.
Kl. 19.30 X-messe ved Lars
Petter Eide og ungdomsledere.
SoundsLikeUs deltar. Nattverd.

Andakter på sykehjem

Pensjonisttreff
Onsdag 2. november kl. 11.30. Dagens
gjester er pensjonistkorene fra Domkirken,
Landås og Slettebakken.

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

Dialoggruppen

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

6. november, Allehelgensdag

Åpen kirke i Slettebakken

Kl. 11.00 Allehelgensmesse
ved Lars Petter Eide og Slettebakken Motettkor. Søndagsskole.

Torsdager kl 11.00-13.00
Da er kirkerommet og menighetssalen
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».

20. november,
siste søndag i kirkeåret
Kl. 11.00 Høymesse ved Lars
Petter Eide. Søndagsskole. Samtaletreff etter gudstjenesten.
27. november,
1. søndag i advent
Kl. 11.00 Barnas gudstjenestedag, familiegudstjeneste ved
Kristin Trætteberg, Jorunn M.
Johnsen, menighetens barnehage og 11-åringer fra Lys Våken. Dåp.

Gudstjenester på
Sædalen skole
• Søndag 16.oktober kl 11.00.
• Søndag 6. november kl 11.00
• Søndag 20.november kl 11.00
• Søndag 4. desember kl 11.00

Så takk ham da
for at han deg bevarer
og frelser og befrir
fra alle farer

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

Kl. 11.00 Bots- og bededagsgudstjeneste ved Jorunn M.
Johnsen. Søndagsskole.

Kl. 11.00 Høymesse ved Jorunn
M. Johnsen. Dåp.Søndagsskole.
Presentasjon av nytt menighetsråd.

Han er med i alle
livets faser
ja også der storm
og uvær raser

Det skjer i menigheten

30. oktober, Bots- og bededag

13. november,
22. søndag etter pinse

FULLDISTRIBUSJON

Returadresse:
Slettebakken menighetskontor
Vilhelm Bjerknesvei 31
5081 Bergen

Bønnesamling
Hver mandag kl 18.00 er det bønnesamling
i kirkerommet.

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

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 samtaler som kanskje kan være til
hjelp for deg på din livsvei. Samtaleleder er
Ragnvald Hemstad.
Møtetider for
resten av høsten:
• 19. oktober
• 16. november
• 7. desember
Alle dager
kl 19-21 i
Slettebakken
kirke.

