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Takkes den som
takkes bør – og
sikkert enda flere
Det er nå to år siden jeg fikk tilbudet om 
stillingen som sokneprest i Slettebakken.
Uker og år har i sannhet fløyet av sted. 
Det var stor stas for meg komme hit som
prest, men gleden var også ispedd en 
porsjon spenning og ydmykhet.  

Tekst: En takknemlig sokneprest Thor Brekkeflat

N å har jeg behov for takke - ikke først og fremst fordi jeg    
fikk stillingen, men for alt det jeg har sett og lært på

denne korte tiden. 

Slettebakken menighet er et godt sted å være - i alle fall sett
fra mitt ståsted. Det skyldes først og fremst alle de personene
som bidrar med så mye gjennom året.  Noe er meget synlig -
annet er ikke så lett å få øye på.  Listen er lang og det med-
fører alltid en risiko for at noen glemmes når slike takkelister
skal lages, men likevel: Vi har ungdommer som ser hver-
andre og som står på for å skape gode fellesskap for alle, både
i kirken og på de stedene de møtes gjennom uken – ikke
minst på turer og leirer med meget stor deltakelse.

Så har vi alle de som steller i stand gudstjenester og
kirkekaffe, de som besøker mennesker som har behov for at
noen stikker innom og de som sitter i menighetsrådet og alle
andre råd og utvalg der de bidrar med tid og engasjement.  

Vi har korene med sine ildsjeler, konfirmantarbeidet og
lederkurset. Vi har diakoniutvalget og misjonsutvalget som
lager til fester og arrangerer turer.  Ikke minst har vi de som
trofast bringer menighetsbladet ut til leserne, og de som lager
bladet skal heller ikke glemmes.  Det skal heller ikke de som
bidrar i givertjenesten og til offerposene på søndagene.  

Jeg kjenner på takknemlighet over den flotte barnehagen og
det gode eldresenteret, likeså for de som kjører kirkebussen
uke etter uke.  En stor takk også til alle dem som ber for
arbeidet og som snakker godt om menigheten sin. I tillegg er
vi velsignet med en stab som er dedikert i sitt arbeid - til stor
nytte og glede for alle som møter Slettebakken menighet.

Men kanskje størst takknemlighet opplever 
jeg likevel over alle dem som finner veien til
kirken sin og til det som der tilbys.  Uten
dem var vi ikke mye til menighet.  

Så takkes den som takkes bør – og takken
går til hver og en, som gjennom året, på én
eller annen måte, bidrar til det vi som
menighet er og skal være.  Jeg håper alle
opplever seg sett og verdsatt – også i de 
dager og år vi har foran oss. n
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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

Vikarprest Bernt Forstrønen
55 59 71 52-474 16 351

  bf667@kirken.no

Administrasjonsleder 
Hilde Kayser Rohde

 55 59 71 56 
      988 86 428

hr635@kirken.no 

Diakon Bergfinn Sørlie
 55 59 71 24-928 11 178
  bs944@kirken.no

Frivillighetskoordinator
(vikar) Ingrid Fluge Hole

 941 64 153
  ingridfh@outlook.com

Menighetspedagog 
og søndagsskole,
Kristin Trætteberg

55 59 71 55  
      977 18 438

  kt997@kirken.no

Kantor Kåre Rivenes
 926 55 128
kr282@kirken.no 

Menighetens barnehage
 450 53 106 
  slettebakkenmenighets

      barnehage@gmail.com

Besøkstjenesten - 
Se diakon Bergfinn Sørlie

Ungdomsarbeider  
Thomas de Jonge

 414 80 258  
  thomas.jonge94@

     gmail.com

Spørsmål om dåp, 
gravferd og vielser:
Kontakt Kirketorget

55 59 32 10
 kirketorget.bergen@ 

      kirken.no

Menighetsrådeleder
Celine Amundsen

 958 63 738
 celine.amund@

      gmail.com

Eldresenteret
 55 36 14 50

Kirketjener Sølvi Hansen
 55 59 71 22

Cellegrupper, Birger Huun
 917 15 464

Kamerunringen, 
Inger Steinkopf  

 413 67 308

Speiderne, Johannes 
Moldung - 

 957 26 688

Hovedleder lederkurs:
Kristin Watnedal Olsen

 917 30 485
 kristin@watnedal.com

Hovedleder, Kreating
Synnøve Åslid

 465 36 803 
 synnove.aaslid@ 

      hotmail.com

Hovedleder KRIK:
Fredrik Rustad 

 934 35 380
 fredrik699@live.no

Hovedledere klubben:

Aleksander Revne
 986 43 554
 alek.1998@live.no

Håkon de Jonge
904 00 604
de-jonge-98@ 

      hotmail.com

Gave til menigheten?
Bankgiro: 
3624.51.12208 

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 e-post: 
slettebakken.menighet@bergen.kirken.no eller
fhjertnes@gmail.com

Utgivelsesdag neste nummer:  18. juni

Hvem-hva-hvor i Slettebakken 

Merk ny hjemmeside: kirken.no/slettebakken
Følg oss gjerne på Facebook: 
www.facebook.com/slettebakkenmenighet
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Tekst og foto: Thor Brekkeflat

Ikke minst har den midlertidigeplasseringen i Kong Oskars
gate bydd på utfordringer for
mange av beboerne. 4. april var
det imidlertid høytidelig åpning
av det nye og praktfulle SME ved

byråd  Rebecca Ljosland.  Mye
folk og mange smil var å se i
Hjerte-rommet den dagen. Vi i
menigheten vil også slutte oss 
til gratulantene, og vi ønsker 
alle beboere, ansatte og alle
andre som ferdes på huset alt
godt i tiden fremover. n

Vi gratulerer med 
«nytt» eldresenter!

Kjære leser! Er du en av dem som er glad for
å motta Slettebakken menighetsblad?
Menighetsbladet er et informasjons- og inspirasjonsorgan for Slettebakken som vi håper flest
mulig vil ha tilgang til, nytte av og – forhåpentligvis – glede av.  Det er kostnader knyttet til 
utgivelsen av menighetsbladet – i hovedsak til redaksjon og trykking. Bidrag fra leserne vil 
hjelpe oss å dekke disse kostnadene og vil bli mottatt med stor takk.

Takk for ditt bidrag til Slettebakken menighetsblad! Konto 3624 51 12208
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Slettebakken Menighets Eldresenter har vært 
gjennom noen hektiske, utfordrende år med 
rehabilitering og utvidelse av bygningsmassen.
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Tekst: Thor Brekkeflat

De vil den siste lørdag i hver
måned holde sine gudstjenester i

Slettebakken kirke klokken 16.  Guds-
tjenestene er selvsagt åpne for alle, så
her har vi alle muligheten til å være
med om vi ønsker det.
Det som gjorde dette ekstra

høytidelig var at den gassiske
menigheten her i byen nå er blitt god-

kjent av sin moderkirke som egen
menighet med eget styre. Dette ble
behørig markert i Slettebakken kirke
lørdag 26. januar i år.  Her kom det
gjester fra fjern og nær, ikke minst en
stor delegasjon med kor og prester fra
Paris.  Den gassiske konsulen fra Oslo
var også blant gjestene denne
lørdagen.
Det ble festgudstjeneste med inn-

vielse og innsettelse.  Det ble

Fra Madagaskar til 
Slettebakken med 

Menigheten fikk også gave fra nye venner.

Vi i Slettebakken har nå inngått en avtale med den
gassiske menigheten i Bergen.
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Til høsten kan du bli med 
på tur til Madagaskar, der
Slettebakken kirke med-
virker til lokale misjons-
posjekter.

Bli med til 
Madagaskar!

Tekst: Gunnlaug
Bøyum, leder av
misjonsutvalget

D et er John       
Steinar

Dale, mange-
årig misjons-
prest på
Madagaskar og senere prest i Den
norske kirke i Stavanger som ar-
rangerer en ny tur til Madagaskar
sammen med konen Kjellaug. 

De har arrangert flere slike turer tid-
ligere, de snakker gassisk og er godt
kjent med landet og kulturen. 
Til nå har ni personer meldt seg på,
men det er plass til flere. 

Arrangøren synes det er naturlig 
at invitasjonen går til Slettebakken
menighet – ikke minst på grunn av
vår støtte til menighetsarbeidet på
Madagaskar, men også fordi den 
gassiske menigheten i Bergen feirer
gudstjeneste i Slettebakken kirke én
lørdag i måneden. Undertegnede har
bedt om å få besøke kirken med det
vanskelige navnet Mahalavolona-
Andoharanofotsy. Det er denne
menigheten vi ber for under for-
bønnen i gudstjenesten. 

Kirken ligger omkring 10 kilo-
meter utenfor hovedstaden Anta-
nanarivo, og på veggen i kirken skal
det henge et bilde av Slettebakken
kirke. Som tidligere omtalt i menig-
hetsbladet, fikk menigheten fullført
kirkebygget ved hjelp av midler 
som kom inn i forbindelse med en
kirkekaffe for noen år siden. Under-
tegnede har derfor svært lyst til å
treffe denne menigheten! Har du?
Interesserte kan innhente mer info
hos Kjellaug (tlf. 483 54 034) og 
John Steinar Dale (tlf. 913 16 467).
En mer detaljert beskrivelse av pro-
grammet finner du dessuten her:
www.kirken.no/slettebakken n

   
  glede

festmiddag for 100 mennesker
i menighetssalen, god mat,
gode taler og særdeles god
stemning. 
Dagen ble avsluttet med kon-

sert i kirken der et ungdomskor
fra Paris deltok sammen med
sangkrefter fra den gassiske
menigheten i Bergen og vårt
eget motettkor. 
Det ble en minnerik dag, og

vi ser frem til fortsatt hyggelig
samarbeid og ønsker Guds
velsignelse over den gassiske
menigheten og deres arbeid. n Fra innvielsen og gudstjenesten.

Her er menigheten samlet, til
venstre i bilde ser vi konsulen

som kom over fra Oslo.
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Tekst: Kristin Trætteberg

Nå gjenstår bare kirkens egen fest
for konfirmantene, deres fo-

resatte og ungdomslederne – med

pizza, morsom underholdning og til-
bakeblikk på året som har gått – før
det hele avsluttes med selve konfirma-
sjonsdagen. 
De ivrigste konfirmantene har fått

Konfirmasjoner 
i Slettebakken 
mai 2019
5. mai kl 11.00

Bendik Aarreberg
Erika Nomeny 
Andrianaivoravelona
Herman Berg
Maria Yddal Bjaanes
Kristian Minde Bårdsen
Elise Langeland Dreyer
Sigurd Henriksen
Celine Hjorth Ingebrigtsen
Marie Iversen
Tora Wik Jakobsen
Astri Kristine Hope Nesse
Mathias Armand 
Pedersen-Fosse
Sunniva Vik Pettersen
Ole Furevik Riise
Elias Henriksen Snarberg
Liv Soland
Isabella Maria Garatun-
Tjeldstø
Bine Fredrikke Eskildsen

12. mai kl 11.00
Pia Falch Aldepolla
Sara Ulrikke Krage Angell
Sander Emil Hammersland
Malin Varlo Haug
Anna Matilda Heisterkamp
Benjamin Cole Fjeldsbø 
Howells
Daniel Gjerald Høivik
Anna Amalie Johansen
Lisa Nærø Kristensen
Johan Kroken
Ane Kvalheim
Anna Karense Gyllensten 
Kvåle
Agnes Torsvik Lorentz
Helene Torsvik Lorentz
Naomi Mulat
May Kristine Langhelle 
Natland
Emma Thorsen Sanden
Sanna Vik Stenseth
Elise Traae Torsnes
Hanne Traae Torsnes
Veronica Wiers
Hanna Rou Øvsthus
Inez Birgitte Padøy Jæger
Johan Jordan Johannesen

EN SLUTT - OG
SAMTIDIG EN
FORTSETTELSE
I skrivende stund går en lang og innholdsrik 
konfirmasjonstid mot slutten. 

Alle konfirmantene sang i felles kor under Ung Messe 7. april. Deretter samlet de inn penger
til Kirkens Nødhjelp.
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med seg natt-cup i fotball, juleball,
overnattinger og påsketur blant
annet, i tillegg til de ukentlige sam-
lingene i ungdomsarbeidet og under-
visningen i kirken. 

Bli med videre!
Selv om konfirmasjonstiden er slutt,
lukker vi ikke kirkedøren og sier takk
for nå! Ungdomslederne står klar til å
invitere alle konfirmanter med på for-
tsettelsen. Allerede til sommeren blir
det en ukes tur i fjellet, og til høsten

er alle velkommen til Klubb, KRIK og
Kreating – der mye spennende står
på programmet. 

Dette er DIN kirke
Uansett om du ønsker å være med
videre eller ikke, så glem ikke dette:
Slettebakken kirke er din kirke. Her
er du alltid velkommen! n

Vi ønsker alle våre kon-
firmanter til lykke med de
store dagene 5. og 12. mai! 

  
 

• Påmeldingsskjema finner du på 
www.kirken.no/slettebakken

• Åpen dag 23. mai 2019 kl. 18:
Vi inviterer neste års konfirmanter 
og foresatte til «Åpen dag» der det 
vil det bli gitt informasjon om kon-
firmasjonstiden. Konfirmantene vil
også få hilse på ungdomslederne våre
og ellers få en smakebit på hva det
innebærer å være konfirmant hos 
oss! Velkommen!

Konfirmant i 2020?

Kreating varmer opp til sang og dans.
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 17. mai   
I SLETTEBAKKEN 

 
Hvorfor ikke starte nasjonaldagen i  

kirken? Det blir en kort familieguds- 
tjeneste klokken 09.00 – 09.30.  

 
Deretter spiser vi frokost sammen.  

Dette blir en kurvfest: Vi ordner med  
brød og drikke – og du stiller med  

ditt bidrag til pålegg. 
 

Velkommen! 
 

 

     
I  

 
Hvorfor ikke starte nasjonaldagen i  

kirken? Det blir en kort familieguds- 
tjeneste klokken 09.00 – 09.30.  

 
Deretter spiser vi frokost sammen.  

Dette blir en kurvfest: Vi ordner med  
brød og drikke – og du stiller med  

ditt bidrag til pålegg. 
 

Velkommen! 
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Velkommen! 
 

 

SOMMERTUREN 2019

BLI MED PÅ 
DIAKONATETS 
SOMMERTUR 

5. JUNI
STED:                 Raknestunet, Osterøy
AVREISE:           Buss fra Slettebakken kirke 
                           kl. 09.30
TILBAKE:           Samme sted kl. 16.30
PRIS:                  Kr 500,- per person 
                           (betales ved fremmøte)
PÅMELDING:   På liste i kirken, 
                           på mail til bs944@kirken.no 
                           eller TIL mob. 928 11 178 
                           - innen 26. mai

Pause underveis med kaffe og boller på Osterøy
museum, Gjerstad. På Raknestunet serveres

middag med dessert og kaffe. Ellers blir det også
tur-tale ved Thor Brekkeflat, fellessang med mer.

HJERTELIG VELKOMMEN!

Hva for-
venter du?
Betydningen av begrepet ’for-
ventning’, eller ’forventninger’, 
avhenger av kontekst og personers 
tidligere erfaringer.  

Tekst: Diakon Bergfinn Sørlie

F orventninger kommuniseres til oss i ulike sosiale
situasjoner, direkte og indirekte, og vi er ofte overlatt

til å tolke andres forventninger gjennom deres ansikts-
uttrykk, blikk, stemmebruk og kroppsspråk. I forvent-
ninger ligger en forestilling om fremtiden, og ofte bærer
de i seg et håp om endring. Det vi tror at andre forventer
av oss, er én ting. Det jeg ønsker å belyse her, er imid-
lertid de forventningene vi har til oss selv og til selve
livet.

Per Fugelli sa og skrev mange ganger: «Vi forventer 100
prosent sikkerhet, null motgang, full lykke. Slik blir livet
en kronisk skuffelse».

Selv tror jeg at menneskene rundt oss ønsker at vi skal
være oss selv, samtidig som vi står opp for andre. Livet er
et risikofullt prosjekt. Mange har opplevd skuffelser så
store at de knapt er til å bære. Andre har vært heldigere
og stort sett opplevd medgang. Se imidlertid ikke bort fra
at den evige opptur kan frarøve de heldige både slite-
styrke og viktig livslærdom. For de aller fleste bringer
livet utvilsomt med seg livssmerter, og det må ikke
sykeliggjøres.

Kanskje er det – i det lange løp – mindre slitsomt å nøye
seg med å være tilfreds med den du er og det du har, enn
å skulle maksimere lykkefølelsen til enhver tid. Selv er jeg
blitt 52 år nå, og det passer meg ganske godt å være 52.
Skulle jeg prøve å være 25, ville det neppe blitt særlig
vellykket. Det er for øvrig interessant at livsmestring er
på full fart inn i skolen. Det heier jeg på! Skulle jeg for-
mulere et ønske for oss ut fra disse tankene, måtte det bli
noe slikt som:

• Finn ut hva som gjør deg tilfreds og hegn om det!
• Vær deg selv! 
• Stå opp for andre!
• Se fremover!

Jeg tror på en Gud som ser oss, som er
pålitelig og trofast, og som ikke
endres av våre varierende forvent-
ninger til oss selv og til andre. Pås-
kebudskapet er fortsatt gyldig. n

Fortsatt god 
påsketid!

Be
tg

fin
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ha
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rd
et

t  
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«Herrens veier»
... er uransakelige, sier vi
gjerne når det uforklarlige
skal forklares og vi intet
annet har å ty til enn de
aller vageste, metafysiske
forklaringsmodeller. 

Tekst: Frode Hjertnes

Denne uransakeligheten er en kilde til
ergrelse og frustrasjon – vi skulle så
gjerne ha kikket Gud i kortene – men
er samtidig en kilde til glede og trøst;
det uforklarlige har en forklaring, men
forklaringen kjenner bare Gud. 
Herrens veier er imidlertid blitt til-

gjengelig for oss her og nå – ved høy-
lys dag – i form av den danske TV-
serien med samme navn. Mange
lesere av bladet har sikkert fulgt den –
noe annet ville nesten være oppsikts-
vekkende! Sesong 1 ble sendt på NRK
for et par år siden, mens sesong 2 ble

tilgjengelig på NRK-TV nå på nyåret.
Det er imidlertid altfor mange som
fortsatt lever i uvitenhet (for ikke å si i
åndelig armod) om denne glimrende
seriens eksistens. Det siste fikk under-
tegnede bekreftet da han, sterkt
grepet, gav seg i vei til kirke etter å ha
sett den siste episoden i sesong 2. Med
glødende engasjement, både før og
etter høymessen, brakte han Herrens
veier på bane med det ene
prominente folkekirkemedlemmet på
Slettebakken etter det andre, bare for
å bli møtt med: Nei, den har jeg ikke

sett…. For en nedtur! For en
ubegripelig nedtur for en
grepet sjel! Derfor disse
ordene – denne reklamen –
for serien om presten Johan-
nes Krogh – prest i den danske
Folkekirken i n-te generasjon

– og hans familie og deres vandringer
på Herrens veier – veier brolagt med
spenninger mellom tro og tvil, mellom
tradisjon og modernitet, mellom
idealisme og pragmatisme etc. – veier
som krysser hverandre, som skiller lag
og som ender opp på de underligste
steder. I den uendelige strømmen av
banale, intetsigende og direkte ned-
brytende TV-serier og annen TV-
underholdning vi ellers eksponeres
for, fremstår Herrens veier som en
skattkiste, ja som et lite mirakel.
Herved anbefalt! n

HVA
SKJER
FREM-
OVER?
BARNAS 
PÅSKEGUDS-
TJENESTE:
Søndag 28. april fyller
vi kirken med blomster,
barn, sang og glede! Det
er tid for å feire det glade
påskebudskapet: «Korset
er tomt, graven er tom!
Jesus stod opp og han
lever»! Barnekorene har
forberedt dagen, og alle
som blir 7 år i 2019 er
spesielt invitert til
feiringen. Dessuten har 
vi en egen påskeover-
raskelse på lur…
Hjertelig velkommen!

BO HJEMME LEIR –
«Camp Sædal»!
Tradisjonen tro er det
duket for leir for alle fra 
4. til 7. klasse helgen 11. -

12. mai. Vi samles på
Sædalen skole for en
masse aktiviteter; sport,
spill, lek, sang, forming,
dansing, grilling m.m.
Sammen skal vi lære
om misjon og skaffe
penger til et misjons-
prosjekt. Vi sover
hjemme, men er
sammen hele dagen.
Dette blir gøy!
Hold av helgen!

SOMMERFEST!

Søndag 26. mai er det
duket for vår årlige
sommerfest. Du som blir
5 år i 2019 er spesielt
invitert. Denne gangen
skal du få en bok om en
mann som het Bartimeus.
Vi starter i kirken kl. 11.00
med gudstjeneste der
barn fra 1 til 12 år deltar.
Deretter inviterer

menighetens barnehage
til fest på lekeplassen 
(for det blir jo sol!) med
pølser, kaker, is og saft.
Så blir det lek og kon-
kurranser med premier 
til alle. 
Hjertelig velkommen!  

Når det nærmer seg sam-
linger kan du lese mer på
kirken.no/slettebakken 
De ulike aldersgruppene
vil også få egne innbyd-
elser i posten. 

Hold deg også oppdatert
ved å melde deg inn i face-
book-gruppen «Barn i
Slettebakken kirke».

Har du spørsmål om
trosopplæringen i 
Slettebakken? Kontakt
menighetspedagog 
Kristin på 977 18 438/
kt997@kirken.no 

På sommerfesten er det tradi-
sjon at vi lager et blomsterkors.

I GUDS HÅND 
Trosopplæring i Slettebakken

TV-serien «Herrens veier» er nå til-
gjengelig på NRKs nett-tv. 
FOTO: NRK.NO/DR.DK
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Vi kan hjelpe til med 
rådgivning og tilrettelegging 
ved begravelser 
og bisettelser.

Døgnvakt 55 27 28 29
www.gravferdshjelpen.no 
Hagerupsvei 32X 
5093 Bergen

Møllebakken Skole er en kristen grunn- 

 

skole med små undervisningsgrupper, 
gode faglige resultater, og et inkluderende 
miljø som elevene trives i.  

 
 

 
 

Kontakt oss gjerne for å få vite mer. 
 

www.mollebakkenskole.no    post@mollebakkenskole.no    55 20 71 70   

Gi barnet ditt gode 
verdier med på veien
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SUPER-
TORSDAG!
11-13: Åpen kirke med 
           vaffelservering
15.00: Kor Ad Astra 
           (3.-7. klasse)
16-17:  Middags-
           servering
17.00: Knøttesang 
           (1-5 år)
17.00: Aspirantkor 
           (5–8 år)

       
Hver torsdag i
Slettebakken kirke 
            Velkommen!
          
                        

          

          
Påmelding middag: 
kt997@kirken.no
Pris: Kr 30/50
Maksbeløp: Kr 150

AMIGOS
KLUBBEN FOR DEG 
I 4. OG 5. KLASSE!

Amigosklubben i Slettebakken
har nå eksistert i et par år og 
har blitt skikkelig populær!  
Én fredag i måneden samles 
15-25 barn i kirken for mor-
somme aktiviteter. Tanken er
at ingen kvelder skal være helt
like. Vi har alltid lek, mat og 
avslutning rundt lysgloben, 
men ellers driver vi med alt fra
maling til trommesirkel og tur i
skogen med bålbrenning.

Vårens møter kl 17.30 – 19.00 

• 11. - 12. mai: Camp Sædal – leir!
• 14. juni: Blåtur! ... hemmelig …
Det er bare å møte opp! 

• Ta kontakt om du 
  lurer på noe!
• Er du en voksen 
  som kunne tenke 
  deg å bidra?
kt977@kirken.no

NYE VENNER • MORSOMME 
LEKER • SPENNENDE 
AKTIVITETER • GOD MAT 
• OG DET ER ALLTID NOE 
NYTT SOM SKJER!
TA MED EN VENN OG KOM!

Tekst: Diakon Bergfinn Sørlie

De innsamlede midlene skal gå til
rent vann til dem som mangler

denne livsviktige ressursen. En
spesiell takk til barnehagen som det
siste året har hatt fokus på rent vann
og som hadde en knallfinale på fas-

teaksjonen med loppemarked og kafé!
Bare her kom det inn over 11000
kroner! 
I tillegg har det vært flott å være

med å gi viktige verdier videre til
neste generasjon. Det er Slettebakken
menighetsbarnehage særs gode på, og
det er vi stolt over! n

Fasteaksjonen 2019: 

Flotte resultater
Takk til alle i Slettebakken menighet som på en eller annen
måte har deltatt under årets fasteaksjon i regi av Kirkens
Nødhjelp. 

FOTO: KIRKENS NØDHJELP. 



Livets gang
Døpte 
Fredrik Sebastian Kinn
Aarheim
Astrid Høiland Framhus
Vilde Rincon Flindt
Inez Birgitte Padøy Jæger
Siren Padøy Jæger
Bea Brevik Gonzalez
Amund Sverre Håvelsrud
Landøy
Isak Johannessen Opsal
Gard Larsen Wessel
Inghild Johansen Oen
Johanna Blindheim
Kristiansen

Dødsfall
Hilma Johanna Størksen
Ragnar Berg-Hansen
Gottfred Olav Johannessen
Klaus Herholz
Gladys Røttingen
Anborg Hatland
Herdis Jakobsen
Robert Andre Danielsen
Wenche Karin Viola
Else Nelly Olsen
Else Johanne Ronesen
Bjørg Haakonsen Rong
Ingrid Asheim

Gudstjenester 
Gudstjenesten er 
menighetens viktigste
samlingspunkt. Her følger
en oversikt over vårens
gudstjenester til etter
påske. 

Etter gudstjenesten
inviteres det til kirkekaffe,
og de minste inviteres til
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 kirke-
rommet 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 5. mai kl 11.00 
Konfirmasjonsgudstjeneste
ved Thor Brekkeflat og
Kristin Trætteberg.
Kreating deltar. Offer til
menighetens arbeid.

Søndag 12. mai kl 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
ved Lars Petter Eide og
Kristin Trætteberg.
Kreating deltar. Offer til
menighetens arbeid.

Fredag 17. mai kl 09.00 
Morgengudstjeneste ved
Thor Brekkeflat, etterfulgt
av frokost i menighetssalen.

Søndag 19. mai kl 11.00
5. søndag i påsketiden.
Gudstjeneste ved Thor
Brekkeflat. Johannes 17,1-
11. Jesus ber for alle sine,
at vi må bli bevart og være
ett i hans navn. Nattverd.
Offer til Kirkens SOS.
Kirkekaffe.

Søndag 26. mai kl 11.00 
Familiegudstjeneste og
sommerfest. Matteus 6,7-
11.  Jesus lærer sine å be
Fadervår. Korene og
barnehagen deltar. Prest er
Lars Petter Eide.  Offer til
barnehagen.

Torsdag 30. mai kl 11.00 
Kristi Himmelfartsdag.
Gudstjeneste ved Lars
Petter Eide. Johannes 17,1-
5. Jesu bønn om å bli her-
liggjort, om at han skal gi
evig liv til alle som er gitt
ham. Nattverd.  Offer til
Kirkelig dialogsenter.

Søndag 2. juni kl 11.00
Søndag før pinse.  Gudstje-
neste ved Lars Petter Eide.
Dåp og nattverd. Johannes
16,12-15.  Jesus gir oss
løftet om Den Hellige Ånd.
Søndagsskole.  Offer til
menighetens arbeid.
Kirkekaffe.

Søndag 9. juni kl 11.00 
Pinsedag. Høytidsgudstje-
neste ved Thor Brekkeflat.
Dåp og nattverd. Johannes
14,23-29.  Min fred
etterlater jeg dere, ikke den
fred som verden gir. Offer
til Kristent Interkulturelt
Arbeid (KIA). Kirkekaffe.

Søndag 16. juni kl 11.00
Gudstjeneste ved Lars
Petter Eide. Treenighets-
søndag. Apostelgjerningene
17,22-34.  Paulus sin kjente
tale på Areopagos. Dåp og
nattverd. Offer til
menighetens arbeid.
Kirkekaffe.

Se hva som skjer
Temakvelder våren 2019
Hva skal vi med Jesus? Hva
er tro til frelse, og hva er al-
ternativet? Samlingene
holdes i menighetssalen og
starter kl. 19.30. Enkel
servering. Alle er hjertelig
velkommen!

• Tirsdag 30/4: Matteus 25,
   34-46. Innleder er vikar
   prest Bernt Forstrønen

Åpen Kirke i Slettebakken
Hver torsdag fra kl.11.00 
til kl. 13.00 inviteres du til
hyggelig treff og godt 
slabberas. Vi byr på vafler,
kaffe og te. Noen torsdager
kjører vi quiz, leser gamle
bergenshistorier eller lig-
nende. Klokken 12.00 har vi
en kort andakt/meditasjon i
kirken.  Velkommen!

Følg oss: 
www.facebook.com/
slettebakkenmenighet

Menighetskalender


