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med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti

I Jesu fødeby
Diakon Tone Totland
har besøkt Israel og
de palestinske områdene. Det ble en inntrykksterk reise.
Side 2-3 og 6-7

Slettebakken-jul
Tradisjonen tro er det
et mylder av konserter, kirkelige handlinger og andre arrengementer i anledning advent, jul og
nyttår.
Side 2-3 og 14-16

Eiel stenger ikke
Virksomhetsleder og
prest Eiel Holten ved
Kirkens bymisjon i
holder dørene vidt
åpne i julen. Side 8-9

God jul!
Slettebakken menighet ønsker alle en riktig
god jul og et godt nyttår, og gratulerer også
Fana med ny nærkirke i Blomsterdalen.
Kontaktinformasjon side 13 • Kalender side 16
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I Slettebakken kirke er vi heldige som får
besøk av skoleklasser som skal bli mer kjent
med lokalmiljøet sitt og også kirken sin. På
besøk i kirken får de vite litt mer om både
bygget og kunsten vi har her.
REFLEKSJON VED
JORUNN M. JOHNSEN

De som kjenner denne kirken husker gjerne at vi bak
alteret har stående seks store
lysestaker, og mellom dem
står et stort kors som også
brukes som prosesjonskors.
Vi spør noen ganger skoleelevene hvor mange lys som
står der og får som svar –
«seks vel»! De kan nok undre
seg over prester og menighetspedagoger som ikke kan
telle så langt. Det kan jo
nemlig de som går i første
trinn på barneskolen. Kanskje er det litt lureri fra vår
side når vi spør slik. Vi sier
nemlig at det rette tall er sju.
Korset i midten er på en måte
også et lys. Det er jo symbol
på Jesus Kristus. Han som er
verdens lys. Når vi forklarer
dette og teller på denne måten så forstår skoleelevene;
de er flinke på så mange vis
når det gjelder kunnskap om
kirken.
Jesus som verdens lys er et
ord vi gjerne løfter frem i kirken. Vi går nå inn i adventstiden, vi ser frem til jul og forbereder oss på ulike vis. Vi
tenner våre lys, et for hver

søndag i denne ventetiden.
Vi leser gjerne de gamle profeters løfter om Frelseren
som skulle komme. Vi ser
frem til selve julehøytiden og
bibelordene som vi da løfter
frem. Et av dem er ord fra Johannes-evangeliet som alltid
lyder i kirkene på juledag:
Det sanne lys, som lyser for
hvert menneske,
kom nå til verden.
Ordet ble menneske og tok
bolig iblant oss,
og vi så hans herlighet,
en herlighet som den enbårne
Sønn har fra sin Far, full av
nåde og sannhet.
Vi lever i en verden som er
preget av uro, og for mange
også en opplevelse av håpløshet og mørke. I alt dette
trenger vi hjelp til både å se
hverandre og arbeide for det
godes sak i denne verden. Vi
trenger også et lys som kan gi
oss mot og kraft til å leve. Jesus vil være dette lys for oss.
Han kom for vår del, for å gi
oss hjelp både i dette livet og i
et evighetsperspektiv.
Vi trenger et lys som hjelper oss til å gripe sannheten
om oss selv. Vi trenger også
et lys som kan vise oss den
Gud som er full av nåde og
sannhet, den Gud som vil
dele sin velsignelse ut over
alle som ber om det - en gave
som er så stor og omfattende
at den er vanskelig både å
begripe og gripe, ja også å
telle. ●

Betlehem
akkurat nå

- Betlehem er jo vuggen til Jesus, sier diakon
Tone Totland, både med glede og sorg i stemmen
og øynene. Hun har nylig vært på reise en uke i de
israelske og palestinske områdene.
AV IVAR BRAUT

Tone Totland har vært med i et
reisefølge ledet av Eirik R. Mills,
tidligere prest i Fana.
-Hva var igjen av vuggen nå?
-Det spesielle er at det er så få
kristne igjen i Betlehem. Fra å ha
vært en majoritet er de blitt en liten minoritet på et par prosent.
De trenger støtte, for fødebyen til
Jesus er blitt forlatt av mange
kristne, ikke minst fordi mange
unge ikke ser noen jobb- og
fremtidsmuligheter i regionen.
-En urolig by?
-Ja, og da er vi inne i de politiske
diskusjonene jeg ikke skal gi meg
inn på. Men i dag er Betlehem
mer enn en by i sentrum av konfliktene. Det er også en vanlig by
med folkeliv, det er trygt å være
der, vi møtte gjestmilde folk som
inviterte oss hjem og gav av det de
hadde. Jeg opplevde et genuint
preg. Det var nøysomt og med et

JULEFEST FOR HELE FAMILIEN!
Vi starter tradisjonen tro med en samling inne i
kirken. Gjennom ord og toner får vi høre om hvorfor vi har fest i julen. Deretter spiser vi sammen,
og juletregang hører selvsagt med. Og hvem vet?
Blir det noen overraskelser i år også?
Slettebakken kirke, tirsdag
3.januar kl. 17.00
Pris: 30/50 maks 150 for en familie

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

Annonser, fellessider (side 5-12):
Knut Sundt Rosenlund - 906 96 474 - costly@online.no
Annonser, lokalsider: Kontakt lokalredaksjonen.
Stoffdeadline neste nummer:
Mandag 16. januar
Ø M E R KE
T
ILJ
Utgivelsesdag neste nummer:
M
Tirsdag 31. januar
Møtekalender/utgivelselplan:
Se facebook-gruppen «Informasjon
1
9
Trykksak 6
menighetsblader Fana prosti»
24

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.

hverdagslig glimt i øyet. Og vi
møtte ikke aggresjoner.
-Dere bodde i Betlehem?
- Ja, og det var viktig. Da fikk vi
møte menneskene i byen og det
alminnelige livet, antakelig på en
annen måte enn den tradisjonelle
Israel-turisten. Men de ytre rammene var strenge pga bevoktningen og muren.
-Så hvordan vil du høre julebudskapet i år etter denne turen?
- Julen vår er nok blitt det søte,
lille Jesusbarnet. Jeg kommer til å
tenke mer på at Jesus selv ble født
i en by som også den gangen hadde konflikt og at familien hans
var truet og ble flyktninger. Jeg
tror på julebudskapet om at Jesus
er der fortsatt i en truet verden.
Han har ikke forlatt verken Betlehem eller noen andre steder.
Blant annet ble dette veldig sterkt
for meg da vi var i landskapet der
Jesus kan ha sagt ordene: «Salige
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Diakon Tone på
handel i Betlehem.
FOTO: PÅL BRANDTZÆG

er de som skaper fred». De ordene
står der for alltid. Og jeg kommer
til å ta med meg i tankene mosaikkbildet i en av kirkenene, av
englene som gråter.
- Jeg kommer også til å tenke
på vandringen til Maria og Josef.
Vi kjørte faktisk samme veien fra
Nasaret til Betlehem mens de jo

hadde andre vilkår. Jeg kommer
til å se for meg landskapet – det
var her det hendte.
- Utfordringer for oss som
kirke?
- At vi som kristne bør våge å ta
inn over oss situasjonen for våre
medkristne i Betlehem – og de
andre som bor der. Og er du tu-

rist bør du bruke tid og handle
hos de lokale i Betlehem. Denne
byen står for meg som et paradoks: Gud kommer med «en stor
glede for hele folket» nettopp til
Betlehem der konflikten var den
gangen og nå.
- Men det var sterke inntrykk
ellers også?

- Getsemane. Hagen med oliventrær der Jesus bad natt til
Langfredag. Det var sterkt. Å sitte blant oliventrær der noen av
dem kanskje er mer enn to tusen
år gamle – det gav en samtidighet
med Jesu kamp den gangen. ●
Se også side 6-7

SoundsLikeUs
Unge voksne-koret SoundsLike
Us har førjulskonsert den første
søndagen i advent.
Dirigent Sigrun Skjælaaen Dahl leder sin første
konsert med koret med mange nye sanger på
programmet. Inngang er gratis, men det tas opp
kollekt til inntekt for koret etter konserten. I tillegg arrangerer koret kafé i menighetssalen etter konserten.
Benytt anledningen til å få en stemningsfull
start på adventstiden!
Slettebakken kirke
søndag 27. november kl. 17.00 ●

desember 2012

3

slettebakken 6-11_slettebakken.qxp 17.11.11 21.34 Side 4

Skrivekunstsuksess
Høsten 2011 er det etter initiativ fra noen eldre i Slettebakken menighet startet opp kurs i skrivekunst. Inspirerende leder er pensjonert
lektor Odd Sætre, og Kulturutvalget er praktisk tilrettelegger. 11 deltakere kommer sammen hver 14. dag, og skriver tekster om varierte tema i ulike sjangre. Vi kan allerede slå fast at dette er et kurs som frister til gjentakelse – og hvem vet – kanskje vil det resultere i et
hefte med mange leseverdige tekster. Her tar vi med en tekst skrevet av Inger-Margrethe Løvold.
Sverre T.

HENDER

av Inger-Margrethe Løvold

Jeg ser på hendene mine som ligger i fanget mitt. Rynkete,
litt hoven i fingerleddene
– gamle. Ikke så raske
og flinke som de en
gang var.

Litt underlig i grunnen å
tenke på hva de har vært
med på… Alt det jeg ville gjøre, og alt det jeg måtte – også ting
som bød meg i mot – har de gjort.
En gang må de ha vært liten, myke og
butte med små smilehull over fingerknokene. Min mor må ha holdt dem
varsomt – min far må ha kysset dem.
De må ha rotet i sand og søle, lekt med
dukker, skrevet mine første bokstaver
mens de tviholdt på blyanten for at den
ikke skulle gå sin egen vei. De har vært
åpen og innbydende, men og hardt

Kom
Kom til Jesus med all di synd
og du vert rein for Gud.
Nei, ingen som til Jesus seg vender
vil han støyta ut.
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knyttet i et raseri og en protest som jeg
ikke kunne slippe løs.
Fordi jeg elsket jorden og blomstene,
gjorde de det og. Fordi jeg likte å skrive,
gjorde de det for meg. Fingrene strikket
runde etter runde, plagg etter plagg, år
etter år – utrettelige.

De har kjærtegnet, klappet, trøstet, tørket tårer, renset sår og satt på plasterlapp, vasket vekk oppkast og
verre ting, og gitt en og annen en
klaps på baken for å markere alvor og
grenser. De har elsket, de har lukket øynene til den døde.
De har vært foldet i angst, fortvilelse, i
bønn om hjelp, om styrke og håp, om
nåde, om fred.
Nå ligger de der – fremdeles ganske
brukbare. ●

av Lillian Kvinge

Det er det same kva du
har gjort, bring det med til han.
La Jesus ta seg av det alt,
og du når livsens land.
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Kulturkalender

Skjold kirke 4. des. kl 19: Julekonsert med Skjold Nesttun
janitsiar orkester, Extasis,
Cantus, Skjold kirkekor.

Fana kirke søn. 27. nov. kl 17.35:
Stemningsmusikk før lysmessen. Ved Heidi Lambach, Kjetil
Birkeland Moe og Jostein Aarvik.

Søreide kirke søndag 11. des.
kl. 11. Ny julesang urfremføres
direkte på radiogudstjenesten.

Slettebakken kirke søndag 27.
november kl. 17: Førjulskonsert
med Sounds Like Us. Kafé i menighetssalen etter konserten.
Søreide kirke søndag 4. des.
kl 17: Kom i god julestemning
ved å synge sammen. Med Familiekoret og Søreide Ten Sing.

Fana kirke søndag 11. des.
kl 17 og 19.30: «De Store Julekonsertene» med Fana musikklag, Fana kammerorkester,
Fana mannskor og Fana kyrkjekor.
Skjold kirke 11. des. kl.18 og
20.30. Konsert med Sola Fide.
Se også solafide.no

Storetveit kirke tirsdag 13. des.
kl. 19.30: Christmas Carols,
synger julen inn på engelsk
sammen med gospelkoret
Agape.
Bønes kirke tirsdag 13. des.
kl. 21. Jentekoret Kalliope
synger julen inn.
Birkeland kirke torsdag 15. des.
kl. 19: Julesang av damekoret
Korall. Solosang av dir. Chris Andre Lund.
Storetveit kirke, fredag 16. des.
kl.19. Konsert med Divas n'gents, Paradur, og Paradis
barnekor.

Birkeland kirke søndag 18. des.
kl. 19: Julekons. Birkeland kantori og Fana kammerorkester.
Bønes kirke 20. des. kl 19: «Juleklang». Julekonsert med C.
Dyngeland og musikervenner.
Fantoft stavkirke fredag 6. jan.
kl. 18 og 20: Draumkvedet.
Se egen artikkel.
Storetveit kirke fredag 27. jan.
kl. 19: Temakveld med Sunniva
Gylver.
Fana kirke søndag 29. jan. kl 19.
Konsert med Kor é Vi i anledning
korets 20-års jubileum.

Julehilsen fra biskop Halvor Nordhaug:

Guds ord og Guds
kroppsvarme
Det er ikke alltid sant at taushet er gull. Noen ganger kan
tausheten være ødeleggende. Dersom det lenge blir stille mellom
to venner, er som regel vennskapet i krise. Og hvis noen vi er
glade i kniper munnen sammen, tenker vi fort at noe er galt.
Kjærligheten trenger ord, gode ord.
I julen feirer vi at Ordet fra Gud er kommet
til oss. Gud har noe på hjertet, han vil oss
noe. I Marias livmor skjedde det at «Ordet
ble menneske og tok bolig iblant oss» (Joh.
1,14). Gud griper ordet og han gjør det
gjennom snekkersønnen Jesus fra Nasaret.
Slik Jesus er, slik er Gud.
Gud kniper ikke igjen munnen. Vi behøver ikke lure på hva Han tenker om oss,
men kan høre hva Jesus sier: «For så høyt
har Gud elsket verden at han ga sin Sønn,
den enbårne, for at hver den som tror på
ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv».
Jesus går ikke lenger rundt slik at vi kan se
og høre ham. Men han er hos oss fortsatt,
og hans ord er nær hver og en av oss i Bibelen. Ja, det går faktisk an å si at ordene hans
nå er kommet oss enda nærmere. I år har vi

En frelser født

nemlig fått en ny bibeloversettelse. Det er
en stor og gledelig begivenhet. La denne
boken bli årets julegave!
Det kan være vanskelig når kjente og kjære bibelord oversettes på nye måter. Da den
første nynorskbibelen kom i 1921, skal det
visstnok ha vært en eldre mann som utbrøt:
«Er det ikkje lenger godt nok at Skrifta er på
det språket Meisteren sjølv tala?»
Guds ord må imidlertid stadig oversettes
på nytt, hvis det skal komme nær oss og berøre. Språket vårt er i stadig endring. Ord
som tidligere kunne fungere, gjør det ikke
lenger. Mens det eksempelvis tidligere sto
om kirken at den var Kristi «legeme» (1.
Kor. 12), står det nå at den er Kristi
«kropp». Dette er kanskje den viktigste endringen i den nye oversettelsen. Mens «le-

«LEGEME» BLIR «KROPP»: «Dette er kanskje den viktigste endringen i den nye oversettelsen. Mens «legeme» er noe dødt og
abstrakt i våre ører, er kroppen levende kjøtt
og blod» skriver Halvor Nordhaug i sin julehilsen til menighetene. FOTO: KIRKEN.NO

geme» er noe dødt og abstrakt i våre ører, er
kroppen levende kjøtt og blod.
Når kirken blir Kristi «kropp», trekkes
linjen enda klarere til julen. Slik Jesus var en
fysisk og levende kropp som møtte menneskers kroppslige behov, skal også vi i kirken være et fellesskap der mennesker kan
komme med hele sitt liv og kjenne noe av
Guds egen kroppsvarme. Måtte mange
mennesker i Bjørgvin få oppleve kirken på
denne måten! ●

av Gustav Gundersen

Julehøytid, julefred,
lette snåfnugg daler ned,
kvelden er i emning.
Lys på lys de tennes nå,
i en hverdag kanskje grå,
og skaper julestemning.

Stans så opp et øyeblikk,
på den veien som du gikk,
og la din tanke dvele.
På en stalldør som på klem,
skapte håp i Betlehem,
vi alle kunne dele.

For et under der de så,
barnet som i krybben lå,
det bar evighetens bud.
Om en frelser født på jord,
med Maria som sin mor,
ble oss skjenket av vår Gud.

desember 2012
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– Ahlan wa sahlan!
I oktober var Esther Motzfeldt Andersen og Tone Totland fra Birkeland menighet i
Fana og undertegnede med på en alternativ pilegrimstur til Israel og Palestina.
Turen fokuserte på Jesu liv, men like mye på Jesu ord om å møte alle mennesker,
uavhengig av etnisk, religiøs eller sosial bakgrunn, med verdighet og respekt.
TEKST: EIRIK MILLS

Vi møtte jøder, kristne og muslimer; både
israelere og palestinere, og fikk høre deres
historier. «Ahlan wa sahlan» var tre ord vi
hørte ofte. Det betyr velkommen på arabisk. Overalt møtte vi gjestfrie mennesker
som takket for at vi besøkte Det hellige land.
«Fortell deres venner at de er velkomne, at vi
trenger dem, at det er trygt å reise hit. Ahlan
wa sahlan», sa de.

Fikk gave i gavebutikk
– Det gjorde sterkt inntrykk på meg, forteller Esther.
– Den menneskelige varmen jeg ble møtt
med og gleden over at vi kom fra Norge for
å besøke Betlehem. Dette merket vi spesielt
da vi ble invitert inn i et muslimsk hjem. Til
tross for forskjellig tro og livssituasjon hadde vi så mye felles å snakke om, blant annet
familieliv.
Vi møtte også en palestinsk kristen
kvinne som drev butikk sammen med sin
bror. Hun var fortvilet over at det kom så få
turister til Betlehem, men glad julen stod
for døren - for da pleier turister å komme
for å feire julaftengudstjeneste i Fødselskirken. Sjelden går vi ut av butikker i Norge
med en gave, her fikk vi med oss et lite trekors i hånden som en hilsen på reisen.
Lav sykehusstandard
En annen kvinne vi møtte trengte en operasjon. Men siden hun ikke hadde noen sosiale rettigheter i Israel, hvor utstyret er det
beste, måtte operasjonen skje i Betlehem.
Der er utstyret og behandlingsmulighetene
mindre avanserte. Hun levde i uvisshet om
sin helsesituasjon og om hun ville få forsvarlig behandling.
– Vi var to kvinner som bor i helt ulike deler av verden, men det var godt å kunne holde rundt hverandre, og det var godt å kunne
si «jeg vil be for deg» til henne, sier Esther.
Kanskje var det likevel gjestfriheten til en
ung mann, bare 20 år gammel, som gjorde
sterkest inntrykk på det lille reisefølget vårt.
Vi møtte ham utenfor den militære kontrollposten som skiller Betlehem fra Jerusalem. Der hadde han solgt kaffe til forbipas-
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SMERTENS VEI: En tidlig morgen fulgte vi Via Dolorosa, smertens vei, som Jesus gikk mot
Golgata. Her leser Esther Motzfeldt Andersen fra pasjonshistorien.
FOTO: PÅL BRANDTZÆG

serende siden klokken ett om morgenen.
Spontant ble hele gruppen vår, 15 menn og
kvinner, invitert inn i storfamiliens enkle
hjem i Alazzeh flyktningleir. Der delte de
sitt nybakte brød med olje og krydder med
oss, og vi fikk nyte nytrukket myntete. Den
unge mannen hadde forsørgeransvar for

hele familien. Etter å ha vært sammen med
oss skulle han til sin neste jobb på en restaurant der han ikke var ferdig før ut på ettermiddagen. Det var en åpenhet, varme og et
smil i dette hjemmet, samtidig var han urolig for fremtiden, og hvordan familien skulle
klare seg.

DELT BY: Klokken fem om morgen besøkte vi chekpointet som skiller Betlehem fra Jerusalem. Da var det allerede lang kø med arbeidere på vei til jobb.
FOTO: PÅL BRANDTZÆG
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VELKOMMEN: Khalid, kaffeselgeren vi møtte ved checkpointet, åpner sitt hjem. I bildet er Khalid, hans kone og datter og Lise Mills.
FOTO: PÅL BRANDTZÆG

Tillitsfulle og åpne
– Alle vi møtte var tillitsfulle og åpne. Vi
kjente oss trygge, selv om enkelte ting, ikke
minst på de militære kontrollpostene, var
skremmende og vanskelig å forstå, sier Tone
Totland.

– Vi erfarte at menneskene vi møtte ønsket fred med hverandre og en bedre livssituasjon. I møte med alle disse forskjellige
menneskene var det også godt å være der
Jesus vandret, og å ha tid til å stoppe opp og
lytte til det han sa om seg selv, om oss men-

nesker og vårt forhold til hverandre, legger
hun til.
«Ahlan wa sahlan» ville kanskje også Jesus
ha møtt oss med hvis han levde i Betlehem i
dag. Det er inviterende, vennlige og nestekjærlige ord. ●

desember 2012
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Jul hos
Kirkens
bymisjon:

– La troen

– Den danske forfatteren
Carsten Jensen skriver et sted
om kirkene som kun er åpne
søndag formiddag; at det er
som om de frykter at den siste
rest av tro skulle slippe ut.
Slik er det ikke hos oss. Her
står døra på vidt gap, slik at
troen kan strømme ut. Og det
går aldri tomt, sier
virksomhetsleder og prest
Eiel Holten ved Kirkens
bymisjon i Bergen.
TEKST OG FOTO: MAGNE FONN HAFSKOR

Jeg treffer den tidligere Birkeland-kapellanen en tidlig kveldsstund på Magdalena, bymisjonens egen kafé vegg i vegg med Korskirken. Her er prisene lave og takhøyden
stor. Og på julaften inviterer de til gjestebud i
Korskirken.

Parkeringssynder møter råsyklist
For undertegnede har det vært en travel
ettermiddag, med henting i barnehage, familiemiddag og korøving for døtrene mine.
Jeg er allerede sent ute til avtalen vår idet jeg
svinger inn på Korskirkeallmenningen. Her
er det ikke en parkeringsplass å oppdrive. Så
rygger det en bil ut fra Rema 1000. «Flaks»,
tenker jeg, kjører frem og setter blinklyset
på. Da kjører det en kvinnelig bilist opp ved
siden av meg, slik at jeg ikke kommer frem.
Først blir jeg irritert, men i løpet av et mikrosekund skjønner jeg tegningen: Hun har
stått og ventet lenger bak. Jeg rygger tilbake,
den parkerte bilisten slippes ut, og damen får
parkere. Selv feilparkerer jeg bilen tett inntil
kirkeveggen, med ene hjulet på fortauet, og
går Eiel Holten i møte.
– Beklager, sier jeg.
– Ta det rolig sier han, og ser på bilen min.
– Bergens Tidende tok bilde av meg i dag,
og det ligger nå ute på nett som eksempel på
en råsyklist.
250 frivillige
Han ler, samtidig som han nikker til noen litt
eldre karer på trappen. Isen er brutt, og jeg
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ÅPEN BYMISJONS-KAFÉ: – Folk trenger et sted å høre til. Enten du lever livet ditt på fortauet eller sitter
noen er glad i deg, gir deg omsorg og er fattigere uten deg. Det er helt felles menneskelig, sier Eiel Holten.
i Kafé Magdalena.
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n strømme ut!
ganisasjon som tiltrekker seg mange mennesker som har lyst til å gjøre en innsats for
andre.

En åpen kirke
Korskirken er åpen hver dag, fra mandag til
lørdag. På søndager er den derimot stengt.
Det er lokalmenighetenes dag.
– Hver dag kl. 12 samles vi til middagsbønn, og hver onsdag har vi hverdagsmesse
med nattverd, forteller Holten.
– Så jeg har flere gudstjenester enn noensinne. Jeg setter stor pris på det å være prest i
en kirke som er fysisk åpen. Det signaliserer
veldig mye av det som jeg vil at kirken skal
være.
Korskirken har et sted mellom mellom
40.000 og 50.000 besøkende i året. I sommerhalvåret er mange av disse turister.
Mange vil se den gamle kirken. Den ble bygget en gang på 1100-tallet, og har en lang og
unik historie som et åpent gudshus der folk
har kunnet søke tilflukt. På gudstjenester og
middagsbønner er det likevel menigheten
som fyller benkeradene. Denne består av alt
fra de eldre som tidligere soknet til Korskirken menighet (den finnes ikke lenger) til bymisjonens brukere og gjester.

sitter godt i det på Marmorneset, så trenger du å vite at
olten. Under: LIVSMOTTO: Klart budskap på veggen inne

får umiddelbart et inntrykk av en vennlig,
avslappet og humoristisk mann.
– Jeg liker frisyren din, kommenterer en av
karene på trappen, og peker på den glattbarberte skallen hans.
Holten stopper, veksler noen vennlige ord
med dem, før vi finner oss et bord inne i kaféen. Der forteller han meg at han er leder for
Fellesskap og kirkelig arbeid, en av fire avdelinger ved bymisjonen.
– Vi er seks ansatte, i tillegg til at vi har
rundt 50 frivillige tilknyttet denne avdelingen, forteller han.
– Det høres mye ut?
– Det er det også. Totalt er det rundt 250
frivillige tilknyttet Kirkens bymisjon. Det
sier litt om virksomheten vår. Dette er en or-

Nattverd i lunsjen
– Mange av disse er mennesker med psykiske utfordringer, rusavhengige eller andre
som ellers ville vært alene, sier Holten.
– Og så har du de som bare bruker lunsjpausen til å få med seg en gudstjeneste. Vi
har en del av de som kommer i skjorte og
dress, rett fra kontoret. Så det er en utrolig
sammensatt menighet.
– Føler du at dette er et uttrykk for noe?
Er det en mer søkende tidsånd nå?
– Vi merker et veldig trøkk her, ikke minst
fra de som ønsker en samtale med prest eller
diakon. Jeg begynte her i april 2010, og har
allerede hatt flere sjelesørgersamtaler enn jeg
hadde på syv år som kapellan i Birkeland menighet.
– Hva ønsker folk å snakke om?
– Mange kommer fordi livet er vanskelig.
Det kan være ektefellens rusmisbruk, eller
barna deres som søker seg mot feile miljøer.
Andre sliter med angst, depresjon eller økonomiske problemer.
Høy og lav
– Opplever du mye ensomhet blant de som
tar kontakt?

– Ja, det vil jeg si. Noen av de som kommer hit er det jeg vil kalle ressurssterke folk
med gode nettverk. Men de har ingen de
kan snakke om disse tingene med. Livene
deres har noen rom som de ikke vil åpne for
alle. Da blir de ensomme med sine sterke
opplevelser.
Korskirken og medarbeiderne i Kirkens
bymisjon er da et trygt sted å komme. For
det er noe med denne organisasjonen. Du
føler det allerede på dørstokken, slik jeg
prøvde å beskrive det innledningsvis. Her
er alle velkommen, uansett livssituasjon eller samfunnslag.
– Vi tar mot alle med åpne armer her,
samme hvor tung bagasje de har med seg,
sier Holten.
– Se bare de som satt på trappa i sted. Dette er personer som lever litt i randen av samfunnet. De bor på et hospits inne i byen, og
har ikke noe særlig nettverk utenfor sitt rusmiljø. Men når de kan snakke til meg på den
måten, da føler jeg at jeg har møtt dem på en
måte så de kan være seg selv. De legger ikke
noe bånd på seg, de gutta der.

Ingen er bare det du ser
– Hender det at du blir overrasket?
– Jeg kan bli veldig positivt overrasket
over hvilke ressurser mange av dem sitter
på. Vi har folk i vårt miljø som er fabelaktige kunstnere. Noen maler noen veldig flotte
og sterke bilder. Andre kan være tidligere
skuespillere som på et eller annet punkt har
fått problemer med nervene. Kanskje de
måtte drikke for å stå på scenen. Jeg husker
godt min aller første middagsbønn her i kirken. Der satt en av gutta med langt hår og
skjegg. «Jeg får håpe han oppfører seg fint»,
tenkte jeg. Da vi kom frem til dagens tekstlesing, reiste han seg opp - og leste Jesaja
som om han var profeten selv. Det ble et
utrolig kraftfullt møte med mine egne fordommer som jeg har tenkt mye på siden.
«Ingen er bare det du ser» står det i bymisjonens motto. Det fikk jeg rett i fleisen da. ●
På julaften er det åpent
hus med gjestebud i
Korskirken. Her blir det
tradisjonell julefeiring
med julemat og gang
rundt juletre –fra ettermiddag til sent på kveld.
Mer informasjon:
www.bymisjon.no

desember 2012

9

felles 6-11_felles.qxp 14.11.11 13.03 Side 10

Kulturtipset I:

Sigvarts
favoritter
Før skulle ikke salmer
«hummes», og absolutt
ikke plystres. For det var
både tankeløst og
respektløst. Teksten var
det essensielle, derfor
skulle salmene leses
eller synges.
TEKST: THRUDE DEISZ

Nå hadde vi jo lært salmetekster på
skolen, og selv om jeg titt og ofte glemte meg og mullet på melodiene, så kom
gjerne ordene opp inni meg. Likevel,
for meg har nok tonen alltid vært viktigst.
Men her en dag opplevde jeg noe
spesielt: Søndagsprekenen i radio var
en musikkgudstjeneste, og plutselig
hørte jeg Sigvart Dagslands stemme som jeg tidligere ikke har hatt noe spesielt forhold til. «Eg komme til deg
Gud, med min svage tro» sang han. Tonen var nydelig, men denne gangen
var det ordene som gjorde et voldsomt
inntrykk på meg. Gjenkjennelsens
ord. Dagen etter fór jeg fluksens av sted
og fikk fatt i cd-en, som inneholder 17
sanger og salmer. Dagsland synger på
alle. Han har også skrevet en del av tekstene, og laget mange av melodiene,
blant annet til Djube spor. Cd-en ble
utgitt på Kirkelig kulturverksted i 2001
og heter Sigvarts favoritter. Noen av
dem er nå også mine favoritter.

TEKST: MAGNE FONN HAFSKOR

SIGVARTS FAVORITTER: Platen ble utgitt høsten 2001 av Kirkelig kulturverksted, og er en samling med låter fra alle
albumene frem til da.

Søreide er mest kjent som Huldra i Kjosfossen i Flåm. Ho har gjeve ut fleire cd-ar, medverka på film og i fjernsyn og studerar for
tida songpedagogikk ved Griegakademiet.

– Dette er ei stor æra, seier Åsne Agathe Sunniva Søreide frå
Tysnes, som er årets songar i tradisjonen med å framføra
middelalderdiktet Draumkvadet i Fantoft stavkyrkje på
trettandagen.

Draumkvadet for 14. gong
Før dette har ho teke utdanning som songar
ved Akademiet i København og dirigent frå
Konservatoriet i Tromsø. Ho har cand. mag.
grad i kunsthistorie, folkloristikk og teatervitenskap frå Universitetet i Bergen og har
studert folkemusikk mellomfag ved Akademiet i Rauland ved Høgskulen i Telemark.
Åsne er oppvaksen på kunst- og kultursenteret Det gamle Rekkjetunet fra 1599 på
Tysnes. Ho har reist mykje for Rikskonsertane og har hatt songoppdrag i inn- og ut-
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land - blant anna for Utanriksdepartementet og Det norske kongeparet. Det er Brynhild Utne som har invitert Søreide til stavkyrkja, slik ho har gjort med ei rekkje kvedarar kvart år like sida 1998.

Ein glimt av Paradis
– Draumkvadet hev ein heilt særeigen plass
i folkemusikken, seier Utne.
– Dette er eit litterært produkt som landet
vårt er stolt av. Det blir framleis sunge slik
som det hev blitt overlevert like sidan
middelalderen.
Ein veit ingenting om kven som har skrive
Draumkvadet. I 1890-åra tok professor
Moltke Moe brotstykke frå ulike kjelder og
sette desse saman til ei utgåve på 52 vers.
Diktet fortel om Olav Åsteson, som la seg
ned på julekvelden og fall i djup søvn. Tret-
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Hulder
i stavkyrkja

«HAN LA SEG NE
UM JOLEFTAN»:
Gerhard Munthe
(1849-1929) er kjend
for sine særmerkte
teikningar til Snorres kongesoger - og
den handteikna utgåva av Draumkvedet (1904). Her frå
opninga av visjonsdiktet.

Kulturtipset II:

Ny CD fra Sola Fide

- Vi ønsker å gi musikalske
opplevelser som går fra
hjerte til hjerte, sier korets
dirigent Janicke Damm
Rusti.
AV MAGNE FONN HAFSKOR

Kammerkoret Sola Fide («Troen
alene») fra Søreide er nå ute med sin
tredje cd-utgivelse. Platens tittel er Til
stede, to ord som henspiller på at det å
være til stede i musikken gjør noe
med oss, både som utøvere og tilhørere. Flere av sangene er komposisjoner og arrangement skrevet spesielt
til Sola Fide, og samarbeidet med arrangørene har vært tett og godt.

Inspirert av koret
– Det er en ære og til stor inspirasjon
for koret å jobbe sammen med dem
som skriver musikk til oss, sier Rusti.
Både Frank Havrøy og Anders
Edenroth har vært i Bergen og hatt
arbeidshelger med koret der musikken vokste frem i samspillet mellom
komponist, dirigent og sangere i Sola
Fide.
– Det endelige resultatet er blitt et
musikalsk uttrykk som vi føler oss
veldig hjemme i, stråler hun.
Rolf Stewart og Oddvar Tveiten
er/har vært sangere i Sola Fide, og
kjenner koret fra innsiden.
– Vi er stolte over og synes det er
svært gledelig at dette har gitt dem inspirasjon til å skrive musikk som de
ønsker vi skal fremføre, sier dirigenten.
Stor variasjon
Øystein Weider har skrevet Herren er
min hyrding (med tekst fra Salme 23),
en salme som han mente ville passe
Sola Fide spesielt godt. Han dedikerte
derfor denne sangen til koret. Sola
Fide har selv, med god hjelp fra Per

Oddvar Hildre, bearbeidet gospellåtene på platen spesielt for koret.
– En stor variasjon av sjangre fra
tradisjonelle folketoner i nåtidens tonedrakt via gospel til mer jazzbasert
populærmusikk er typisk for alle Sola
Fides konserter, så det var naturlig at
dette også kom frem på vår nye cd, avslutter Rusti.

Gripende solosang
Undertegnede kan bare slutte seg til
dette. Platen viser stor spennvidde,
fra det innledende folketoneklingende forspillet til Jeg er i Herrens hender til en gripende duett mellom Tone
Merete Jansen og Møyfrid Seglem på
His Eye is on the Sparrow. Følsom solosang får vi også fra Rolf Stewart på
I’ll Hasten to His Throne (som ikke
handler om Kanye West). Platens
høydepunkt er likevel folketonen Lær
meg å kjenne dine veie, der Lise Haukås synger acapella så hårene reiser
seg på armene mine. Det er også på
sin plass med noen ord om Eidsvåg
kirke, der platen er spilt inn. Det låter
luftig og nært, med stor dynamisk
spennvidde. Det eneste jeg savner er
at rommet «puster med». Men det er
vel ikke lenger mulig å gjenskape i vår
heldigitale tidsalder. ●
Mer informasjon: www.solafide.no

tandedags jul vakna han, då folk var på veg til kyrkja.
Medan han søv, har han sett livet etter døden, korleis
synder vert straffa, og fått ein glimt av Paradis. Olav
rir difor til kyrkja for å fortelja om det han har sett.
Etter gamal tru trudde måtte sjela gjera ei lang reise
etter døden. Olav Åsteson gjorde denne reisa i levande live.
Fantoft stavkyrkje, fredag 6. januar (13. dag jul)
kl. 18.00 og 20.00. Hugs varme klede og fottøy!
Inngangspengar. Born gratis. Arr.: Kulturutvalet i
Storetveit kyrkjelyd. ●
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AVD. BERGEN
Teatergt. 20
Teatergt.
5010 Ber
Bergen
gen
Tlf: 55 21 44 50

AVD. BERGEN VEST
2.etg på Shellstasjonen
Sartor,r, 5353
Sartor
53 Straume
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
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Gudstjeneste 1. januar -for
å minnes og for det nye år
Vi fortsetter tradisjonen her i Slettebakken kirke med å ha
en minnegudstjeneste her i kirken på kvelden 1. nyttårsdag.

I GUDS HÅND
Trosopplæring i
Slettebakken menighet

HVA SKJER?

26. november er menighetens 11åringer invitert på liggebesøk i kirken! Lys Våken arrangeres for fjerde
gang og er blitt veldig populært. Har
du en 11-åring i huset som ikke har
fått invitasjon? Ta kontakt på 977 18
438 og snakk med Kristin. Vi vil jo ha
alle med!

JULEFEST
Alle menighetens 3-åringer
er spesielt invitert til julefest 3. januar kl. 17– 19. Her
vil de få sin egen forsinkede
julegave. I tillegg blir det moro for
hele familien. 3-åringer går gratis,
andre betaler 30/50

Denne gang faller dagen på en søndag, og
det blir derfor kun kveldsgudstjeneste
denne søndag.
Ved et årsskifte er det godt å stoppe opp
og se tilbake på året som har gått og samtidig prøve å se fremover på det nye året.
Mange av oss foretar gjerne da en oppsummering av hvordan det gamle året har
vært både med gleder og sorger. 2011 har
vært et spesielt år for så mange i vårt land
etter terroren vi erfarte som folk den
22.juli. For noen vil minner om dette stå
langt fremme når året skal oppsummeres,
for andre er tap av nære og kjære det som
har gjort året spesielt. Et årsskifte kan fylle
oss med håp om at det nye året skal bli
bedre. Samtidig kan vi også ha våre bekymringer for det nye året som ligger foran.
Derfor inviterer vi den første dagen i det
nye året til en samling i kirken for i fellesskap, i bønn og ettertanke, å legge frem for
Gud våre tap, vår sorg og vårt savn og også
be om hjelp og velsignelse over det nye
året.
Nyttårsdag 1. januar 2012 kl. 20.30 blir
det holdt minnegudstjeneste i Slettebakken kirke ved menighetens to prester, Jorunn M. Johnsen og Lars Petter Eide.
De som har mistet noen de siste år, de
som sitter med savn og sorg inviteres spe-

sielt til denne gudstjenesten. Alle andre i
menigheten som vil oppleve fellesskapet
og få tid og et rom for ettertanke og bønn,
ønskes også vel møtt i kirken denne kvelden. Tidspunktet er valgt for ikke å kollidere med nyttårstaler eller familiearrangement som kan være vanlige en slik dag.
Vi håper den første dag i det nye året kan
avsluttes med lystenning, bønn, stillhet
og trøst i fellesskapet i kirken. ●

Store spørsmål:
Er mennesket unikt? Hva vil
det si å være skapt i Guds
bilde? Hva gir et menneske
verdi?
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Du som er 8 år i
2012 har muligheten til å
bli Tårnagent! Helgen 28.-29. januar
samles vi for hemmelige oppdrag i
god agentstil. Følg med, følg med….

Dette var spørsmål som 12- og 13- åringer fra Slettebakken og Sædalen jobbet
med, da de var samlet til et kreativt døgn
21. og 22. oktober.

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!

Og gjett om de var kreative!! Det hele resulterte i en fantastisk konsert med sang,
dans, drama, foto og musikk fra eget
band.Vi sier ikke mer - bilder sier mer
enn ord. ●

desember 2012

Hva er d

slettebakken 6-11_slettebakken.qxp 17.11.11 21.34 Side 15

Det stunder mot jul … Livets
gang

Tiden går så altfor fort
blir ofte sagt. Gjør den
det? Vi er nå sist i
november, og julehøytiden er like rundt
hjørnet. Travelheten
øker, og dermed også
utålmodigheten.
AV NORA LINDÉN.

Mitt spørsmål
er om vi tar
oss tid til å
tenke over julens budskap
og hva høytiden betyr. Jeg
– og mange med meg – vil
gjerne, men alle oppgaver og
forventninger krever mye av
oss og hemmer kanskje den
stille refleksjon som vi lengter
slik etter.
I Slettebakken menighet har
vi hatt en travel høst. Vi har
hatt flotte konserter, spesielle
høymesser som vi feiret på
Bots- og bededag og Allehelgenssøndag, og vi er nå inne i
det nye kirkeårets gudstjenesteplan.
Slettebakken har fått et nytt
menighetsråd. I høst fikk vi en

ny bibeloversettelse, med endrede tekster som nå innføres i
alle våre kirker.
Vi har hatt en vellykket Menighetens dag med aktiviteter
for store og små. Dette er tegn
på de voksnes travelhet i kirken. Hjemme er det også travelt for å få alt i orden til jul.
Travelheten gir oss plan og
oversikt over arbeidet, over
ukene.
Barna har en annen slags
oversikt, med mindre oppgaver og plikter. Likefullt er det
en travel tid med forventninger om hva julen skal bringe.
I Slettebakken er det søndagskole, og ulike arrangement knyttet til Trosopplæringsprosjektet vårt. Barn og
ungdom deltar som planleggere og er med på å gjennom-

føre en rekke av disse arrangementene. Dette er deres arena.
Men når julen er her gleder
vi oss alle, både voksne og
barn, over julens budskap,
samvær, fest og glede.
Jeg gleder meg til jul. Jeg gleder meg til høytid, samvær
med familie og venner, tid til å
tenke over at Jesusbarnet ble
født i Betlehem og hva det betyr for oss i dag.
Kanskje var ikke travelheten
forgjeves. Kanskje gikk ikke tiden så altfor fort. «Vi rakk det
meste», tenker vi vel når julen
er her. Vi forberedte oss til tiden hvor vi kunne ta det litt
med ro og feire julens budskap
slik vi ønsker det
Jeg ønsker store og små i Slettebakken menighet en god førjulstid, og en riktig god jul. ●

25.09. Hanna Øyra Lie
25.09. Henriette Elise
Evensen
25.09. Amalie Samnøy
02.10. Mari Alida Sørbø
09.10. Edvard Fjose Myhre
16.10. Maja Jensen
Osmundsvaag
16.10. Kevin Børsheim Boge
16.10. Isak Holst Watnedal
16.10. Sigri Bugge
23.10. Lerke Sofie Svenning
Magnussen
23.10. Aksel Hugdahl Bøe
23.10. Jonas Dørmænen
Svellingen Risa
23.10. Sander LyengSiljander

Ludvig Strand
Ruth Olufine Terkelsen
Ingeborg Klausdtr Lexau
Edith Johanna Fløisand
Olaug Emilie Fjeld
Anne Elisabeth Halvorsen
Sissel Marita Nohr Andersen
Richard Sverre Eikrem
Edith Signy Berg
Kjell Birkeland
Gunvor Margrethe Isager
Gudrun Knutsen
Jan Erik Schjølberg
Erling Karl Ryland

r da et menneske?
T.h: Mette Bøe
Lyngstad fra
Sædalen menighet
ledet et spennende
dramaforløp om
menneskeverd

T.v:Fotogruppen:
Sofie, Tiril, Joakim,
Ingrid, Julie, Lise
og Sunniva.

Årets siste
menighetsmiddag
Hvis du vil prøve å finne
mandelen, må du komme
29. november klokken
16.30 og spise masse grøt.
Dessuten markerer vi adventstiden med en koselig
samling. Velkommen til
store og små!
Pris: 30/50,
maks 200 per familie. ●
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Det skjer i menigheten

Slettebakken kirke
27. november, 1. søndag i advent
11.00: Barnas gudstjenestedag, familiegudstjeneste ved Kristin Trætteberg, Jorunn M. Johnsen, menighetens barnehage og 11-åringer fra
Lys Våken. Dåp.
4. desember, 2. søndag i advent
19.30: Lysmesse ved menighetens
konfirmanter, Kreating, Lars Petter
Eide og Jorunn M. Johnsen.
11. desember, 3. søndag i advent
11.00: Høymesse ved Lars Petter
Eide. Dåp. Søndagsskole.
18. desember, 4. søndag i advent
11.00: Høymesse ved Jorunn M.
Johnsen. Søndagsskole.
24. desember, Julaften
14.30: Julaftensgudstjeneste ved
Lars Petter Eide, Kristin Trætteberg
og menighetens aspirant- og barnekor.
16.00: Julaftensgudstjeneste ved
Lars Petter Eide. Kreating synger
25. desember, Juledag
12.00: NB tidspunkt! Høytidsgudstjeneste ved Jorunn M. Johnsen.
Slettebakken Motettkor og strykere
deltar.
1. januar, Nyttårsdag
20.30: Minnegudstjeneste ved Jorunn M. Johnsen og Lars Petter
Eide. Se egen informasjon.
8. januar, Kristi Åpenbaringsdag
11.00: Gudstjeneste av de unge for
alle ved Lars Petter Eide og ungdommer.
15. januar, 2. s. i åpenbaringstiden
11.00: Høymesse ved Jorunn M.
Johnsen. Dåp. Søndagsskole.
22. januar, 3. s. i åpenbaringstiden
11.00: Høymesse ved Lars Petter
Eide. Søndagsskole.
29. januar4. s. i åpenbaringstiden
11.00: Misjonsgudstjeneste for hele
familien ved Lars Petter Eide og
Kristin Trætteberg. Dåp.

Sædalen skole
Søndag 4. desember
Kl.11.00.
24. desember, Julaften
Kl 14.00: Julaftensgudstjeneste

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 samtaler
som kanskje kan være til
hjelp for deg på din livsvei.
Samtaleleder er Ragnvald
Hemstad.
Høstens siste samling er
onsdag 7. desember kl 19.00.
For videre samlinger, se menighetens hjemmeside og
oppslag i kirken.

Pensjonisttreff i
Slettebakken kirke
• Onsdag 7. desember kl.
11.30. Adventsmøte.
Dagens gjest er Marta Tallund som forteller og viser
bilder om Julen i kunsten
Menighetens barnehage besøker oss.
• Torsdag 29.desember
Julefest kl. 13.00 – se egen
informasjon.
• Onsdag 1. februar 2012
Pensjonisttreff kl. 11.30.
Kamerunringen
Har møte 14. desember 2011
og 11. januar 2012 kl. 19.00 i
dåpssakristiet i kirken.
Andakter på sykehjemmene

Julefest
Diakoniutvalget inviterer til
julefest for voksne i menighetssalen torsdag 29.
desember 2011 kl 13.00.
Påmelding på liste i våpenhuset eller ved telefon til menighetskontoret (55 59 71 50)
innen 21.12.11. Pris kr. 80 betales ved inngangen.
Det blir festtale, sang og musikk, gang rundt juletreet og
servering av middag og kaffe.
Kirkebussen vil kjøre sin vanlige rute for å hente og
bringe.

• Slettebakken menighets
eldresenter:
Torsdager kl. 17.00 til og med
8. desember og fra og med
12. januar 2012. Julaften 24.
desember kl 12.00
• Kolstihagen sykehjem
Fredag 2. desember kl 12.00.
Julaften 24.desember
kl 13.00. Fredag 20. januar
kl 12.00.
• Slettemarken sykehjem
Onsdag 30. november
kl 11.30. Julaften
24. desember kl 11.30.
Onsdag 18. januar
kl. 11.30.

Åpen kirke - torsdager
Kirken er åpen de fleste torsdager unntatt i og rundt skoleferier. Siste gang før jul er
24. november. Oppstart i det
nye året blir torsdag 19. januar 2012.
Det blir da mulighet for en
stille stund i kirkerommet, en
prat med en av de ansatte, en
kopp kaffe og en vaffel. Enkel
middagsbønn i kirkerommet
kl 12.00.
Pust i bakken
Siste åpne ungdomskafé før
jul er16.desember. Oppstart
etter nyttår er 13. januar.

