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Menighetskontoret
Vilhelm Bjerknesvei 31, 
5081 Bergen 
Prestene treffes etter avtale

 55 59 71 50 
 55 59 71 59 
 slettebakken.menighet@

      bergen.kirken.no 
      kirken.no/slettebakken

Sokneprest 
Thor Brekkeflat

 55 59 71 51 
      924 21 008

tb757@kirken.no

Kapellan Lars Petter Eide
55 59 71 52

      994 83 804
le879@kirken.no

Administrasjonsleder (konst.)
og informasjonsmedarbeider
Ingrid FlugeHole 

 55 59 71 56 
      988 86 428

ingridlfluge@gmail.com

Diakon Bergfinn Sørlie
 55 59 71 24928 11 178
  bs944@kirken.no

Menighetspedagog, frivillig
hetskoordinator og søndags
skole Kristin Trætteberg

 55 59 71 55 
      977 18 438

  kt997@kirken.no

Kantor Kåre Rivenes
 926 55 128
kr282@kirken.no

Ungdomsarbeider 
Håkon de Jonge

 904 00 604
  dejonge94@hotmail.com 

Besøkstjenesten, 
diakon Bergfinn Sørlie

 55 59 71 24928 11 178
  bs944@kirken.no

Kirketjener
Sølvi Hansen

 55 59 71 22

Menighetens barnehage
 450 53 106 
  slettebakkenmenighets

      barnehage@gmail.com

Spørsmål om dåp, 
gravferd og vielser:
Kontakt Kirketorget

 55 59 32 10
 kirketorget.bergen@ 

      kirken.no

Menighetsrådeleder
Sandra Sivertsen,

 480 26 862
  sandra.sivertsen@ 

      hotmail.com

Eldresenteret
 55 36 14 50

Cellegrupper, 
Birger Huun

917 15 464

Kamerunringen, 
Jesper Johnsen

 481 02 059

Speiderne, 
Johannes Moldung 

 957 26 688

Hovedleder lederkurs 
Ingrid Helen Heimark

 962 25 852 
 ingrid@heimark.no 

Hovedleder Kreating 
Frida Marie Bergquist 

 96013173 
 frida.marieee@ 

      outlook.com

Hovedleder KRIK 
Eyvinn Kvamme Vågstøl

 410 63 307 
 eyvinnvagstol@

      gmail.com

Hovedleder klubben:
Kristin Watnedal Olsen

 917 30 485
 kristin@watnedal.com

Gave til menigheten?
Konto: 1644.28.93911.

Slettebakken menighetsblad er et
informasjonsorgan som sendes alle hjem 
og regnes ikke som uadressert reklame. 

Redaksjon: Frode Hjertnes
fhjertnes@gmail.com
Produksjon: Dragefjellet Media AS
post@dragefjellet.no 
Trykk: Molvik 

Stoff leveres menighetskontoret eller sendes på epost: 
slettebakken.menighet@bergen.kirken.no eller
fhjertnes@gmail.com   

Utgivelsesdag neste nummer:  29. januar 2020.

Hvemhvahvor i Slettebakken 

Ditt blikk kan
være nok …
Jeg har i tidligere utgaver av menighets-
bladet skrevet litt om hvor viktig et venn-
lig blikk og et godt smil kan være – noe
som koster lite å gi fra seg i møte med et
medmenneske – på gaten, i butikken, ja
egentlig overalt.

TEKST:  Diakon Bergfinn Sørlie

I lys av romjulens begivenheter, minnes jeg en kort
beskjed etterlatt av en som ikke orket mer. Der stod

det: If one person smiles at me on the way, I will not
jump.

Mangel på tilknytning, heter det visstnok, en opplev-
else av ikke å høre til. Vi tilhører imidlertid hverandre.
Så enkelt og grunnleggende er det. Enten du opplever
deg rik eller fattig, vellykket eller mislykket, hvit eller
brun, innenfor eller utenfor det gode selskap, rett eller
skeiv, med mye «levd liv» eller lite: Du er et menneske
og du lever du ikke for deg selv! Du kan gjøre en for-
skjell for en annen! Anne Lise Tyssebotn Gjesdal fra
Osterøy sier det slik i et dikt:

Ken e du?

Kom ikkje og sei ken slekto di e,
ken du e son eller dotter te,
ka du har arva og ka du har fått,
ka for ein status og rang du har nått!

Nei, kom og fortel meg ka du har gjort,
ka du har følt, og ka du har tort!
Ka du har lært deg på eiga hand,
om viljen din heldt når krafto forsvann.
Fortel om interesser som tenner deg varm,
fortel om du lever. Sei om du er harm!

Eg treng ikkje sjå ditt forgylte lag.
Polèr ikkje på det! Eg veit du e svak!
Men som levande menneske trengst du på jord,
så ver den du e, mi syster, min bror.

Ved starten av et nytt år prøver vi
gjerne å gjøre noe litt annerledes, å
leve litt annerledes. Ofte handler det
om å utfordre seg selv. Så fatt mot!
Ta imot vennlige blikk og send
vennlige blikk – fra ett menneske
til et annet. Det kan bety mer enn
du aner – også for deg selv … l

Godt nytt år! 

Merk ny hjemmeside: 
kirken.no/slettebakken
Følg oss gjerne på Facebook: 
facebook.com/slettebakkenmenighet
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Menighetskontoret
Vilhelm Bjerknesvei 31
5081 Bergen
Prestene treffes etter avtale

55 59 71 50
slettebakken.menighet.bergen@
kirken.no
kirken.no/slettebakken

Thor Brekkeflat
Sokneprest
924 21 008
tb757@kirken.no

Ida Maria Heggelund 
Kapellan  
454 03 377
ih294@kirken.no

Elisabeth J. Erve Heimset
Administrasjonsleder  
408 56 511
eh497@kirken.no

Bergfinn Sørlie
Diakon  
928 11 178
bs944@kirken.no

Kristin Trætteberg
Menighetspedagog
977 18 438
kt997@kirken.no

Kåre Rivenes
Kantor  
926 55 128
kr282@kirken.no

Besøkstjenesten
Bergfinn Sørlie
Diakon  
928 11 178
bs944@kirken.no

Hilde Gjessing 
Kirketjener  
hg767@kirken.no

Menighetens barnehage
450 53 106
slettebakkenmenighets
barnehage@gmail.com

Spørsmål om dåp,
gravferd og vielser:
Kontakt Kirketorget
55 59 32 10
kirketorget.bergen@
kirken.no

Menighetsrådeleder
Ernst Pedersen
tlf 414 76 609
ernstp@online.no

Eldresenteret
55 36 14 50

Cellegrupper  
Birger Huun
917 15 464

Kamerunringen
Jesper Johnsen
481 02 059

Speiderne
Johannes Moldung
957 26 688

Hovedleder Kreating
Erik Dale
413 39 946 
erikstokkedale@gmail.com

Hovedleder KRIK
Mathias Øgaard
970 06 951
mapiza00@gmail.com

Hovedledere klubben
Einar Gangsøy Eide
902 75 506
einar.ge@hotmail.com
& Marte Mjeldheim Sandvoll
930 76 627
marte_m_sandvoll@hotmail.com

Gave til menigheten?
Konto: 1644.28.93911

HVEM  HVA  HVOR I SLETTEBAKKEN 

Førstesidebildet: Lars Kristian Steen
Hjemmeside: kirken.no/slettebakken
Følg oss gjerne på Facebook:
facebook.com/slettebakkenmenighet
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Jeg blir 
berørt

24. februar brøt krigen ut i Ukraina.  
Virkelig og uvirkelig på en gang. 

Thor Brekkeflat - sokneprest

Dag for dag har vi fulgt nyhetene med 
håp om at noe må skje.  At noe bare må 
stoppe.  At noen tar ansvar og setter en 
stopper for denne ødeleggende krigen.  
Jeg berøres av bildene, ødeleggelsene, 
mennesker som lider og som jages 
på flukt. Jeg møter flyktninger som 
er kommet hit til vår egen by.  Deres 
historie og deres fortvilelse berører 
meg. Jeg kan dele noe av mitt.  Jeg kan 
sende penger.  Men oppe i alt så kjenner 
jeg på maktesløshet, engstelse og en god 
porsjon sinne over at det kan bli slik det 
nå ble.
Det kommer til å gå noen dager fra jeg 
skriver dette til det kommer på trykk 
i menighetsbladet.  Og mitt inderlige 
ønske og min bønn er at når du leser 
dette så har krigshandlingene stanset. 
At vi kan ta fatt på det lange arbeidet 
med å trøste sørgende, gjenreise det 
ødelagte og la barn og familier kjenne 
på optimisme.  Og at vi som menighet 
også får bidra på vår måte.
Krigen berører oss som enkeltmennesker, 
som menighet og som kirke.  Det 
berører meg å høre alle byens 
kirkeklokker kime i solidaritet.  Det 
berører meg å vite at vi ikke er alene 

som menighet når vi ber om fred, men 
at dette er bønner som fyller kirker 
landet og verden over.
Det berører meg å lese om alle de 
forskjellige trossamfunn og kirker i 
Ukraina, og i andre land, som midt 
oppe i alt som skjer samles klokken 
fem hver ettermiddag og bruker 
Salme 31 som felles forbønn og lesing. 
Og jeg klarer å se at i alt som endres 
og forandres, så er det noe som har 
slitestyrke og som er samlende for folk.  
Men jeg håper det er over nå. 
Fra salmenes bok, salme 31:

2 Herre, jeg søker tilflukt hos deg, 
la meg aldri bli til skamme! 
Fri meg ut i din rettferdighet! 

3 Vend øret til meg, skynd deg og redd meg! 
Vær meg et vern, en klippe, en borg til frelse. 
 
4 Du er mitt berg og min borg, 
for ditt navns skyld fører og leder du meg. 
 
5 Fri meg fra garnet de har spent ut for meg! 
For du er min tilflukt. 
  
6 I dine hender overgir jeg min ånd, 
du løser meg ut, Herre, du trofaste Gud.
 
7 Jeg hater dem som holder seg til vind og 
tomhet. 
Selv stoler jeg på Herren. 
 
8 Jeg vil juble av glede over din godhet, 
for du har sett min nød, 
du kjenner min trengsel.

R E F L E K S J O N
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Påsken i Slettebakken
Påskeutstillingen 2022

Etter to år med korona-
pause er vi endelig tilbake 
med egen kunstutstilling i 
påsketiden.
Årets utstiller er Gunnhild 
Sannes Larsen (født 1988), 
billedkunstner basert i 
Bergen. Hun arbeider
hovedsakelig med 
nonfigurative malerier i stort 
format, hvor hun drives av 
en veksling mellom å
bygge opp en kompleks 

komposisjon med transparente fargeflater, og stadig å utfordre seg på å 
forenkle. Gunhild skriver selv:
«Mitt arbeid strekker seg mot mitt indre, men også utover til det konkrete 
og taktile. Jeg velger ofte blindrammer i det gylne snitts proporsjoner, med 
nysgjerrighet på hvilken effekt dette har på meg i prosessen og på betrakteren i 
utstillingsrommet».

Gunhild fullførte i 2021 sin masterutdannelse ved Kunstakademiet i Bergen. 
Hun har ikke mindre enn to bachelor-grader; én i visuell kommunikasjon 
(2019) og én i sosialt arbeid (2012). Gunhild har tidligere hatt soloutstillinger 
på Nye Bokboden, Bergen (2021), Joy Forum, Bergen (2021), Galleri FI4E, KODE 
4, Bergen (2021) og Galleri Bokboden, Bergen (2018). Våren 2022 er hun med i 
Østlandsutstillingen på Nitja senter for samtidskunst.

Utstillingen i Slettebakken kirke vil stå fra palmesøndag og fram til pinse. Gunhild 
ønsker, gjennom sine nonfigurative malerier og installasjoner, å ta publikum med 
inn i denne bevegelsen fra pasjonstiden, inn i påsken og mot pinse.

Påsken i 
Slettebakken
PALMESØNDAG 10. APRIL KL. 11
Høymesse ved gudstjenesteleder 
Birger Huun. Monica Jangaard, orgel. 
Nattverd. 
Påskeutstillingen åpnes etter 
gudstjeneste, under kirkekaffen.  
Årets utstilling er ved Gunhild 
Sannes Larsen. Utstillingen varer fra 
palmesøndag til pinse og er åpen i 
forbindelse med arrangement i kirke 
og menighetssal.  

SKJÆRTORSDAG 14. APRIL KL. 
19.30 Musikkgudstjeneste 
Nattverdmesse med rikt musikalsk 
preg ved Johan Sebastian Blum, 
cello og Kåre Rivenes, orgel. Liturg er 
kapellan Ida Maria Heggelund.   

LANGFREDAG 19. APRIL KL. 11
Pasjonsgudstjeneste med lesning 
av Jesu lidelseshistorie. Liturg er 
kapellan Ida Maria Heggelund. Kantor 
Kåre Rivenes. 

PÅSKEDAG 17. APRIL KL. 11
Høytidsgudstjeneste ved kapellan 
Ida Maria Heggelund. Kantor Kåre 
Rivenes. Vidar Flekke Bergesen, 
trompet.

ANDRE PÅSKEDAG 18. APRIL KL. 18  
 Oppstandelsesmesse med liturgisk 
musikk fra ‘Missa ex ore infantium’ 
av Trond Kverno. Slettebakken 
motettkor under ledelse av kantor 
Kåre Rivenes.  Monica Jangaard, 
orgel. Liturg er kapellan Ida Maria 
Heggelund. 
 
2. SØNDAG I PÅSKETIDEN 24. 
APRIL KL. 11
Barnas påskegudstjeneste ved 
menighetspedagog Kristin 
Trætteberg, spr Thor Brekkeflat og 
kantor Kåre Rivenes. Aspirantkoret 
medvirker under ledelse av Ingrid 
Trætteberg. Barn fra helgens Lys 
våken er også med. 
Se også vår hjemmeside. 
 www.kirken.no/slettebakken

Gunnhild Sannes Larsen stiller ut sine verk som årets påske-
utstilling, fotograf Bjørn Olav Hammerstad
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Påsketur 2022
Av Einar Eide
Ungdomsarbeidet i Slettebakken 
har i flere tiår hatt tradisjon for å 
dra på påsketur med konfirmanter, 
andresårs-medlemmer og ledere. 
Dette er et av årets høydepunkter, 
og for mange konfirmanter også 
en av de første lengre turene uten 
foreldrene til stede. De siste årene 
har det av åpenbare grunner ikke 
være mulig å gjennomføre vanlige 
påsketurer, men nå er tiden endelig 
kommet for ungdommene våre til å 
vende nesen mot påskefjellet!
Den årlige påsketuren har de ti 
siste årene gått til Bergsdalshytten 
i Bergsdalen, men dessverre er 
det ikke mulig å leie den hytten 
i år. Hovedlederne har imidlertid 
kastet seg rundt og booket Skilbrei 
Ungdomssenter, i nærheten av 
Førde, som destinasjon for årets 
påsketur. Vi er dermed ekstra spente 
og gleder oss ekstra mye til turen 
som går av staben i april! Vi lengter 
etter gode turer, mye lek og mange 
aktiviteter, tradisjonell påskevandring 
på langfredag, sangkvelder, 
snopeskåler, påskeegg og mye,  
mye mer. 

Påske-postløp for 
barn og familier!
I hele påsketiden vil dere finne 
et postløp i området rundt 
kirken vår. Legg spaserturen med 
familien rundt kirken og opplev 
påskebudskapet. Klarer dere 
å løse de ulike oppgavene og 
utfordringene sammen? Alle som 
sender inn løsning på påskegåten, 
er med i trekningen om et stort 
påskeegg!  
Send løsning til kt997@kirken.no 
97718438  Trekning 2.påskedag
Barnas påskegudstjeneste 24. april 
kl.11.00
Det blir skikkelig påskefest! Barna 
i koret og Lys Våken har øvd 
inn glade påskesanger og fyller 
kirken med påskeliljer. Bli med på 
en påskevandring i kirken der vi 
opplever 
de ulikepåskedagene  
og feirer at Jesus 
lever! Selvsagt blir det 
kirkekaffe med gode kaker 
og tid til lek. Velkommen!

Vårens konfirmasjoner
En av vårens største begivenheter 
nærmer seg, og vi gleder oss stort til 
konfirmasjonsdagene i Slettebakken 
kirke  
26. og 29. mai!

Årets konfirmantkull legger bak seg 
et utfordrende år, og mange vil nok 
se tilbake på senhøsten og vinteren 
som en tid ganske annerledes enn 
den man hadde håpet på og sett for 
seg. Nå står imidlertid våren foran 
oss, det blir lysere og varmere ute, 
og vi håper at alle konfirmantene 
får noen fine og minnerike måneder 
her i Slettebakken før den store 
konfirmasjonen i slutten av mai. 
Forhåpentligvis har de hatt det så 
kjekt at de også finner veien tilbake 
til kirken over sommeren. 

På forhånd gratulerer vi årets 
konfirmanter så mye med dagen - 
den er din!

Konfirmanter 26. mai kl. 11:00
Andrea Lopez
Eirik Røynesdal Sandøy
Eivind Øgaard
Hanna Thuestad Langeland
Kaspar Yddal Bjaanes
Mathilde Vattekar
Sturla Wik Jakobsen
Viljar Flatebø Trætteberg
Isaac Porter Small
Jakob Nærø Kristensen

Konfirmanter 29. mai kl. 11:00
Andreas Milde Fotland
Anna Wehling
Colin Aune Tanaia
Herman Vold Hydle
Håkon Fagerland Øgaard
Karsten Nøkling
Maja Wiacek Colban
Sigurd Furnes Havre
Simen Kleppe Knappskog
Sofie Kaarstad Pettersen
Åsmund Kiserud

Går du og tenker på å stå som konfirmant til neste år, eller har du 
kanskje allerede meldt deg opp som konfirmant hos oss?
Du er uansett veldig velkommen til åpen informasjonskveld fredag  
06. mai kl 19:00
Her vil du kunne møte våre konfirmantledere, bli litt kjent med 
ungdomslokalet og få liltt innsikt i hva det vil si å være konfirmant hos 
oss. 
Hjertelig velkommen!
Les mer om konfirmasjon i Slettebakken på hjemmesiden vår www.
kirken.no/slettebakken/konfirmasjon

Konfirmant til neste år?
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D I A K O N E N S  S PA LT E

Da jeg trengte en neste, 
var du der?

Av diakon Bergfinn Sørlie 

Dette er tittelen til en salme av Sidney 
Carter. Den står i salmeboken. Hva er 
«en neste»? En neste er et medmenneske 
som kan være helt ulik deg selv – på alle 
tenkelige måter – men som likevel har en 
unik verdi i kraft av å være et menneske. Nå 
dukker det opp nye muligheter for å vise 
nestekjærlighet i praksis! Krigen i Ukraina 
forventes å føre til en stor flyktningstrøm, 
også til Norge og Bergen.
I Bergen og på Slettebakken bor det 
mange som selv har vært flyktninger fra 
land i krig. På verdensbasis er dette en 
av de største utfordringer vi står ovenfor. 
Ifølge Flyktninghjelpen og UNHCR sine 
tall (januar 2022), var det totalt ca. 84,4 
millioner mennesker på flukt  i  verden. 
Det  er det  høyeste tallet som noen 
gang er registrert av FN. Det var FØR 
krigen i Ukraina, og bak tallet finnes det 
enkeltmennesker! 

Flukten fra hjemlandet kan ha vært 
svært traumatisk for mange. Kanskje har 
familiemedlemmer blitt borte eller mistet 
livet på ferden. Det er flere som sitter alene 
i leiligheter og hybler på Slettebakken med 
ubehandlede traumer. Ikke alle får den 
helsehjelp de trenger!
Mange av dem som har flyktet, har papirene 
i orden. Andre er såkalt «papirløse» og har 
ikke de samme rettighetene rent juridisk 
som dem som har fått oppholdstillatelse. 
Disse menneskene lever «i limbo» og 
har ikke rett til helsehjelp eller støtte til 
husvære og står i fare for å bli uttransportert 
til hjemlandet.  Nå ser vi en enorm 
goodwill i befolkningen, blant politikere, 
næringslivsledere og folk flest, overfor 
flyktninger fra Ukraina, med ønske om å 
gi dem husrom, helsehjelp med mer. Det 
sosiale; det å finne nye venner, det å lære seg 
norsk, det å forstå det norske samfunnet, 
er det imidlertid du og jeg som må hjelpe 
til med. Det er mye hjerterom her på 
Slettebakken, og jeg vil oppmuntre deg til 
å se deg rundt: Er det noen jeg kan gjøre 
en forskjell for i dag? Blant naboer som har 
vært her i mange år og som en gang kom 
hit som flyktninger? Eller nye mennesker 
fra Ukraina eller andre steder? Et sosialt 
nettverk, en nabo som ser deg, smiler til 
deg og kanskje sier «hei!» betyr langt mer 
enn du kanskje tror!  

Her kommer noen bibelvers fra Matteus;    
For jeg var sulten, og dere ga meg mat. Jeg 
var tørst, og dere ga meg å drikke. Jeg var 
fremmed, og dere tok imot meg.  Jeg var 
naken, og dere kledde meg. Jeg var syk, og 
dere så til meg. Jeg var i fengsel, og dere 
kom til meg.  Da skal de rettferdige svare 
ham og si: Herre, når så vi deg sulten og ga 
deg mat, eller tørst og ga deg å drikke?  Når 
så vi deg fremmed og tok imot deg, eller 
naken og ga deg klær? 39 Når så vi deg syk 
eller i fengsel og kom til deg?  Og kongen 
skal svare og si til dem: Sannelig sier jeg 
dere: Alt dere gjorde mot én av disse mine 
minste brødre, det gjorde dere mot meg.
Barbra Ring skrev i 1909 novellen; «Itte’no 
knussel», der vi hører om Marte Svennerud 
som uten å vurdere frem og tilbake sier 
«Je tæk dom æille sju, je»! Sju foreldreløse 
barn får et varmt, trygt og fantastisk hjem 
å vokse opp i hos Marte!! Jeg avslutter med 
en tekst av Bob Dylan;

May God bless and keep you always 
May your wishes all come true 
May you always do for others 
And let others do for you 

Ingen av oss lever kun for oss selv. Jeg 
ønsker deg en flott og meningsfull vår!! 

Kan du hjelpe et barn eller en 
ungdom som har det vanskelig? 

Nå er det behov for flere 
fosterhjem i ditt nærområde.

Den norske kirke samarbeider 
med Fosterhjemstjenesten i Bergen 

om å finne fosterhjem. 

Mer informasjon om fosterhjem på

fosterhjem.no

Illustrasjonsfoto
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Frivillighetskoordinator ved 
Slettebakken menighets eldresenter
Marianne J. Fagerås ble i 2016 ansatt i en 
20 % stilling som frivillighetskoordinator 
ved SME for å bygge opp og rekruttere til 
det frivillige arbeidet ved eldresenteret. 
Hun er utdannet kokk og fotograf, men 
mener selv at livserfaring og praktisk 
sans veide minst like tungt i vektskålen 
da jobben ble hennes. I 2019 ble hun 
aktivitetsleder og kunne dermed knytte 
aktivitetene enda tettere opp mot 
frivilligheten. 

Uten frivilligheten stopper Norge, men folk 
har så mye de skulle ha brukt tiden sin til. Er 
det vanskelig å rekruttere frivillige?
–Nei, det har gått utrolig greit! I nærmere 
20 år vi hatt frivillige - fra Røde Kors og 
andre.
Det er mange flotte mennesker som ønsker 
å bidra til en «rikere» hverdag for de eldre. 
De frivillige har det også hyggelig sammen 
og blir en del av et sosialt miljø.

Hvordan ligger det an med den frivillige 
idealisme og entusiasme over tid – fortar 
den seg eller er den stabil? 
–For å beholde frivillige og ikke minst det å 
få nye, er det viktig at de blir ivaretatt når de 
kommer og at de blir satt til meningsfulle 

oppgaver. Når frivillige melder seg, har vi 
alltid en god samtale der vi kartlegger hva 
de trives med og har lyst til å gjøre hos oss. 
Min erfaring er at det som settes i system 
fungerer best. Det betyr at våre frivillige 
kommer til faste dager og avtaler utfra hva 
de kan og hva de har lyst til. Frivillige skal 
alltid ha muligheten til å si at «i morgen 
passer det ikke», eller «nå blir jeg bortreist 
en tid», og da legger vi løpet opp etter det. 
Vi prøver å se både beboere og frivillige 
som enkeltmennesker. Det er ikke alle som 
liker å synge eller trene. Før pandemien 
brøt ut, etablerte vi små klubber for beboere 
og frivillige ut fra deres ulike interesser. 
Nevnes kan herre og dameklubb, trim-, 
tur-, strikke-, lese- og sanggrupper, samt 
andaktsgruppe m.m.

Er det en frivillig innsats du spesielt vil 
trekke frem?
–Jeg må få trekke frem «Ruslegruppen» 
som trofast har ruslet og gått hver eneste 
tirsdag siden høsten 2016 – uansett vær 
og vind. Det å gå sammen som gruppe gir 

trygghet både for beboere og frivillige, og 
tur er høyt verdsatt hos mange av beboerne. 
Vi har også en gruppe frivillige som trofast 
stiller opp på hagedugnader. Dette er en 
fantastisk hjelp som bidrar til å skape 
trivsel rundt oss! Vi har mange hager, så 
her ønsker vi oss flere flittige hender.

2022 er «frivillighetens år» - er det noe som 
preger arbeidet?
–Nei, for oss er alle år like viktige, men 
to år med pandemi har gjort det umulig 
å gjennomføre innendørsaktiviteter med 
frivillige. Nå håper vi å kunne bygge opp 
igjen klubbene våre. Vi håper også at alle 
våre frivillige vender tilbake og at vi klarer 
å rekruttere nye ildsjeler.

Menighetsbladet takker for praten og 
ønsker lykke til videre med dette viktige 
arbeidet!

Ønsker du å være frivillig? Du kan lese 
mer på hjemmesiden vår  
www.kirken.no/slettebakken/frivillig 

I dag snakker vi med:
Marianne J. Fagerås 

Tekst: Frode Hjertnes

Marianne Fagerås

Tre frivillige ved SME  Turid Stevnebø (til høyre) og Benedikte Danielsen  (i midten) serverer kake og vafler 
på Kafé Kroken. Kari Birkeland er innom for en prat over kaffekoppen etter tur med beboer
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HVA SKJER 
FREMOVER?
BABYSANG, KNØTTESANG OG ASPIRANTKOR:
Alle babyer og foreldre er hjertelig velkommen til 
babysang hver tirsdag kl.10.30. Vi synger kjente og kjære 
sanger og lærer noen nye. Etterpå serverer vi kaffe og 
noe å bite i. 
Knøttesang (ca. 1- 4 år) og Aspirantkor (4-8 år) 
finner sted hver torsdag kl.17.00. Vi synger, spiller på 
rytmeinstrumenter og lærer rim og regler.  Start gjerne 
med middag i kirken mellom 16.00-17.00. Velkommen 
til store og små!

LYS VÅKEN
Endelig blir det overnatting i kirken igjen! Helgen 23.-
24. april er det 5.-7. klasse sin tur til å være med på Lys 
Våken i kirken. Lørdag møtes vi 16.00 til lek, pizza, 
sporløp, aktivitetsgrupper og underholdningskveld. 
Sammen skal vi utforske påskebudskapet og lage Barnas 
påskegudstjeneste som familie og venner blir invitert til 
søndag kl.11.00. Dette blir gøy! Velkommen!

SOMMERFEST
Søndag 12.juni kl.11.00 fyller vi kirken med blomster, 
barn og sang. Både barnehagen og kor blir med når vi 
feirer sommerfest. Det blir grilling, is, konkurranser og 
lek etter gudstjenesten. Velkommen store og små!

Står ditt barn i kirkens medlemsregister, vil det komme 
en egen innbydelse i posten. 
Meld deg gjerne inn i facebookgruppen «Barn i 
Slettebakken kirke» for å følge med på det som skjer!
Har du spørsmål om trosopplæringen i Slettebakken?
Kontakt menighetspedagog, Kristin på 97718438  
kt997@kirken.no 
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konfirmantlederne gleder seg veldig til å 
kunne dra på tur igjen. Bildene her er fra 
innenlandsturen 2019

60 barn venter –  
de trenger en familie nå!

Mange barn trenger fosterhjem. I 
disse dager er det rundt 60 barn i 
Rogaland og Vestland som venter på 
et hjem. Nå går Bjørgvin bispedømme, 
Fosterhjemstjeneste i Bufetat og den 
diakonale, ideelle stiftelsen CRUX 
sammen om å informere ut i ulike 
menigheter om det store behovet det er 
for flere fosterhjem. Dette ønsker Bufetat 
i region vest velkommen. 

– Heldigvis er det mange gode fosterhjem 
i vår region, men vi trenger fortsatt 
mange flere. Jeg vet at det er mange gode 
og omsorgsfulle familier i menighetene i 
fylket, sier Mallin Østerhus, enhetsleder 
i Fosterhjemstjenesten i Bufetat region 
vest.

Hun sier videre at Bufetat har et godt 
samarbeid med noen private aktører, 
deriblant CRUX, som jobber med 
rekruttering og oppfølging av forsterkede 
fosterhjem. 

Verdens viktigste jobb
– Å være fosterhjem er å være der og 
stille opp for barn som trenger det mest. 
Det er vel en av de viktigste jobbene vi 
kan ha her i verden? For et barn som har 
hatt det vanskelig, kan det å få oppleve 

helt vanlige ting gjøre en stor forskjell. 
En omtenksom og varm familie kan 
gi rammer og trygghet, slik at barn 
kan være barn. I CRUX jobber vi med 
forsterkede fosterhjem for de mest sårbare 
barna, hvor en voksen får godtgjørelse 
tilsvarende 100% jobb. Familiene våre 
får tett oppfølging og veiledning, og et 
felleskap med andre fosterhjem som gir 
støtte og trygghet, sier fagkonsulent Hege 
Gjeitrem Kulsås i CRUX hjem - Bergen.

– Vi har behov for ulike hjem, fordi 
barna har ulike behov, fortsetter Hege. 
Det finnes også andre typer fosterhjem, 
blant annet kommunale fosterhjem 
som får oppfølging av den kommunale 
barneverntjenesten. Det er derfor viktig 
at familier som er nysgjerrige, og vil 
høre mer om fosterhjem og hva dette 
innebærer, tar kontakt. Så kan vi sammen 
finne ut om dette er noe for din familie. 

Kirken en døråpner i 
rekrutteringsarbeidet
I en ambassadøravtale med Barne- og 
familiedirektoratet (Bufdir) har kirken 
forpliktet seg til å være med på en felles 
dugnad for å rekruttere fosterhjem. Nå 
vil diakonene i Bjørgvin bispedømme 
samarbeide med Fosterhjemstjenesten 

og CRUX om dette, i håp om å komme i 
kontakt med familier som vil høre mer 
om de sårbare barna og hva det vil si å 
være fosterhjem. 

– Vi er glade for at dette samarbeidet er 
tatt så godt imot. Menighetsdiakonene 
er positive og vil informere ut om det 
store behovet for fosterhjem på sosiale 
medier og menighetens nettside. I 
tillegg vil de legge til rette for at CRUX 
og Fosterhjemstjenesten i Bufetat kan 
besøke menighetene og fortelle hva det 
innebærer å være fosterhjem for barn 
som trenger en ny familie. Dette ser vi 
frem til, sier Gjeitrem Kulsås.

Nysgjerrig - ta kontakt 
Vil du vite mer, har spørsmål eller 
bare er litt nysgjerrig på hva det vil si å 
være fosterhjem i CRUX, kan du ta helt 
uforpliktende kontakt med oss. Du kan 
også lese mer om vårt arbeid på våre 
nettsider stiftelsencrux.no. Følg gjerne 
CRUX hjem på sosiale medier, både på 
Instagram og Facebook, avslutter Hege 
med et smil. 
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DIN ANNONSE HER?
Kontakt 

slettebakken.menighet. 
bergen@kirken.no

Takk for generøse gaver fra gode 
naboer og venner av kirken

Tid eller ting til

overs?
∇ Har du noe du ikke trenger lenger og som er

helt og rent, så kan du levere til bruktbutikken

på Landås, Nattlandsveien 81.

∇ Vi har ca 50 frivillige. Ønsker DU å bidra på

dugnad med utpakking, prising, fiksing, utstilling

av varer og noen å spise lunsj / prate med så ta

kontakt��

∇ Mer info: E: velbevart@gmail.com

∇ T:  471 76 460 (hovedbutikk) T: 461 17 816

(møbelavdeling)

∇ Åpningstider: Tirs: 13-17, ons-lør kl 11-15.

Tors kl 11-18. Dugnad: man. og tirs. formiddag.

VEL BEVART BRUKTBUTIKK vil være et bærekraftig møtested der folk og fe, ting

og tang, kunder og kultur, miljø og skaperverk blir ivaretatt. Overskudd går til

diakonale prosjekt. Vær deg selv. Stå opp for andre.



Ved å bli fast giver gir du menigheten

menighetsarbeidet generelt, eller om
du ønsker å øremerke gaven din til et

forutsigbar inntekt og mulighet til å gi
gode tilbud til alle i soknet vårt!
Du velger selv hvor mye og hvor ofte
du ønsker å gi, og om du vil gi til

gitt formål.
Scann QR-koden for å lese mer og
registrer deg i dag! www.kirken.no/slettebakken/givertjeneste

Givertjeneste i Slettebakken

Vi i Sleeebakken menighet ønsker å  lby gode fellesskap for alle, i ulike aldre og livssituasjoner. 
Vi vil være en nærkirke for livets opp- og nedturer. Ved å gi støøe  l givertjenesten vår, er du 
blant annet med på å sikre det diakonale arbeidet som både frivillige og ansaøe jobber med. 
Deøe innebærer blant annet fredagsklubben vår Pust i Bakken; et gra s lbud for alle ungdommer 
i området, og også besøkstjenesten, matkasser og kirkeskyss. 

Bli en støøespiller i dag! 

1644.28.93911

Slettebakken menighet
Vilhelm Bjerknes vei 31
5081 BERGEN

Menighetsarbeidet i Slettebakken



GUDSTJENESTER

LIVE TS GANG

KIRKESKYSS
Vi kjører kirkeskyss med 

minibuss hver søndag utenom 
skolens ferier. Vi har plass til 

flere. Ingen aldersbegrensning. 

Kontakt  Hildegunn Melvær 
Øgaard, 467 69 669, 
for mer informasjon.

VELKOMMEN TIL DÅP!
Barn, unge og voksne er like velkomne 
til dåp. Dåpen er en gave som det bare 
er å ta imot – uansett når i livet vi døpes. 
Det er en hellig handling, der Gud gi sitt 
løfte om å være med oss gjennom hele 
livet. Den som døpes blir medlem av 
kirken og får del i et større fellesskap 
– et fellesskap som strekker seg over 
hele verden. Dåp handler om tradisjon, 
tilhørighet og tro. Velkommen til å ta 
kontakt med oss om du selv ønsker å bli 
døpt, eller om du ønsker å la barnet ditt 
døpes. Finn informasjonen du trenger 
på www.kirken.no/slettebakken under 
emnet «Dåp».

Døpte:
Åsmund Hunshammer
Peder August Tvedt
Ingelin Hovland Hoff
Leonel Turay Rexhepi
Eivind Gundersen
William Dyvik
Stella Menezes Berland
Oliver Broch Tvedt Sjursen
Magnus Askvik

Døde:
Arnfinn Karl Prytz
Jan Kristian Olsen
Morten André Nymark
Gunvor Færøvik
Oleiv Gjetle
Inger Helleseth
Bjarne Fivelstad
Odd Erik Pettersen
Betsy Nora Wick Hansen
Bjørg Henriksen
Berit Helene Rasmussen
Adolf Magnus Knudsen

PALMESØNDAG 10. APRIL KL. 11:00
Høymesse ved gudstjenesteleder Birg-
er Huun. Monica Jangaard på orgel. 
Nattverd. Takkeoffer til Haraldsplass 
samtalesenter. 
Påskeutstillingen åpnes etter gudst-
jeneste, under kirkekaffen. Årets ut-
stilling er ved Gunhild Sannes Larsen. 
Utstillingen varer fra palmesøndag til 
pinse og er åpen i forbindelse med 
arrangement i kirke og menighetssal.   
 
SKJÆRTORSDAG 14. APRIL KL. 
19.30 
Musikkgudstjeneste  
Nattverdmesse med rikt musikalsk 
preg ved Johan Sebastian Blum, cello 
og Kåre Rivenes, orgel. Liturg er  
kapellan Ida Maria Heggelund.    

LANGFREDAG 19. APRIL KL. 11:00
Pasjonsgudstjeneste med lesning av 
Jesu lidelseshistorie. Liturg er kapellan 
Ida Maria Heggelund. Kantor Kåre 
Rivenes.  
 
PÅSKEDAG 17. APRIL KL. 11:00
Høytidsgudstjeneste ved kapellan 
Ida Maria Heggelund. Kåre Rivenes, 
orgel. Nattverd. Takkeoffer til Kirkens 
bymisjon.
 
ANDRE PÅSKEDAG 18. APRIL KL. 
18:00  
Oppstandelsesmesse med liturgisk 
musikk fra ‘Missa ex ore infantium’ av 
Trond Kverno. Slettebakken motettkor 
under ledelse av kantor Kåre Rivenes.  
Monica Jangaard, orgel. Liturg er kapel-
lan Ida Maria Heggelund.  
  
2. SØNDAG I PÅSKETIDEN 24. 
APRIL KL. 11:00
Barnas påskegudstjeneste ved 
menighetspedagog Kristin Trætteberg, 
Thor Brekkeflat og kantor Kåre Rivenes. 
Aspirantkoret medvirker under ledelse 
av Ingrid Trætteberg. Barn fra helgens 
Lys våken er også med.  
 
3. SØNDAG I PÅSKETIDEN 1. MAI 
KL.11:00 
Gudstjeneste ved Thor Brekkeflat. 
Nattverd. Takkeoffer til menighetens 
misjonsprosjekt. Kirkekaffe.

4. SØNDAG I PÅSKETIDEN 8. MAI 
KL.11:00 
Gudstjeneste ved Ida Maria Hegge-
lund. Dåp, nattverd og søndagsskole. 
Takkeoffer til menighetens arbeid. 
Kirkekaffe

5. SØNDAG I PÅSKETIDEN 15. 
MAI KL.11:00 
Gudstjeneste ved Ida Maria Hegge-
lund. Nattverd og Kirkekaffe. Takkeoffer 
til menighetens arbeid.

GRUNNLOVSDAG 17. MAI  
KL. 09:00 
Morgengudstjeneste ved Thor Brekke-
flat. Frokost i menighetssalen.

6. SØNDAG I PÅSKETIDEN  
22. MAI KL 11:00 
Gudstjeneste ved Thor Brekkeflat.  
Nattverd, søndagsskole og kirkekaffe. 
Takkeoffer til menighetens arbeid.

KRISTI HIMMELFARTSDAG 26. MAI 
KL. 11:00 
Konfirmasjonsgudstjeneste. Takkeoffer 
til ungdomsarbeidet i menigheten.

SØNDAG FØR PINSE 29. MAI KL. 
11:00 
Konfirmasjonsgudstjeneste. Takkeoffer 
til ungdomsarbeidet i menigheten.

PINSEDAG 5. JUNI KL. 11:00 
Høytidsgudstjeneste ved Thor Brekke-
flat. Nattverd og kirkekaffe. Takkeoffer 
til menighetens arbeid.

TREENIGHETSSØNDAG 12. JUNI 
KL. 11:00 
Familiegudstjeneste og den store 
sommerfesten. Gudstjenesten er ved 
Ida Maria Heggelund og Kristin Trætte-
berg. Barnehagen blir med, og det blir 
kirkekaffe med grilling. Takkeoffer til 
menighetens barnehage.

2. SØNDAG I TREENIGHETSTID-
EN. 19.JUNI KL. 
11:00 Gudstjeneste med nattverd ved 
Thor Brekkeflat. Nattverd og kirkekaffe. 
Takkeoffer til menighetens arbeid.

3. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN  
26. JUNI KL. 11:00  
Gudstjeneste med nattverd ved 
Ida Maria Heggelund.  Takkeoffer til 
menighetens arbeid. Kirkekaffe.

Fra og med den 3.juli blir det annenhver 
søndag i Slettebakken og Landås. Vi 
inviteres til å besøke hverandre gjennom 
sommeren.

3. JULI KL. 11:00  
Gudstjeneste i Landås kirke

5. SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN 
10. JULI KL. 11:00 
Gudstjeneste ved Thor Brekkeflat.  
Nattverd og kirkekaffe.  Takkeoffer til 
menighetens misjonsprosjekt.

17. JULI KL. 11:00 
Gudstjeneste i Landås kirke

7.SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN 
24. JULI KL 11:00 
Gudstjeneste med nattverd ved Thor 
Brekkeflat. Takkeoffer til menighetens 
arbeid.  Kirkekaffe.

31. JULI KL. 11:00  
Gudstjeneste i Landås kirke.

9.SØNDAG I TREENIGHETSTIDEN 
7. AUGUST KL. 11:00 
Gudstjeneste med nattverd ved Thor 
Brekkeflat. Kirkekaffe. Takkeoffer til 
menighetens arbeid.

14. AUGUST KL. 11:00 
Gudstjeneste i Landås kirke

11. SØNDAG I TREEvNIGHETSTID-
EN 21. AUGUST KL 11:00 
Skolestartgudstjeneste ved Ida Maria 
Heggelund og Kristin Trætteberg.  
Takkeoffer til søndagsskolen.   
Kirkekaffe.


