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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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TEKST: Kristin Trætteberg. 
FOTO: Privat

D enne høsten gav duoen Vegard Markhus og 
Bjørnar Sangolt også ut en juleplate, til strålende

kritikker. Vegard er i tillegg illustratør og forfatter.
Tekstene hans kjennetegnes ved å være absurde og
humoristiske, der han gjerne snur kjente uttrykk på
hodet, samtidig som han på en enkel måte klarer å ta
opp temaer som barn kan kjenne seg igjen i. 

– Hvordan fårdu  ideene til alle bøkene og
sangtekstene dine? 

- Jeg har jo barn både hjemme og på jobb (Vegard er
lærer på Midtun skole) og det er klart at det oppstår
situasjoner der som inspirerer. Men de fleste idèene
kommer nok når jeg sitter med tegneark eller gitar og
lar fantasien flyte fritt. 

– Da må jeg lage sangen selv!
– Det har også hendt at jeg har trengt en sang om et
tema på skolen, men ikke funnet den rette. Da må jeg
lage sangen selv!

Vegard er mye ute og møter barn, både på forfatter-
treff og med bandet sitt. 

– Hvordan er responsen hos barna du
møter?

-– Responsen er veldig bra! Det er stort sett kjempe-
stemning. Jeg legger alltid opp til at barna deltar ak-
tivt, og da blir det veldig spennende. Når vi er ute og
spiller, opplever vi at det er lett å engasjere barna. De
liker sangene og synger med.

Spellemann
prisvinnere 
til Slette
bakken kirke

Glade vinnere: Bjørnar Sangolt og Vegard Markhus i «Naboen min».

SLETTEBAKKEN MENIGHETSBLAD 120 

Kanskje har du sett Vegard Markhus
som gitarist i vårt «Superlørdagband»,
eller hørt ham med sangen «Eselets
julesang» på radiogudstjenesten i fjor?
Mest kjent er han nok som halvparten
av duoen «Naboen min» som vant
Spellemannspris for beste barneplate 
i 2019. 

Naboer i Norheimsund
De to guttene i «Naboen min» var faktisk naboer helt på
ordentlig da de vokste opp sammen i Norheimsund. Nå er
Vegard en av naboene til Slettebakken kirke siden han bor
nederst i Fageråsen med familien sin. Vi måtte spørre han
om hvilket forhold han har til årets jubilant:

- Vi har vært mye i kirken etter at vi fikk barn, fra
babysang og oppover. Vi har hatt det fint i kirken. Det er en
inkluderende gjeng i menigheten. Det er et godt tegn når
barna trives og vil komme igjen. l

18. april satser vi på full kirke når vi inviterer til
bursdagsfest og konsert med «Naboen min» for
alle barn på Slettebakken! Dette blir gøy! 
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Vi sparker i gang jubileumsåret med en skikkelig kick off fest for alle venner av Slettebakken kirke.
Ta med deg en venn, naboen, bestemor, kjæresten… og kom til en kveld i kirken spekket med god mat og
topp underholdning der skuldrene kan senkes og latteren sitter løst.

PROGRAM:
Konsert med vokalgruppen
Winckel. De sjarmerende
damene i denne gruppen
serverer vokale godbiter fra
mange sjangre, i elegante
og lekne arrangement.
Underholdende, uformelt
og gøy!

Alvorlig, hyggelig innslag ved sokneprest Thor Brekkeflat.

Vi serverer en smakfull middag etterfulgt av herlige kaker.

Sammen ser vi tilbake på noen minner fra kirkens første 50 år men
også fremover. Hva vil skje de neste 50?

Synes du dette spesielle bygget midt på Slettebakken er verdt en
feiring? Bli med på denne starten på jubileumsåret.

PÅMELDING:
Gå inn på Deltaker.no/kirken50
Du kan også kjøpe billetter på menighetskontoret eller ta kontakt på
tlf. 977 18 438

HJERTELIG VELKOMMEN!
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Slettebakken kirke 50 år:  
Konsert og bursdagsfest!  

NABOEN MIN – vinner av Spellemannsprisen for 
beste barneplate 2019 kommer – og DU er invitert på 
festen! 

LØRDAG 18.APRIL KLOKKEN 17.00 

Det blir sprudlende, sjarmerende musikk med 
rockesockgaranti, og selvsagt bursdagskake! 
Alle barn og familier er invitert.  
Sammen med våre faste kor - Kor ad Astra og 
Aspirantkoret  - lager vi et stort barnekor som synger 
sammen med “Naboen min”! 

Vil du bli med i koret? 
Ta kontakt på 
kt997@kirken.no/ 97 71 84 38 

(Du får link til sanger, det blir felles 
øvelse konsertdagen, kom gjerne på våre 
korøvelser i kirken torsdager kl.17.00) 

HJERTELIG 
VELKOMMEN!
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TEKST: Frode Hjertnes

E vangeliene og brevene etter Pau-       
lus er gode eksempler på slike.

Vårens temakvelder vil imidlertid bli
noe annerledes og skal handle om
gudstjenesten som sådan – i fortid og
nåtid og med et fokusert blikk på en
ganske umiddelbar fremtid. 

Det mest sentrale samlingspunktet i
menighetens liv – hovedgudstje-
nesten, dvs alle gudstjenester søn- og
helligdager (høymessen, familie- og
ungdomsgudstjenester) – involverer
en rekke aktører; prest, kantor, av og
til sangere og andre musikere, med-
liturg, kirkeverter og – ikke minst! –
de som sørger for nytrukken kaffe og
søte saker til hyggelig samvær etter
gudstjenesten. Hovedgudstjenesten
har også sine faste ledd som man ikke
kommer utenom.

Temakveldene denne våren vil om-
handle gudstjenestens innhold. Vi ser
på gudstjenesten i et historisk per-
spektiv; hvor kommer de ulike
leddene fra og hva står de for? Hva er
liturgi og sakramenter? Med det ut-
gangspunktet vil andre kveld om-
handle Ordet i gudstjenesten med alt

det innebærer og vi kan begynne å
nærme oss vår egen tid. Hva er fast-
lagt og hva er bevegelig? Hva kan vi
som menighet påvirke? «Slutt-
produktet» av temakveldene, re-
sultatet av denne formodentlig
mangfoldige og idérike prosess, er
gudstjenesten søndag 3. mai. 

Mange gudstjenestedeltagere i
Slettebakken kjenner begrepet AUFA-
gudstjeneste; Av Unge For Alle. Etter
vårens temakvelder kan vi kanskje
også lansere konseptet «AAFA-guds-
tjeneste»; Av Alle For Alle. 

Møteplan:

Tirsdag 18. februar: 
Gudstjenesten i et historisk 
perspektiv; kirke-
årets inndeling,
liturgi, sakrament-
forvaltning m.m. 
Innledning:
Kapellan 
Lars Petter 
Eide.

Tirsdag 17. mars:
Ordet i gudstjenesten; prekentekster,
forkynnelse, bønner m.m. Innledning:
sokneprest Thor Brekkeflat.

Tirsdag 28. april:
Musikk i gudstjenesten; sanger, sal-
mer m.m. Innl.: Kantor Kåre Rivenes.

Møte starter kl. 19.30 og avrundes
innen kl 21.30.  Alle er hjertelig 
velkommen! 
Trosopplærings-
utvalget. l

SLETTEBAKKEN MENIGHETSBLAD 1206

Vårens temakvelder:
Bli kjent med gudstjenesten

Kamerunringen er 
tilsluttet Det Norske 
Misjonsselskap og ble
stiftet for 60 år siden. 

TEKST: Jesper Johnsen.

Den ble stiftet fordi Ellen Hartug
dro ut som misjonær til Kame-

run. Det var moren, Kaja Hartug, som
da tok initiativ til foreningen. 

Kamerunringen har i disse årene
hatt deltagere fra Slettebakken, Fri-

Kamerun

KAMERUN
RINGEN

Temakveldene høst og vår i Slettebakken, menighetens trosopplæring for voksne kan man
godt kalle dem, har vanligvis handlet om å trenge dypere inn i sentrale bibeltekster.
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TEKST:  Kåre Rivenes, kantor i Slettebakken

I vår nye salmebok fra 2013 er ikke
mindre enn 58 av hans salmer tatt

inn – 43 egne og 15 bearbeidelser/
oversettelser. Ja, faktisk er det slik at
Ellingsen er den salmedikter som har
flest tekster i den nye salmeboken.
Noen av dem bruker vi ofte i gudstje-
nesten – for eksempel dåpssalmen
Fylt av glede over livets under –
mens andre er mindre kjente. 

Opplev Ellingsen på Salmekafé 
Menightenen ønsker å løfte fram El-
lingsens salmeskatt og inviterer der-
for til Salmekafé onsdag 19. februar
kl. 19.00 i Slettebakken kirke

Vi samles i kirkerommet og synger
noen av hans salmer sammen med
Slettebakken motettkor. Deretter for-
tsetter vi til kafé i menighetsalen der
sokneprest i Selje, Eli Johanne Rønne-
kleiv, lar oss høre mer om Svein El-
lingsen og hans salmer.  Eli Johanne
er også tidigere kantor i Søreide og
har flere ganger sunget sammen med
Slettebakken motettkor.

Mange talenter
Visste du forresten at Ellingsen også
er billedkunstner? Her blir det anled-
ning dele tanker om hans salmer med
hverandre. 

Salmekaféen har vi kalt Det finnes
en dyrebar rose, med tittel fra El-
lingsens vakre åpenbaringssalme, nr.
103 i salmeboken. l

Velkommen til å bli bedre kjent
med Svein Ellingsen og noen av
salmene hans – og til fellesskap
med motettkoret og menigheten.

«Det finnes en 
dyrebar rose»

Livets gang
Døpte
Rakel Constanse
MyhrerBenjamin
Royalty Roselyn Pabai
Eirik Andreas Haukeland
Kvestad
Johannes Klungreset
Kvamme
Hektor Yksnøy
Johannes Røen Lønning

Dødsfall
Døde:
Bjarne Hult
Ole Erlend Birkelid
Ivar Aunebakk
Anna Johannesdatter
Kvinge
Reidar Rasmussen
Mary Johanna Jensen
Borghild Unneland
Klara Baustad
Gerd Kirkesæther
Rigmor Elander
Brita Lofthus
Ragnar Line Auglend
Jacob Thomassen
Davina Dolby Johannessen
Signe Ekevold

En av våre kjæreste salme-
diktere, Svein Ellingsen,
fylte 90 år i fjor.

dalen og Landås menigheter m.fl.
Den er den eneste misjonsforeningen
i de nevnte menighetene. Derfor ut-
gjør Kamerunringen et viktig menig-
hetsarbeid i flere av menighetene som
grenser til Slettebakken.

«Vi er ditt verk! Du eier oss Gud,
med alle de goder vi har! Du byr oss
forvalte dem etter ditt bud du gav oss,
vår skaper og Far»! (Fra salmen Gud,
du er rik! NOS 715).

Ja, vi får sannelig være med å
bringe evangeliet ut i Norge og til
jordens ender! Det ville være fint om
vi fikk flere med oss i dette viktige
arbeidet. l

Velkommen til våre møter
Kamerunringen har møter i dåpssakristiet i Settebakken
kirke følgende onsdager kl. 19.00 – med andakter og 
misjonsinformasjon:

•  15. januar. Ved Jesper Johnsen.
•  12. feb. Besøk av Hald-studentene

fra Madagaskar Hasa og Marina.
•  11. mars. Ved Alvhild Vassel Eide
•  15. april. Ved Jorunn Johnsen.
•  28. april kl. 18.00 (NB!) Misjons-

basar i Hoffsalen. 
•  13. mai. Ved sokneprest Thor

Brekkeflat.

•  10. juni. Siste møte før sommeren
hos Inger og Jesper Johnsen i
Birkeveien 25B, 4. etg. Besøk av
misjonskonsulent i Bjørgvin.

    Torstein Fosse.

HJERTELIG VELKOMMEN 
Jesper Hegna Johnsen
Leder

Salmedikter og billedkunstner Svein 
Ellingsen. FOTO: PRIVAT
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S pesielt i Aspirant
koret og i Kor ad

Astra vil vi veldig gjerne
ha flere med! Vi har det
utrolig kjekt sammen
mens vi synger. Vi blir
kjent med forskjellige
musikkformer, vi blir
kjent med stemmene
våre, og vi blir med
hverandre. I år skal vi
blant annet være med å
feire kirken vår på Slette-
bakken som fyller 50 år!

Begge korene øver i kirken
torsdager kl. 17.00 – like etter
menighetsmiddagen kl. 16.00.

I vårsemesteret har vi 
følgende på programmet: 
Kor ad Astra, f.o.m. 
3. klassetrinn, ledes av Hulda
Stenroos og Kåre Rivenes:

•  Synger under familiemessen på
Maria budskapsdag 22. mars.

•  Prosjekt Barnebursdag med 
    konsert 18. april – Slettebakken

kirke 50 år. 
•  Synger på Barnas påskedag 

19. april.
•  Helgetur til Sveio for å delta på

Vårtreff i Ung Kirkesang 24.-26.
april.

•  Sangstund på Slettebakken 
    menighets eldresenter i mai.
•  Sommerfest 7. juni.
•  Korsommerskole i Kristiansand

med Ung Kirkesang 3.–6. august.

Visste du forresten at ad Astra betyr

mot stjernene, og at det var navnet
arkitekten satte på tegningen som ble
til Slettebakken kirke?

Aspirantkoret, fra 5 år t.o.m. 
2. klassetrinn, ledes av Ingrid
Trætteberg og Kåre Rivenes:

•  Synger på karnevalgudstjenesten
16. februar.

•  Prosjekt Barnebursdag med 
konsert 18. april – Slettebakken
kirke 50 år.

• Synger på Barnas påskedag
19. april.

• Sangstund på Slettebakken 
menighets eldresenter i mai.

• Sommerfest 7. juni.

Visste du at en aspirant er en som
øver seg og prøver å få til noe, bli klar
for noe, og at å aspirere betyr å puste
til noe? l

Spørsmål? Ta gjerne kontakt: 
-  kr282@kirken.no 
-  926 55 128 

Barnekorene vil ha flere 
gutter og jenter med!

Bilder fra Vårtreff i Ung
kirkesang Førde 2018 der 
barn fra Slettebakken synger
sammen med barn fra andre
kor.FOTO: NILS HIDLE

r barn

dre

I Slettebakken
barne- og ung-
domskor har vi
korgrupper for
barn fra de aller
yngste til de som
er på vei inn i
ungdomstiden. 

TEKST: Kåre Rivenes
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SUPERLØRDAG OG

KARNEVAL
Lørdag 15. februar er det klart for Superlørdag.

V i samles i kirken fra 12.00 til 15.30 for å synge, leke, bake, 
ha formingsverksted og spise sammen. Dette er også en for-

beredelse til…… Søndag 16. februar kl. 11.00! Da er det duket for
karneval for små og store.  Vi oppfordrer alle som vil til å kle seg
ut! Vi starter med en flott og fargerik gudstjeneste. Etterpå blir
det fest med lek og overraskelser. 

Velkommen! Vi håper akkurat du kommer! 
Dette blir gøy! l

Baby   
sang

Har du lyst til å gjøre noe koselig     
sammen med babyen din? Vil du

synge barndommens sanger og lære noen nye? Vil
du bli kjent med nye mennesker og få selskap på
trilleturen? Da er babysang noe for deg!

P å babysang er voksne og barn sammen, synger og beveger 
seg, lærer rim, regler og sanger som en kan bruke i hver-

dagen.  Etterpå spiser vi lunsj og prater. Pris kr 20 per gang.

Tid og sted: Slettebakken kirke tirsdager kl. 10.30, deretter
lunsj. Stikk innom en tirsdag – vi har plass til flere :)
Hjertelig velkommen! l

HVA SKJER FREMOVER?
SUPERLØRDAG OG KARNEVAL:
Helgen 15.-16. februar er alle 2.- og 3.-klassinger
spesielt invitert til kirken. Vi starter lørdag kl. 12
med Superlørdag! Det blir sang, lek, forming,
baking og dans – et skikkelig karnevalverksted.
Søndag er det duket for en skikkelig karnevalg-
udstjeneste! Dette blir gøy – hold av helgen!

JUNIORKONFIRMANTER:
Alle 4.-klassinger vil denne våren få tilbud om å
bli juniorkonfirmanter. Juniorkonfirmantene skal
bli bedre kjent med Bibelen og hvem Jesus var.
Sammen skal vi lage vår egen gudstjeneste. I til-
legg blir det alltid tid til mat, lek og prat. Følg med
når innbydelsen kommer i posten!

SØNDAGSSKOLE:
Vi har ny søndagsskolelærer på plass. Det betyr at
det blir tilbud om søndagsskole alle søndager når
det ikke er familiegudstjeneste eller ferie. På søn-
dagsskolen synger vi, blir kjent med en bibelfor-
telling, leker og har formingsaktiviteter. Se etter
søndagsskolefanen under neste gudstjeneste.

Meld deg gjerne inn i facebook-gruppen «Barn i
Slettebakken kirke» for å følge med på det som
skjer! De ulike aldersgruppene vil også få egne
innbydelser i posten. 

Har du spørsmål om trosopplæringen i Slette-
bakken? Kontakt menighetspedagog, Kristin på
tlf. 977 18 438 - mail: kt997@kirken.no 

I GUDS 
HÅND 

Trosopplæring i Slettebakken

I sommer fikk 
ungdomslederne prøve
seg på rafting!
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SUPER-
TORSDAG!
• Kl 16.00 – 17.00
   Middagsservering
• Kl 17.00: 
   Knøttesang (1-4 år)
• Kl 17.00 
   Aspirantkor (5 – 8 år)
• Kl 17.15 
   Kor ad Astra (fra 3. kl)
    

Hver torsdag i 
Slettebakken kirke 

frem til 28. mai!

VELKOMMEN!

Påmelding middag:
kt997@kirken.no

Pris: Kr 30/50
Maksbeløp: Kr 150

Facebook: «Barn i 
Slettebakken kirke»
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Gudstjenester
Gudstjenesten er menig
hetens viktigste samlings
punkt. 

Etter gudstjenesten er det
kirkekaffe. For de minste er
det søndagsskole når det
ikke er familiegudstjeneste
eller skoleferie. Og om du
ennå ikke har satt dine ben
i din kirke, skal du vite at
ene og alene ønsket om å
oppleve det fantastiske
kirkerommet i Slettebakken
er grunn god nok til å ta
steget over dørterskelen.
Ikke bare er tersklene lave i
Slettebakken kirke – døren
er også høy og porten vid! 

Velkommen til fellesskapet! 

Søndag 2. februar kl 18.00
5. søn. i åpenbaringstiden
AUFAgudstjeneste (Av
Unge For Alle). Denne
søndagen er det leder
kurset som lager gudstje
nesten og holder preken.
Temaet for dagen er hentet
fra Markus 2 – historien om
de fire vennene som bærer
sin lamme venn til Jesus.
Takkoffer til Ung Kirkesang.
Prest er Thor Brekkeflat.
Nattverd.

Søndag 9. februar kl 11.00
Såmannssøndagen
Vi besøker våre venner i
Baptistkirken ved Sletten
senter. Se egen sak i bladet
om dette.

Søndag 16. februar kl 11.00
Kristi forklarelsesdag
Familiegudstjeneste/
karnevalgudstjeneste. Vi
nærmer oss fastetiden, og
tradisjonen tro blir det
karneval i kirken. Takkoffer
til menighetens arbeid.
Gudstjenesten er ved Kris
tin Trætteberg og Thor

Brekkeflat. Superlørdags
gjengen bidrar og 2. og 3.
klassinger er spesielt
invitert. Det blir dåp og
selvsagt også kirkekaffe.

Søndag 23. februar kl 11.00
Fastelavnssøndag
Gudstjeneste med dåp og
nattverd ved Lars Petter
Eide. Temaet for dagen er
fra Joh.17 – Jesu bønn om
at vi alle må være ett. Takk
offer til menighetens mi
sjonsprosjekt. Kirkekaffe.

Onsdag 26. februar kl 19.30
Askeonsdag
Kveldsgudstjeneste ved
Thor Brekkeflat. Askeons
dag markerer starten på
fastetiden, og temaet er
hentet fra Matteus 6  om å
faste rett og ikke for å
oppnå ære og annerkjenn
else fra andre. Nattverd.
Takkoffer til Bibelselskapet.

Søndag 1. mars kl. 11.00
1. søndag i fastetiden
Gudstjeneste ved Thor
Brekkeflat. Temaet for
dagen er hentet fra Mat
teus 4  om Jesus som blir
fristet etter å ha tilbrakt 40
dager i ødemarken. Dåp og
Nattverd. Takkoffer til
menighetsarbeidet.
Kirkekaffe.

Søndag 8. mars kl. 11.00 
2. søndag i fastetiden
Gudstjeneste med dåp og
nattverd ved Lars Petter
Eide. Temaet er historien
om den kanaaneiske
kvinnen som trygler Jesus
om helbredelse for sin
datter – og blir hørt. Takk
offer til Dråpen i havet.
Kirkekaffe.

Søndag 15. mars kl. 11.00
3. søndag i fastetiden
Gudstjeneste med dåp og
nattverd ved Thor Brekke

flat. Temaet er fra Lukas 11
 Salige er de som hører
Guds ord og tar vare på det.
Takkoffer til menighets
arbeidet. Kirkekaffe.

Søndag 22. mars kl. 11.00
Maria budskapsdag
Det er ni måneder til jul, og
vi feirer dagen med
familiemesse. Prest er Lars
Petter Eide. Teksten er fra
Lukas 1 der engelen for
teller Maria hva som snart
skal skje. Kor Ad Astra
deltar. Dåp og kirkekaffe.
Takkoffer til KRIK. Under
kirkekaffen avholdes
menighetens årsmøte.

29. mars kl. 11.00  
4. søndag i fastetiden
Ung messe. Prester er 
Thor Brekkeflat og Lars
Petter Eide. Takkofferet til
Kirkens Nødhjelp. Natt
verd. Kirkekaffe. Etter 
gudstjenesten fortsetter
søndagen med fasteaksjon
og bøssebæring. 

Gudstjeneste i
Baptistkirken
Såmannssøndag 9. februar
kl. 11.00 inviterer vi til
økumenisk gudstjeneste 
i Baptistkirken, Vilhelm
Bjerknes vei 16.
Britt Helen Opstad leder
gudstjenesten. Lars Petter
Eide holder preken. Felles
kor med barn og unge fra
Ung Kirkesang.
I mange år har vi vært
sammen med Baptistkirken
denne søndagen, enten  
i Slettebakken kirke eller 
i Baptistkirken. 
På såmannssøndag er det
Guds Ord, Bibelen, som
løftes frem. Offeret går til
Bibelselskapets arbeid. Det
blir kirkekaffe etter gudstje
nesten. Velkommen!

Andakter på 
institusjoner 
•  6. februar:
    SME  Tveitelien kl 13.30
•  14. februar 
    Kolstihagen kl 11.00
•  20. februar
    SMETveiteåsen kl 13.30
•  25. februar
    Slettemarken kl 11.30
•  5. mars
    SME  Tveitelien kl 13.30
•  6. mars
    Kolstihagen kl 11.00
•  19. mars
    SME  Tveiteåsen kl 13.30
•  24. mars
    Slettemarken kl 11.30
•  27. mars
    Kolstihagen kl 11.00

Kirkeskyss
Har du behov for skyss 
til og fra søndagsgudstje
nesten i Slettebakken kirke?
Bor du f.eks. på Nattlands
fjellet? 

Vi kjører med minibuss hver
søndag utenom skole
feriene. Tilbudet er gratis
og gjelder alle alders
grupper. 

Når vi vet på forhånd hvem
som skal være med, legger
vi opp ruten etter det. 

Vi starter kl. 10.00 og må
rekke kirken i god tid før 
kl. 11.00. Ta kontakt med
undertegnede for nærmere
informasjon: Hildegunn
Melvær Øgaard, telefon
467 69 669. 

Menighetskalender

                                                 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».

Følg oss: facebook.com/
slettebakkenmenighet
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