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Jubileumshøst i Slettebakken
I år er det 50 år siden Slettbakken kirke sto ferdig. Dette skal 
feires med eget jubileumsnummer og flere arrangementer,
men det er ikke bare kirkebygget som markerer rundt år. 
Det er også 40 år siden barnehagen ble opprettet mens 
Kamerunringen fyller 60 år. Side 3 og 4-5

Nå er det snart
konfirmasjon!

Også konfirmantene måtte endre mange planer i løpet av det mest spesielle 
halvåret i norsk etterkrigshistorie. Helt vanlige konfirmasjoner blir det neppe for

2020-kullet, men i september er det endelig klart for fest og feiring. Side 2 og 11.
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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
Elisabeth J. Erve Heimset

  55 59 71 56
  eh497@kirken.no

Informasjonsmedarbeider
Ingrid Fluge-Hole 

 55 59 71 56 
      988 86 428

ingridlfluge@gmail.com

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

Menighetspedagog, 
frivillighetskoordinator 
og søndagsskole 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
  de-jonge-94@hotmail.com 

Besøkstjenesten, 
diakon Bergfinn Sørlie

 55 59 71 24-
          928 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 Kreating 
Maria Haukenes Malmedal

 472 36 149
  maria.haukenes.malmedal

      @gmail.com

Hovedleder KRIK 
Mathias Øgaard

 970 06 951
  mapiza00@gmail.com

Hovedledere klubben
Marte Mjeldheim Sandvoll 

 930 76 627
  marte_m_sandvoll

      @hotmail.com

Einar Gangsøy Eide
 902 75 506
  einar.ge@hotmail.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 e-post: 
slettebakken.menighet@bergen.kirken.no eller
fhjertnes@gmail.com

Utgivelsese neste nummer: Oktober (jubileumsnummer)

Hvem-hva-hvor i Slettebakken 

Et viktig 
fellesskap
Nå starter høsten opp i kirken – etter en vår
med digitalt fellesskap og en sommer med 
nasjonalt fellesskap og norgesferie. 

TEKST: Kapellan Lars Petter Eide

K orona-pandemien har hatt store konsekvenser for oss;digitale fellesskap i vår, en sommer med inntil 178 guds-
tjenestedeltagere, med listeføring av kirkegjengere og med
minimum én meters avstand til nesten. Slik vil høsten også bli.

Ungdommene våre skulle vært på tur til Skottland i sommer.
Den ble selvsagt avlyst. I stedet dro de til Bergsdalen og gjen-
nomførte en sommertur hvor flinke ungdomsledere delte ung-
dommene inn i kohorter, gjennomførte smitteverntiltak og gav
deltakerne en uke som satte spor. Jeg besøkte dem sammen
med sokneprest Thor. I to timer ble vi utsatt for Grillpresten.
Vi prøvde etter beste evne å svare på spørsmålene som kom.
For vår del var dette en fantastisk opplevelse der vi fikk møte
de unge og snakke om viktige spørsmål knyttet til troen og
livet.

Det å kunne møtes på ordentlig har vært et savn gjennom
våren, og for de unge var denne turen første gangen på lang tid
at en så stor gruppe kunne være sammen gjennom flere dager.
Konfirmantene har opplevd en vår uten det sosiale fellesskapet
som er så viktig i ungdomsarbeidet vårt. Nå kunne de samles
med helsemyndighetenes velsignelse og et godt smittevern. 

I høst skal vi fortsette å samles, men stadig tenke gjennom
hvordan gudstjenester og andre samlinger kan gjennomføres
på tryggest mulig måte, slik at viruset ikke sprer seg.

September er Konfirmantmåneden med stor K i Slettebakken.
Vi har konfirmasjoner 5. og 12. september – utsatt fra mai –
hvor bare inviterte gjester fra familiene får komme. Ungdoms-
lederne blir også med på konfirmasjonene. Konfirmanten
Thomas, som ble hardt skadd etter en ulykke tidlig i år, er for-
tsatt på Haukeland sykehus. Et annet sted i bladet er det bilde
av hele konfirmantgjengen som tok turen til sykehuset sam-
men med ungdomslederne og fikk møte ham på sykehusets
uteområde. Det ble et sterkt møte som igjen viste hvor viktig
fellesskapet er for ungdommene våre. Søndag 27. september
blir de nye konfirmantene og ungdomslederne presentert for
menigheten. De blir en viktig del av fellesskapet
vårt. 

Det blir avholdt gudstjeneste alle søndager i
høst. Alle er hjertelig velkommen til å delta på
dem og på de andre samlingene – i fellesskap
med Jesus og menigheten, og i bønn for
hverandre og for det som er viktig for oss. l

Gud velsigne din høst!

Merk ny hjemmeside: kirken.no/slettebakken
Følg oss gjerne på Facebook: 
facebook.com/slettebakkenmenighet
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Hurra for deg som fyller
ditt år! Ja, deg vil vi gratulere!
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S øndag 7. juni invi-      
terte små og store i

Slettebakken menighets
barne hage til 40-års-
feiring! Sommerfestguds-
tjeneste ble etterfulgt av
lek, grilling og selvsagt
bursdagskake. 
Barnehagen startet som

korttidstilbud for barn fra
tre til seks år i 1980, da de
fleste mødre frem deles
var hjemmeværende i
småbarnsfasen. I dag er
SMB en fulltidsbarnehage
med 21 plasser for barn
fra ett år og oppover. 
I en 40-årsdag er det jo

vanlig at man sier noen
gode ord om jubilanten.
En liten barnehage med
et stort hjerte er barne -
hagens slagord. En tid-
ligere forelder i barne  -
 hagen beskriver atmos -
færen der slik: 
– Det sitter kjærlighet 

i veggene der.

Barnas mening
Likevel, vi må jo høre med
brukerne selv om hva de
synes. På lekeplassen er
det stor aktivitet i sand-
kassen. En guttegjeng er
travelt opptatt med å
grave et stort hull. 
– Vi leter faktisk etter

smaragder! kan de for-
telle. Foreløpig består
skattene av tre gråsteiner
og to små leker som lenge
har vært borte. 
Vi spør Albert (5) om

hva som er gøyest å gjøre i
barne hagen? 

– Alt er gøy her! Det
beste er å leke ute, å klatre
og grave store hull! Jeg
lærer masse i barnehagen
også, for eksempel at vi
må hoste i albuen. Også
har jeg lært litt bokstaver,
men det skal jeg lære mer
av på skolen, for det
viktigste er å leke. 

Minner fra barnehagen
For tolv år siden gikk Sun-
niva Bachmann Haavik
(18) ut barnehageporten
for siste gang. Hva husker
hun fra barne  hagetiden? 
– Det gøyeste med

barnehagen må ha vært å
leke ute eller på pute-
rommet. Jeg husker også
at det var veldig spenn-
ende da prestene kom på
besøk eller da vi fikk ut-
forske resten av kirke-
bygget.
I løpet av 40 år er det

mange som har hatt gode
barndomsår i kirke-
kjelleren. Viktige barne-
hageår som kan bety mye
videre i livet. Sunniva opp-
summerer det slik: 
– I barnehagen lærte jeg

å ha respekt for andre.
Jeg lærte at kirken var et
sted der man kunne være
seg selv, være uhøytidelig
og der det var rom for å
leke. Tryggheten i Slette-
bakken kirke har vært
viktig for meg de senere
årene. l

Gratulerer så mye til den
flotte jubilanten!

Ingenting er vel morsommere enn burs-
dagsbesøk når du er barn? Ekstra spesielt
blir det når det er barnehagen din som 
fyller år. TEKST: Kristin Trætteberg

Velkommen til vår nye 
administrasjonsleder
Etter over et år med vikarer i stillingen som administrasjons-
leder i Slettebakken kan vi nå endelig ønske ny, fast leder
Elisabeth J. Erve Heimset velkommen til oss! Det skal bli
godt for menigheten å få Elisabeth med på laget, og menig-
hetsrådet er etter ansettelsesprosessen godt fornøyd med
resultatet. Administrasjonsleder i Slettebakken er på mange
måter bindeleddet mellom menighetsrådet og staben, og
har ansvar for både økonomisk oppfølging og styring,
personalansvar og menighetsbygging! Her er det mye
spennende å ta fatt i, og vi ønsker Elisabeth masse lykke til,
og skal støtte henne så mye vi kan! l
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TEKST: Jesper Hegna Johnsen,
leder Kamerunringen

K irken i Kamerun EELC har for 
perioden 2018–21 en visjon med

vekt på forsoning, kamp mot korrup-
sjon og fattigdom og for åndelig og
materiell utvikling og en sunn økonomi.
Biskop Ruben forteller fra en reise i

den østlige regionen, der han innviet ti
nye kirker/kapeller. Dette skjer fordi
folk ønsker å høre Guds Ord. Kirken i
Kamerun vil dermed fortsatt ha
positive og flotte utfordringer. Derfor
ber han om fortsatt støtte til kirkens
virksomhet. Han retter en takk til alle
tidligere misjonærer som fortsatt er en-
gasjert gjennom NMS og for støtte til
prosjekter, institusjoner og kirkebygg.
Også i Kamerun har misjonærene vært
med å dele troen på Jesus som eneste

vei til det evige liv. De har deltatt i
arbeidet med å gi folk der en bedre
skole og et bedre helsetilbud. De har
gjort en stor innsats med oversettelse
av Bibelen. Misjonærene har bidratt til
å bedre levevilkårene både åndelig og
materielt.

Radioinnsamling
Da vi i Norge gikk over til DAB-radio,
hadde NMS en innsamling av våre
gamle radioer som ble sendt til
Kamerun. Gjett om dette fortsatt
skaper glede for mange i Kamerun!
Kamerunringen ble stiftet i takknem-

lig glede over at Ellen Harthug dro som
misjonær til Kamerun i 1960. Moren
Kaja Harthug stiftet en misjonforening
som støttet opp om virksomheten.
Martha Knapskog har ledet foreningen
i 40 år. Siden har Inger Steinkopf vært

leder i 19 år, før undertegnede overtok
f.o.m 2020. Kamerunringens kollekter
gikk i noen år til Kamerun spesielt, men
har siden gått til NMS generelt.
En stor takk til alle som i 60 år har

deltatt i og støttet misjonsforeningen.
Det gir livsglede å være med i en mi-
sjonsforening. Vi gjør det fordi Jesus
har utfordret oss til å gjøre hans livs
verk, hans død og hans oppstandelse
kjent for alle folkeslag. Derfor er Biskop
Ruben sine ord viktig for oss alle: «vi
har fortsatt behov for dere». Han av-
slutter sin hilsen med følgende, som
også kan leses på NMS sin nettside: MÅ
GUD VELSIGNE DERE!
Vi er takknemlig for at NMS fortsatt

støtter ulike prosjekter som vil bedre
livs- og levevilkårene i Kamerun. Det
er fortsatt behov for Kamerunringen,
så velkommen til våre samlinger. l

Kamerunringen 60 år:

–Vi har fort-
satt behov 
for dere

På grunn av korona-viruset
møtes vi nå i foreningssalen
ved siden av dåpssakristiet.
Møtene i høst avholdes
følgende onsdager kl. 19.00
med andakt og misjonsin-
formasjon:

•  23. september v/Thor Brekkeflat
•  21. oktober v/Terje Bjuland 
•  11. november v/Jorunn Johnsen
•  9. desember: v/Lars Petter Eide
•  Søndag 20. september kl.11.00: Mi-
sjonsfestgudstjeneste i Slettebakken
kirke i forbindelse med 60-års-
jubileet. Det blir også kirkekaffe.

•  Torsdag 15. oktober kl. 11.00 deltar
Kamerunringen på «Åpen Kirke».

•  Lørdag 7. november kl. 11.00 avholdes
NMS Misjonsmesse i Betlehem,
Vestre Murallmenningen 15.

•  Søndag 20. desember kl.11.00 blir det
50-årsfeiring for Slettebakken kirke i
Slettebakken kirke. l

Dette sier biskop Ruben Ngozo i Kamerun. Han 
fortsetter og uttaler i takknemlighet: - Kjære 
brødre og søstre i Norge. Jeg har gleden av å
være vitne til en ny start i kirken som dere har
vært med å plante i Kamerun for snart 100 år
siden. I takk til dere priser jeg Gud for den
åndelige oppvåkningen i kirken vår.

Velkommen til møtene i Kamerunringen høsten 2020
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HVA SKJER
FREMOVER?

DU ER HELT 
FØRSTEKLASSES!

For de som blir seks år i år, 
er det en spennende høst! Vi 
i kirken ønsker å være med 
og markere skolestart. Alle 
1.-klassinger er derfor invitert
til kirken på en egen skole-
startgudstjeneste søndag 
30. august kl. 11.00. Vi skal
synge sammen, to barn skal
døpes og sammen skal vi opp-
leve en historie om da Jesus
var et barn. Dessuten har vi
en fin gave på lur til alle
skolestartere! Hold av dagen!
Kom til kirken kl. 10.45 for 
registrering, og ta med
skolesekken din. Velkommen!

BABYSANG OG
KNØTTESANG
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. Opp-
start tirsdag 1. september.
Knøttesang (ca. 1-4 år) 
finner sted hver torsdag 
kl. 17.00. Vi synger, spiller 
på rytmeinstrumenter og
lærer rim og regler. En
koselig stund for både for-
eldre og barn. Start gjerne
med middag i kirken 
kl. 16.00-17.00. Oppstart 
i høst blir 3. september. 
Velkommen til store og små!

Skolestart er spennende! Kirken
ønsker å være tilstede ved denne
viktige overgangen i livet.

2-ÅRSSAMLING
Torsdag 10. september er alle
2-åringer spesielt invitert til
vår Knøttesangsamling i
kirken. Vi inviterer til middag
kl. 16 - 17 og deretter til sang-
samling. Vi har en koselig
overraskelse til alle 2-åringer.

4-ÅRSSAMLING
Torsdag 15. oktober er det 
4-åringene sin tur. De invi-
teres til middag og samling i
kirken. Vi spiser kl. 16 - 17.
Deretter synger vi litt, og så
skal 4-åringene på en egen
oppdagelsesferd i kirken.
Søndag 18. oktober blir det
Høst-takkefest med utdeling
av 4-årsbok. Det er bare å
glede seg!

Står ditt barn i kirkens med-
lemsregister, vil det komme
en egen innbydelse i posten.
Meld deg gjerne inn i face-
book-gruppen «Barn i
Slettebakken kirke» for å
følge med på det som skjer! 

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

I GUDS 
HÅND 

Trosopplæring i Slettebakken

      

Fakta: Kamerunringen
Kamerunringen ble stiftet i 1960 år da Ellen
Harthug dro som misjonær til Kamerun. Det
var moren Kaja Harthug som tok initiativet
til foreningen. Kamerunringen har i disse
årene hatt deltagere fra Slettebakken,
Fridalen, og Landås menig-heter m.fl. Den 
er den eneste misjonsforeningen i nevnte
menigheter. Kamerunringen er tilsluttet
Det Norske Misjonsselskap.

«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 «Gud, du er rik!» Nr.715 NOS).

Ja, vi får være med å bringe evangeliet til
Norge og til jordens ender! Fint om vi kan
invitere flere med oss i dette viktige
arbeidet. l

Kamerun

Biskop Ruben Ngozo. Foto: Privat
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Sle ebakken kirke 50 år:  
   Konsert og bursdagsfest! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NABOEN MIN
 

–
 

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

  

LØRDAG 19. SEPTEMBER KLOKKEN 17.00 
 

Det blir sprudlende, sjarmerende musikk med 
rockesockgaranti, og selvsagt bursdagskake!
Alle barn og familier er invitert. 

Billetter kjøpes på:

 
 

    
  
 Ticketco.no:

Naboen min – bursdagskonsert!
Pris: 50/100
Pga. smittevernreglene er 
det begrenset med plasser.

 

      
 

 HJERTELIG VELKOMMEN!

  

 

 

Velkommen 
til høstfest!
Torsdag 24. september kl.11.30.
Det blir deilig mat og mulighet 
for en god prat over kaffekoppen.
Det blir minikonsert i kirke-
rommet v/Elizabeth Røttingen.
Øvrig program med både skjemt 
og alvor.

Pris kr. 100. Påmeldingsfrist:
21. september på liste i våpenhuset 
i kirken, eller til diakon Bergfinn:
928 11 178 

Hjertelig velkommen!

Av diakon Bergfinn Sørlie

–Jeg tror på det positive i
mennesket. Det positive i oss

kommer best fram når vi lever i et in-
kluderende felleskap, sier han.

– De gamle fortellingene i Bibelen -
både fra det nye og det gamle tes-
tamentet - er tidløse. Jeg kjenner dem,
og kanskje er de mer aktuelle nå enn
de noen gang har vært, sier den
smilende politimesteren. 

– Denne gang hører vi om en gang
Jesus underviste i templet. Da kom
noen menn med en kvinne som hadde
syndet mot det 6. bud. De spurte Jesus
hva de skulle gjøre med henne. Da sa
han at den som mente at de selv var
«rene», skulle kaste den første stein. 

– For det var skikk og bruk at den som
ble tatt i grove synder, skulle bøte med
livet når synden var alvorlig nok. Men
ingen kastet stein på henne. I stedet
gikk de skamfulle bort, og de eldste var
mest skamfulle, heter det i fortel-
lingen. Så stod han alene tilbake med
kvinnen og spurte henne: Har ingen
fordømt deg? Nei, svarte hun. Heller
ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og
synd ikke mer, var oppfordringen hun
fikk med seg da hun gikk. 

– Dette minner oss om noe som er
enkelt, men likevel vanskelig - at et
menneske ikke skal fordømme et
annet menneske. Man kan ta avstand
fra handlingen og fordømme den, men
ikke mennesket! Jeg tror det er viktig
å ha en slik holdning av flere
grunner. Jeg tenker på

«Vær inklu 

Denne oppfordringen kommer    
Bergen, Rolf B. Wegner: 
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AMIGOS 
 

KLUBB FRA 4. TIL 6.-KLASSE I 
SLETTEBAKKEN KIRKE 
 
Morsomme leker, nye venner, spennende aktiviteter,  
noe godt å spise - og alltid noe nytt som skjer!  

Vi møtes ved hovedinngangen i Slettebakken kirke. 
Avslutning i kirkerommet med lystenning og dagens ord. 
Klubben er åpen for alle, ta med en venn og kom! 
 
Kontakte oss? Menighetspedagog Kristin Trætteberg 
kt997@kirken.no/97718438  

 
 

  
MØTER HØSTEN 

2020 
KL.17.30 - 19.00 

 

FREDAG 28.8: 
LEKER OG MUFFINS 

 

FREDAG 25.9: 
KUNSTVERKSTED  

OG IS 

 

FREDAG 30.10: 
BINGO OG BOLLER 

 

FREDAG 27.11: 
ADVENTSAMLING 

MED 
OVERRASKELSER 

 
 

Andre ting du kan  
bli med på: 

*Middagsservering og kor 
hver torsdag kl.16.00 

*Konsert og bursdagsfest for 
kirken 19.9 kl.17.00 

*Lys Våken- overnatting i 
kirken for 5.og 6.klasse 

14.-15.11 
 

 

S lettebakken kirke er det stor 
aktivitet hele året. Vi ønsker at

alle som kommer til kirken vår skal
få gode opplevelser. Hver uke
møtes barn, unge, voksne og eldre
til ulike aktiviteter i kirken. 

Til dette trenger vi gode støtte-
spillere som ønsker å hjelpe
oss økonomisk.

Dersom du har mulighet og ønsker 
å bidra til at vi – blant annet – 
kan holde fredagstilbudet Pust i

Bakken gående, kan du gå inn på
www.kirken.no/slettebakken
og klikke deg videre til «Giver-
tjeneste». Her kan du selv velge
hvor mye du ønsker å gi og hvor
ofte. Alle gaver gitt via givertje-
nesten gir skattefradag.

Dersom du har spørsmål og/
eller trenger hjelp til å opprette 
avtale, kan du ta kontakt med
Ingrid Fluge, tlf. 941 64 153 l

Tusen takk for din støtte!

kriminelle. Når en fange f. eks. har
sonet og sluppet fri, skal også vi være
ferdige med straffen. Hvis vi da
«dømmer» personen på nytt, gjør vi
situasjonen enda vanskeligere for ved-
kommende. Det er viktig å skille mel-
lom mennesket og den kriminelle
handlingen. 

– Det kan være vanskelig å se denne
forskjellen, men det går et skille her.
Vi må holde fast ved å fordømme
handlingen, - den må vi ta avstand fra,
men ikke mennesket. Jeg tror på det
positive i mennesket. Det positive i oss
kommer best fram når vi lever i et in-
kluderende fellesskap. Det motsatte
skjer når vi ekskluderer noen – da får
vi bare frem de negative sidene i
mennesket, sier Wegner.

Jeg, som diakon på Slettebakken, er
enig i hvert et ord som kommer til ut-
trykk over. Lykke til med å bidra til
trygge, sunne og inkluderende felles-
skap i nabolaget vårt! God høst!! l

  derende!»
Givertjeneste
Slettebakken menighet ønsker å bygge gode fellesskap
for alle; for de aller minste, for ungdommene våre og
for familier og eldre. Vi ønsker å være en nærkirke som
er tydelig til stede i livets opp- og nedturer.

   fra tidligere politimester i
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LIKER DU Å SYNGE? 
Vi i barnekorene i Slettebakken kirke vil ha flere gutter og jenter med!  

Knøttesang 1–5 år, Aspirantkoret 5–8 år, Kor ad Astra 8–15 år 

Høstens hovedprosjekt er en bursdagsfest for kirken vår som er 50 år 
 – sammen med bandet Naboen min. 
Korene øver i Slettebakken kirke torsdager kl 17. Du kan også komme fra kl 16 
og spise middag i kirken før øvelsen. Første øving er 3. september. 

I høstsemesteret 2020 gjør vi dette i Slettebakken barnekor:  

Spørsmål? Ta gjerne kontakt på kr282@kirken.no eller 926 55 128 

 

Kor ad Astra 
Fra 3. klassetrinn.  
Ledes av Kåre Rivenes 

 

 

 

Synger bl.a også på  

- Høsttakkefest søndag 18. oktober. 

- Jubileumskonsert for Slettebakken 
kirke 25. oktober sammen med 
Slettebakken motettkor. 

Visste du … 
… at ad Astra betyr mot stjernene, og at det var 
navnet arkitekten satte på tegningen som ble til 
Slettebakken kirke? 

 

Knøtte-
sang 
 

Fra 1 til 5 
år.  

Ledes av 
Kristin 
Trætteberg 

Sangstunder 
for foreldre 
og barn.  

Vi lærer å 
synge fint 
sammen! 

 

Aspirantkoret 
Fra 5 år til 3. klassetrinn.  
Ledes av Ingrid Trætteberg og Kåre Rivenes 
 

 
 
 

Synger bl.a. også på   
- Høsttakkefest søndag 18. oktober 

- Sangstund på Slettebakken 
menighets eldresenter i advent 

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? 

B e g g e  k o r e n e :  
P r o s j e k t  b u s r d a g s f e s t  o g  k o n s e r t  1 9 .  s e p t e m b e r   

 S l e t t e b a k k e n  k i r k e  5 0  å r  

LIKER DU Å SYNGE? 
              

           

            
       

               
            

          

          

 

   
    

    

 

 

 

     

     

    
     

  

   
           

        
  

 

 
 

    
  

  
 

 

 
  
   

  

 

 
       

       
 

 
 
 

      
     

    
    

    
          

            
      

       
     

    
              

           

            
       

               
            

          

Spørsmål? Ta gjerne kontakt på kr282@kirken.no eller 926 55 128 
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I Slettebakken motettkor samles vel 20 sangere hver onsdag kl. 19.30 -
21.30 til øvelse i Slettebakken kirke.
Iblant deltar vi på gudstjenesten,
andre ganger på egne eller andres
konsertarrangementer. Og flere sang-
glade personer ønskes hjertelig vel-
kommen! Korets repertoar tilsier at
det er en fordel med notekunnskaper.
Høstens første øvelse er 26. august. l

Spørsmål? Kontakt kantor og
dirigent Kåre Rivenes -
kr282@kirken.no - 926 55 128

Fra høstens program

• Jubileumskonsert 25. oktober.
Sammen med Landås kirkekor
fremføres Gloria av Antonio
Vivaldi. Med oss har vi solistene
Laurie Robertson Øgaard og Eli-
Johanne Rønnekleiv, sammensatt
orkester og Sigurd Øgaard på orgel.
Dirigent Kåre Rivenes.

• Allehelgensmesse 1. november.
Liturgisk musikk fraMissa ex ore
Infantium av Trond Kverno

• Menighetens julekonsert 
    15. desember.

• Jubileumsgudstjeneste 20.
desembermed bl.a korverket 

    Te Deum av Harald Holtet.

• Juledag i Slettebakken synger vi
tradisjonen tro korsatser fra
Handels Messias. 

Bli med i et godt fellesskap
med sangen i sentrum.

Har du lyst på vafler, kaffe og en hyggelig prat?
I Slettebakken er det åpen kirke hver torsdag kl. 11.00-13.00. Ta turen innom for en hyggelig
stund. Noen ganger har vi quiz eller sangstund. Kl. 12.00 holdes det en enkel andakt i
kirkerommet for dem som ønsker det. Hjertelig velkommen! l

Motettkoret feirer kirke-
jubileet med Vivaldis Gloria
25. oktober blir det jubileumskonsert i anledning Slettebakken kirkes 50-årsjubileum.
Sammen med Landås kirkekor fremfører Slettebakken Motettkor ‘Gloria’ av Antonio
Vivaldi.
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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

Vi kan hjelpe til med 
rådgivning og tilrettelegging 
ved begravelser 
og bisettelser.

Døgnvakt 55 27 28 29
www.gravferdshjelpen.no 
Hagerupsvei 32X 
5093 Bergen
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Livets gang
Døpte
Ludvig Årdal Bell
Lilly Herstad Nondal
Vemund Bye-Ingebrigtsen
Karoline Lygre Helland
Sverre Hagen Aarsheim
Sofie Dyrdal Angeltveit
Mats-Erik Leknessund
Madelen Skar Nord
Theodor Krogh Gangsøy-Sollesnes
Norah Krogh Gangsøy-Sollesnes
Ingrid Øye
Edel Alme Øen
Samuel Lovin Størksen
Emly Vilje Bjerga Normy
Nora Ure Glesnes
Aleksander Madsen
Ariana Hovland Sæther
Vetle Aven Hellebust
Lauritz Skulstad-Høie
Celestine Bakke Skintveit

Linnea Tveit Nordås
Albert Monstad Koppen
Johan Jørgensen

Vielser
Edel Absalonsen og 
Anders Rønnestad
Hilde Haverstad og 
Stig Bareksten
Elisabeth Skartland og 
Harald Pirolt
Beate Bjelland og 
Morgan Bjelland
Synne Mari Bårholm og 
Christer Johansen
Karen-Sofie Hegg og 
Knut Aarbakke
Ragnhild Bachmann Haavik og 
Even Bønes
Jolanta Juciute og 
Asgeir Tvinnereim

Dødsfall
Grete Johannesen
Annelen Rebekka L. Enger Lund
Einar Egaas
Brita Lien
Hanna Rørtveit
Aud Haldis Jellestad
Wenche Aud Jellestad
Eli Hagenes
Bernhard Veivåg

Tormod Dyngeland
Aud Lorense Urne
Lillian Helene Larsen
Odd Georg Steinkopf
Vivian Beate Lervåg
Julia Orheim Aguilera
Stein Tønjum
Dagrun Quandt
Gunnar Andreas Skar
John Willy Madsen
Haldis Eidsvåg
Inger Mathilde Carlsen
Bjarne Kjetland
Johan Dreyer Johansen
Marit Bernsen
Dagrunn Synnøve Skråmestø
Torstein Hordvik
Alf Christian Tornøe
Magnus Almenningen
Solveig Kristi Sydnes
John Sjursen Lockhart
Thomas Michelsen Øgaard
Ingjerd Lillian Ljustvedt
Ellinor Jensen
Bjørn Walter Haldorsen
Molly Kristine Andersen
Turid Flygt
Odd Dahl
Ragnhild Myking
Angunn Leirstein Bøkenes
Harald Sjonbotn
Selma Lieske Nielsen
Oddny Marie Johnsen
Laila Marie Haugland

Konfirmasjoner
Slettebakken kirke lørdag 
5. september kl. 13.00
Oskar William Berg
Vegard Bjånes
Johannes Godø Botnen
Eivind Hjorth
Heine Kirkeluten Laastad
Mats Erik Leknessund
Sølve Hovda Myklebust
Liv Amanda Straume-Sund
Frederick Austevoll Thunem

Mons Øvrehus Valland
Hans August Wergeland
Benjamin Tjore Wollertsen
Marcus Tjore Wollertsen
Erlend Fagerland Øgaard

Slettebakken kirke lørdag 
12. september kl. 13.00
Johanne Nytveit Aarland
Martine Bye-Hammer
Maja Dale Fehn
Emma Herland Haara
Albert Leo Hågøy
Madelén Skar Nord

Helene Helland Nordnæs
Iris Raddum
Torgeir Rognaldsen
Henrik Lindeflaten Sollesnes
Anna Utskot Vaksdal

Sædalen skole lørdag 
19. september kl. 13.00
Hanna Amalie Sørebø Danielsen

Slettebakken kirke lørdag 
17. oktober kl. 12.00
Tomas L Bårdsen



Gudstjenester
På grunn av Covid 19-re-
striksjoner har kirken bare
plass til 178 personer. Er du
syk, kan du ikke komme til
gudstjeneste. 

Alle som deltar må skrive
seg på en liste med navn og
telefon-nummer. Listen
oppbevares i 10 dager.
Énmeterregelen gjelder alle
som ikke holder til i samme
husstand. Alle må vaske
hender med håndsprit ved
inngangen. Nattverd fo-
regår stående fremme ved
alterringen, fire personer på
hver side - åtte om gangen. 

Offer tas opp ved utgangen
eller på vipps nr. 13940:
Slettebakken menighet

Velkommen til fellesskapet! 

Søndag 30. august kl 11.00 
13. søn. i treenighetstiden
Skolestart- og familieguds-
tjeneste med menighetens
6-åringer, ved Kristin
Trætteberg og Lars Petter
Eide. Dåp. Takkoffer til
menighetsarbeidet.
Kirkekaffe og lek ute.

Lørdag 5. sept. kl 13.00
Konfirmasjon ved Kristin
Trætteberg, Lars Petter 
Eide og Thor W. Brekkeflat. 
Innbudte gjester fra kon-
firmantfamiliene, ungdoms-
ledere, gruppe fra Kreating.
Offer til menighetsarbeidet.
Gudstjenesten streames.

Søndag 6. sept. kl 11.00
Vingårdssøndag
Gudstjeneste ved Thor W.
Brekkeflat. Dåp. Nattverd.
Offer til «Dråpen i havet».
Menighetens årsmøte etter
gudstjenesten. 

Lørdag 12. sept. kl 13.00
Konfirmasjon ved Kristin
Trætteberg, Lars Petter Eide
og Thor W. Brekkeflat. Inn-
budte gjester fra konfir-
mantfamiliene, ungdoms-
ledere, gruppe fra Kreating.
Offer til menighetsarbeidet.
Gudstjenesten streames.

Søndag 13. sept. kl 11.00
15. søn. i treenighetstiden
Gudstjeneste ved Lars
Petter Eide. Mulighet for
dåp. Nattverd. Offer til
KRIK, Kristen idrettskontakt.

Søndag 20. sept. kl 11.00
16. søn. i treenighetstiden
Misjonsgudstjeneste ved
Thor W. Brekkeflat og
Jesper Johnsen. Kamerun-
ringen 60 år. Offer til
menighetens misjonspro-
sjekt. Mulighet for dåp.
Nattverd. Jubileumsfeiring.
Enkel kirkekaffe arrangeres
av Kamerunringen.

Søndag 27. sept. kl 11.00
17. søn. i treenighetstiden
Presentasjonsgudstjeneste
av våre nye konfirmanter og
ungdomsledere ved Kristin
Trætteberg, Thor W.
Brekkeflat og Lars Petter
Eide. Smykkeutdeling ved
Sverre Melvær Øgaard.
Offer til menighetsarbeidet. 

Søndag 4. oktober kl 11.00
18. søn. i treenighetstiden
Gudstjeneste ved Thor W.
Brekkeflat. Mulighet for
dåp. Nattverd. Offer til
Kirkens Bymisjon, Bergen.

Søndag 11. okt. kl 11.00 
19. søn. i treenighetstiden
Gudstjeneste ved Lars
Petter Eide. Mulighet for
dåp. Nattverd. Offer til
menighetsarbeidet.

Lørdag 17. oktober kl. 12.00
Konfirmasjon for Thomas L.
Bårdsen. Andre kon-
firmanter, ungdomsledere
og øvrige er velkommen.

Søndag 18. okt. kl 11.00 
20. søn. i treenighetstiden
Høsttakkefest og familie-
gudstjeneste ved Kristin
Trætteberg og Thor W.
Brekkeflat. Menighetens 4-
åringer. Mulighet for dåp.
Kor. Offer.

Søndag 25. sept. kl 11.00 
Bots og bønnedag
Gudstjeneste ved Lars
Petter Eide. Dåp. Nattverd.
Offer.

Søndag 1. nov. kl 11.00 
Allehelgensdag
Allehelgensmesse ved Thor
W. Brekkeflat. Nattverd.
Slettebakken Motettkor
under ledelse av kantor
Kåre Rivenes. Messing-
blåsere. Offer.

Søndag 8. nov. kl 11.00 
23. søn. i treenighetstiden
Gudstjeneste ved Lars

Petter Eide. Mulighet for
dåp. Nattverd. Offer.

Søndag 15. nov. kl 11.00 
24. søn. i treenighetstiden
Gudstjeneste ved Thor W.
Brekkeflat. Mulighet for
dåp. Nattverd. Offer.

Søndag 22. nov. kl 11.00 
Kristi kongedag
Gudstjeneste ved Lars
Petter Eide. Mulighet for
dåp. Nattverd. Offer.

Søndag 29. nov. kl. 11.00 
1. søndag i advent.
Barnas adventsøndag.
Familiegudstjeneste ved
Kristin Trætteberg og Thor
W. Brekkeflat. Slettebakken
menighetsbarnehage. Mul.
for dåp. Kor. Offer.

Søndag 29. nov. kl. 18.00 
1. søndag i advent.
Lysmesse i Landås kirke
med konfirmanter fra
Slettebakken og Landås
menigheter.

Kirkeskyss
Kirkeskyss starter opp fra
30.august. Kontakt
Hildegunn Øgaard for å 
avtale henting i forkant av
søndagene. Det vil være
færre plasser tilgjengelig i
bussen for å sikre at vi kan
holde avstand, og ekstra
hjelp fra bussjåfør vil dess-
verre også være begrenset
for å sikre trygg avstand.
Telefonnummeret til
Hildegunn er 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».

Menigheten tar forbehold om endringer i høstens program på grunn av koronaviruset. 
Restriksjonene gjelder også antall deltagere på ulike arrangementer, opprettholdelse av 
én meters avstand mellom deltagerne og tilrettelegging for god hygiene under samlinger. 
Vi ber hver og en ta ansvar for dette, og for å holde seg hjemme om man er syk. 
Følg med på vår hjemmeside www.kirken.no/slettebakken for oppdatert informasjon.!


