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Moldung 
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Hovedleder lederkurs:
Kristin Watnedal Olsen

 917 30 485
 kristin@watnedal.

Hovedleder, Kreating
Synnøve Åslid
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 synnove.aaslid@ 
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Hovedleder KRIK:
Fredrik Rustad 
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 fredrik699@live.no
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Aleksander Revne
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 904 00 604
dejonge98@ 

      hotmail.com
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Redaksjon: Frode Hjertnes
fhjertnes@gmail.com
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slettebakken.menighet@bergen.kirken.no eller
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Utgivelsesdag neste nummer: 30. april.

Hvemhvahvor i Slettebakken 

Livsmot
I forrige nummer av menighets-
bladet skrev jeg litt om forventning. 
I etterkant har jeg hatt noen gode
samtaler med flere av dere lesere. 

Av diakon Bergfinn Sørlie

Hvis du ønsker å dele noen refleksjoner og
tanker etter du har lest noe av det jeg ellers har

skrevet i ulike numre av bladet, så ta gjerne kontakt!
Kontaktinfo annet sted i bladet.

Nå vil jeg dele noen tanker om livsmot med deg:

Èn definisjon av dette begrepet kan være; Å ha livs-
mot, vil si at vi har mot og initiativ til å leve på en
måte som gjør oss til deltagere og aktive bidrags-
ytere i livet vårt. Når vi mangler livsmot kjenner vi
oss motløse, eller vi sliter med negative tanker og
følelser som tar alt for mye plass i livet.

Jeg opplever fra tid til annen at noen plasserer seg
selv – og trives veldig godt der – i offerrollen. Da
blir det som er negativt og utfordrende i livet alltid
noen andres feil. Da er det også lett å bli forledet til
å tro at man ikke kan gjøre noe med sin situasjon.
Det er lett å sammenligne seg med andre, men man
faller stort sett i feil grøft uansett; enten i over- eller
undervurdering av seg selv.

Ønsker du en forandring i livet, ta nye skritt, ta an-
svar for eget liv og lytte til dine lengsler? Jeg tror at
lengslene forteller mye om hvem du egentlig er. Hva
skal til for at du skal få et bedre liv? Det går an å få
til en endring! Noen ting rår du ikke over, men
hvordan du møter din livssituasjon, er noe du langt
på vei kan påvirke selv. Din livshistorie, dine er-
faringer og øvrige preferanser påvirker din egen tro
på om du har nok mot og styrke til å få til en end-
ring. Har du noen som har tro på ditt potensiale,
noen som kan støtte deg i å hente frem livsmotet, så
bruk dem! Eller du kan for eksempel ta kontakt med
noen av oss i kirken. Jeg tror på ditt potensiale,
fordi Gud har skapt deg! Her er den første strofen
fra en salme jeg hørte mye som barn: 

Tap ikke motet du kjære – for da er det dyreste
tapt..» Fatt mot og se opp og frem i sommer!

Fatt mot og se opp 
og frem i sommer!

Hilsen diakon Bergfinn. n
Merk ny hjemmeside: kirken.no/slettebakken
Følg oss gjerne på Facebook: 
www.facebook.com/slettebakkenmenighet
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Av sted til Hønefoss nå igjen. 
Vi løper til toget for å ikke bli sein.

Se mot sola,
vi lever på jorda. 

Påsken lever, kjenn du svever. 
Friheten skal nytes, 

men påsketradisjonene skal 
aldri brytes. 

Vi har kost oss masse på tur, 
selv med jernvann som burde

vært i et skur. 

Våren kom tidlig i år, 
uheldigvis fikk Kristin et brannsår. 

Siden snøen var vekke, 
ble det ikke mye skigåing å rekke. 

Likevel fikk gått mye på tur, 
helt uten at noen ble sur. 

Mange fikk følelsen av sommer, 
kanskje fordi de merket at blomstene

og insektene kommer? 

Emilie hadde skikkelig lyst til å bade, 
hvis ikke kunne hun bare 

sagt ha det. 
Det ble dessverre ingen bading, 

men de flotte lederne hadde 
heldigvis noe på sparing. 

En siste utfordring var nemlig 
ice-bucket-challenge, 

noe som ga oss en skikkelig 
god balance. 

Med havregrøt hver dag, 
bar vi litt nag. 

Derfor så vi skikkelig frem til
søndagens frokost, 

hvor vi alle har kost oss. 

På langfredag hadde 
Henriette bursdag, 

uten snop ble det mye klag. 
Heldigvis fikk vi feiret dagene før, 

da var det fullt kjør. 

Påskeaften var skikkelig gøy, 
for første gang fikk jentene 

laget litt støy. 
Denne gangen var det nemlig våres

tur til å spille blackjack 
også her fikk vi mye feedback. 

Alle gjorde kjempegode jobber som
dagis og turansvarlig, 

oss som fremtidige ledere vil ikke
være farlig. 

Alt i alt ble det en vellykket tur, 
det at den er ferdig gjør oss litt sur. 
Heldigvis er det mange flere på lur, 
på de skal vi gå masse på tur og vil

aldri snu. 
Påsken er en herlig høytid 

som alltid gjør oss veldig blid! 
Jeg håper vi alle ses neste gang, 

for husk at alle i ungdomsarbeidet
har adgang!  

Dikt om påsketuren 
LKpåsketuren til Hønefoss, av Emilie Literé 
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Av Thor Brekkeflat

F ra tid til annen får vi
prester midler til å dra

på studietur. Tanken er å
styrke fellesskapet, fylle på
batteriene og forhåpentlig-
vis også lære noe nytt. Nå
var det oss prester i
Bergensdalen prosti som
fikk gleden av en slik tur. 

Det geografiske målet for
reisen var den lille øyen
Iona på nordvestkysten av
Skottland. Selv om øyen i
seg selv er liten, har den satt
store spor i kirkens historie.
Til Iona kom Colomba på
slutten av 500-tallet og
grunnla det første klosteret. 

På mange andre steder ble
lignende klostersamfunn
opprettet av munker som
kom roende eller seilende
fra Irland. Et av de mer
kjente er Lindisfarne på
østkysten. 

De keltiske munkene ut-
viklet et kirkespråk og reli-
giøse uttrykksmåter som på
et forunderlig vakkert vis
kombinerer det hverdags-
lige med det himmelvendte.
Slettebakken menighet sin
visjon kunne derfor sikkert
vært hentet herfra når vi
sier at vi vil være Jordnær –
himmelvendt.

Våre dager på Iona besto av
morgenmesse, kveldsmesse
og naturopplevelser. Hele
veien brukte vi keltisk in-
spirerte bønner og liturgier,
og vi prøvde etter beste
evne å søke til røttene på
denne lille plassen. Ikke
minst fikk vi god tid til å bli
kjent med hverandre, til å
arbeide sammen og til å
samtale om hva vi kunne ta
med oss hjem fra Iona –
både til personlig oppbygg-
else og til bruk i kirkene
våre hjemme. Jeg tror nok
menighetene i prostiet vil

merke et større innslag av
salmene fra vest i tiden
fremover. For dem som
ennå ikke vært på pilgrims-
ferd til Isle of Iona, er det
noe jeg tenker mange kan
sette på listen over ting de
kanskje burde få gjort.

13 fornøyde prester landet i
Bergen akkurat i tide til å
feire nasjonaldagen, og med

oss fulgte den gamle
keltisk/irske velsignelsen:

Må dine veier komme deg
i møte, og vinden alltid
blåse bak din rygg.
Må regnet falle mildt på
dine åkre, og solen alltid
varme dine kinn.
Må du alltid være i Guds
gode hånd, til vi sees igjen
min venn. n

«Du er mi øy i havet»
Dette er tittelen på en salme. Du finner den i
salmeboken på nr. 334 om du vil lese hele,
og tittelen kan stå som overskrift for pres-
teturen vår til Iona i mai.

Den flotte kirken på Iona

En knippe med prester fra 
prostiet på pilgrimsvandring.

FOTO: KNUT KALDESTAD
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Du kan være 
med og forme
fremtidens kirke!

9. september velger Den
norske kirke nye menig-
hetsråd og bispedøm-
meråd og nytt kirkemøte.

n Menighetsrådet har ansvar for
menighetens virksomhet lokalt,
sammen med soknepresten.

n Bispedømmerådet har ansvar for
virksomheten i sitt bispedømme,
sammen med biskopen. De ansetter
bl.a. prester. Medlemmene er også
med i Kirkemøtet.

Forhåndsstemmer

Bergen kirkelige fellesråd tar imot 
forhåndsstemmer i sine lokaler i 
Aasegården, Vestre Strømkaien 9. 

For bergensmenighetene åpner for
forhåndsstemmer f.o.m. 12. august
t.o.m. 6. september.  Åpningstidene
er mandag-fredag kl. 09.00-14.00
Slettebakken menighet tar også imot
forhåndsstemmer følgende dager:

l Søndag 1. september kl. 12-14. 
l Torsdag 5. september kl. 11-18

Selve valgdagen

For Slettebakken menighet blir det
mulig å avgi stemmer i følgende
lokaler:

l Slettebakken skole, inngang vis-à-
    vis inngang til gymsalen kl. 09-21.
l Landåshallen, se merket dør.
    kl. 09.-21.

For oppdatert informasjon når valget
nærmer seg, se plakater i våpenhuset
og på hjemmesiden vår:
www.kirken.no/slettebakken n

8.–9. sep. 2019
Kirkevalget
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Ernst Pedersen (1963) 
Stilling: Seniorrådgiver ved UiB. 
Hjertesak: Opptatt av at alle skal føle
seg velkommen i kirken, og ønsker
særlig fokus på familiearbeid, tros-
opplæring og klima og miljø.

Ingrid FlugeHole (1991)
Stilling: Student. 
Hjertesak: En inkluderende og varm
kirke alle kan føle seg velkommen i.
Fokus på tilbud som treffer alle
aldersgrupper, fra barn til eldre.

Sandra Sivertsen (1991)
Stilling: Kjøpmann, Rema 1000. 
Hjertesak: En kirke for barn, ung-
dommer og voksne hvor alle føler seg
velkommen og inkludert.

Nora Linden (1942)
Stilling: Pensjonist. 
Hjertesak: Jeg ønsker fortsatt å 
delta i arbeidet for en god kirke 
og menighet for Slettebakken og 
for hele prostiet.

Harald Aase (1942) 
Stilling: Pensjonist.
Hjertesak: Videreføre et godt menig-
hetsliv. Se nærmere på lydutstyr, og
annet teknisk utstyr i kirkerommet.

Frode Hjertnes (1960) 
Stilling: Lektor. 
Hjertesak: Primært opptatt av kjerne-

aktivitetene i menigheten – guds-
tjenesteliv og kirkemusikk.

Elisabeth Heimset (1979) 
Stilling: Skadekonsulent. 
Hjertesak: Ønsker å bidra til at Slette-
bakken kirke fortsatt skal være en
levende menighet hvor det er rom for
alle i alle aldre.

Olav Kyrre Hundvin (1990) 
Stilling: Rådgiver, Bergen kommune.
Hjertesak: Bistandsarbeid og venne-
menigheten vår på Antananarivo. Jeg
er selv misjonærbarn fra Mali og har
derfor en stor forkjærlighet for det 
afrikanske kontinent.

Kristin Olsen (1999) 
Stilling: Student. 
Hjertesak: Trygt og inkluderende
miljø i Ungdomsarbeidet. God 
kontakt mellom ulike avdelinger i
menigheten.

Ingrid Hansen Justlar (2000) 
Stilling: Student. 
Hjertesak: Fokus på hvordan
menigheten kan bidra til en god og
meningsfull alderdom.

Mathias Øgaard (2000)  
Stilling: Student. 
Hjertesak: Fokus på at vi skal være 
en åpen menighet med plass til 
alle. Har og en visjon om at de ulike

gruppene i menigheten kan bli 
mer synlig for hverandre, slik at 
man føler en tilknytning til menig-
heten, ikke bare den gruppen man
hører til vanlig.

Turid Borge Lea (1943) 
Stilling: Pensjonist. 
Hjertesak: Opptatt av hvordan
menigheten kan bidra til en god 
og meningsfull alderdom.

Bodil Yddal Bjaanes (1978) 
Stilling: Lærer. 
Hjertesak: Ønsker at menigheten
skal fungere som et godt sted for
både unge og eldre sammen, og 
et fint sted å møte Gud.

Marius Tvedt Rustand (1995) 
Stilling: Student. 
Hjertesak: Viktig at vi fortsetter 
det gode arbeidet med å støtte 
Ungdomsarbeidet og det de ar-
beider med der.

Gunnlaug Bøyum (1945) 
Stilling: Pensjonist. 
Hjertesak: Misjon, både nært og
videre utover.

Synnøve Åslid (1997) 
Stilling: Student. 
Hjertesak: Ungdomsarbeidet og 
samarbeid mellom ungdommer og
øvrige medlemmer i menigheten.

VI TRENGER 
FRIVILLIGE. 

Har du tid til å bry deg og lyst til å utvikle deg? 
Årlig besvarer vi omkring 200 000 henvendelser på telefon 

og internett, likevel er det en av tre som ikke får svar.

Les mer og meld din interesse på 
kirkens-sos.no 

Å snakke med folk om livet gir mening.

Slettebakken menighetsråd 202024
Kandidatene til menighetsrådet er nå klare, og er kort presentert under:



Kirken trenger gode 
ledere – hvem vil du 

 
i bispedømmerådet og Kirkemøtet, Den norske kirken  

Paritem. Mo cus, autatquae 
vendunt et fugias.

Paritem. Mo cus, autatquae 
vendunt et fugias.

Paritem. Mo cus, autatq
vendunt et fugias.

 
kirken.no/borg eller på www.kirkevalget.no. 

På de neste sidene vil du få en kort presentasjon av alle kandidatene som s�ller �l valg.
Mer utdypende informasjon finner du på kirken.no/bjorgvin eller på www.kirkevalget.no.
Informasjon om hva kandidatene og listene står for og mener om ulike saker, presenterer
de selv på egne ne�sider.

Du er med på å bestemme hvem som skal si�e i Bjørgvin
bispedømmeråd og Kirkemøtet, Den norske kirken
si� «stor�ng» i perioden 2019 – 2023.

Valginformasjon fra Bjørgvin Bispedømme
Ønsker du mer informasjon?

Se kirkevalget.no



I Bjørgvin bispedømme er det tre lister ved bispedømmeråds
valget i 2019: Bønnelista, Nominasjonskomiteens liste og Åpen
Folkekirke. Listene er presentert alfabe�sk. Kandidatene på
hver liste er presentert i prioritert rekkefølge.

Nominasjons
komiteens liste
Det er en nominasjonskomité som har
sa� opp listen. Nominasjonskomiteen er
valgt av representanter fra menighets
rådene, med e� medlem fra hvert pros�. 

Listen er utarbeidet på bakgrunn av for
slag fra menighetsråd, ungdomsrådet i
bispedømmet og forslag fra med
lemmene i nominasjonskomiteen. 

Det er videre lagt vekt på at en skal 
representere en bredde i hva kan
didatene mener i aktuelle kirkelige
spørsmål. 

Listen representerer ingen organisasjon
eller interessegruppe. Sammen vil vi
arbeide �l det beste for den lokale
kirken. 

Den enkelte kandidat presenterer seg
selv på nominasjonslisten.no

Stein Oltedal
f. 1952, pensjonert 
prest, Naustdal.

1

Solaug Anita
Apelthun Sæle
f. 1951, økonomisjef, 
Fjell.2

John Eivind 
Warvik
f. 1994, pioner/tømrer,
Ortnevik.3

Anne Kris�ne 
Torvik Chris�ansen
f. 1954, vernepleier, 
Fjell.4

Øyvind Skartveit
f. 1992, student, 
Tysnes.

5

Magdalena 
Steinhovden
f. 1947, pensjonert 
sykepleier, Naustdal.6

S�g Bruun
f. 1968, økonom, 
Rådal.

7

Jan Frank Leirkar
Chris�ansen
f. 1952, pensjonert 
vernepleier, Fjell.8

Anna Helena 
Bruun
f. 1974, regnskapsfører,
Rådal.9

Andreas Skjelde
f. 1993, student, 
Sle�ebakken.

10

Turid Fjose
f. 1969, overlege, 
Voss.

2

Per Hilleren
f. 1959, bonde, 
Stedje.

3

Vemund Atle 
Øiestad
f. 1948, pensjonist, 
Nordsida i Nord�ord.1

Bønnelista
Bønnelista vil videreføre de bibelske
verdiene Den norske kirke ble tu�et 
på som følge av den Lutherske refor
masjonen. Kirken må ledes av Guds
Ord og Ånd, og alle avgjørelser sam
svare med Bibelen.

Vi ønsker op�malt selvstyre lokalt, 
der råd og medlemmer får bibel
forankret trosopplæring og kursing i
menighetsbygging, i å leve som Jesu
e�erfølgere og spre evangeliet.

Kirken skal oppmuntre alle i menig
heten �l å tjene Herren e�er den
enkeltes gaver og forutsetninger.

Vi ønsker en fornyet kirke av lemmer
som har Jesus som Herre, og som
søker Gud og Hans vilje gjennom 
bønn og �lbedelse.

Se kandidatene på 
www.bonnelista.no

Mali Smemo 
Hjemdal
f. 1973, rådgiver, 
Etne.4

Valginformasjon fra Bjørgvin Bispedømme
Ønsker du mer informasjon?
Se kirkevalget.no



Åpen folkekirke
Vi som står på listen �l Åpen folkekirke vil
at Den norske Kirke skal videreutvikles
som en åpen og demokra�sk kirke som
frimodig forkynner det glade evangelium
om Jesus. 

Videre vil vi arbeide for en kirke som er
åpen for alle, som fremmer menneske
verdet og som motarbeider dis
kriminering. 

Se ellers www.apenfolkekirke.org for 
fullstendig valgprogram.

Daniel Kydland
f. 1997, student, 
Knarvik.

6

Madli Kvamme
Hannisdal 
f. 1950, pensjonist, 
Osterøy.7

Leif Steinar Alfsvåg
f. 1959, fagseksjons
leder, Stord.

8

Harald Berge 
Breistein
f. 1956, daglig leder,
Åsane.9

Arve Kjell Uthaug
f. 1967, 
administrasjonssjef, 
Frekhaug.10

Karl Johan 
Kirkebø
f. 1950, pensjonist, 
Bergen.1

Nora Sætre 
Baartvedt
f. 1994, teologi
student, Voss.2

Runar Larsen
f. 1997, student, 
Sveio.

3

Line Berggreen 
Jacobsen
f. 1986, rådgiver, 
Bergen.4

Oddny Irene 
Miljeteig
f. 1954, komité
leder, Bergen.5

Eiel Holten
f. 1968, seniorråd
giver, Bergen. 

6

Åse Kongsvik
f. 1962, re�leiar,
Leikanger.

7

Erik Torp Nilssen
f. 1947, pensjonist, 
Førde.

8

Torill Jørgensen 
Frøise
f. 1972, gruppesekretær,
Askøy.8

Kris�an Sle�ebø
f. 1989, revisor, 
Bergen.

11

Liv Oddlaug 
Skaaheim
f. 1948, pensjonist, 
Førde.12

Ingrid Grimstad
f. 2000, student, 
Stord.

13

Håkon Glatved
Prahl
f. 1956, journalist,
Alversund.9

Marit Melvær 
Berge
f. 1952, pensjonist, 
Florø.10

Chris�an Emil 
Haugen
f. 1990, student, 
Bergen.11

Therese Nesse
Mokkelbost 
f. 1973, administrasjons
konsulent, Bergen.12

Ann Elisabeth 
Tveit
f. 1972, lærer, 
Bergen.13

Gerhard August
Hansen
f. 1951, pensjonist, 
Os.5

Valginformasjon fra Bjørgvin Bispedømme
Ønsker du mer informasjon?

Se kirkevalget.no



Hva gjør kirkemøtet?

bestemmer ordninger og liturgier, og i den 
 

Hva gjør bispedømmerådet?

 

ar beidet i de mange menighetene i bispe

Hva gjør soknerådet?

 
 

Hvem kan stemme?

 

Når og hvor er det valg?

Hvem kan du stemme på?

Godt å vite om valget

www.kirkevalget.no

Slik går du frem når  
du skal stemme

 

I alle valglokaler skal det være  
et sted der du i enerom og 

sedlene du vil ha og gjøre 
 

eksempel være et valg   

 
deg av i manntallet og 

NB! Stemmesedlene  
 

4 
 

 

Gjør eventuelle endringer 
på stemmesedlene

 
så ingen kan se hva du  Legg stemmesedlene  5

I avlukket Hos valgfunksjonæren

Valginformasjon fra Bjørgvin Bispedømme
Ønsker du mer informasjon?
Se kirkevalget.no
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HVA SKJER
FREMOVER?
SKOLESTARTGUDS
TJENESTE:
For de som blir seks år i år
er det en spennende høst!
Vi i kirken ønsker å være
med og markere skole-
start. Alle førsteklassinger
er derfor invitert til kirken
på en egen skolestartguds-
tjeneste søndag 1. septem-
ber kl. 11. Her skal vi blant
annet snakke om hvordan
vi kan være gode venner
for hverandre. Dessuten
har vi en fin gave på lur til
alle skolestartere! Hold av
dagen!

OPPSTART I HØST –
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 

også noen nye. Etterpå
serverer vi enkel lunsj.
Oppstart tirsdag 20.
august. 
• 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 både for for-
eldre og barn. Start gjerne
med middag i kirken mel-
lom 16.00 og 17.00.Opp-
start i høst blir  5. sep-
ptember. Velkommen 
til store og små!

2ÅRSSAMLING:
Torsdag 5. september er
alle toåringer spesielt in-
vitert til vår Knøttesang-
samling i kirken. Vi
inviterer til middag 
kl. 16 til 17 og deretter til
sangsamling. Vi skal både
synge og prate om sauer –
og dessuten har vi en
«kosesau» til deg! 

4ÅRSSAMLING:
Torsdag 26. september er
det fireåringene sin tur.

De inviteres til middag og
samling i kirken. Vi spiser
mellom kl. 16 og 17. Der-
etter synger vi litt, og så
skal fireåringene på en
egen oppdagelsesferd i
kirken. Søndag 29. sep-
tember blir det Høst-
takkefest med utdeling 
av 4-årsbok. Det er bare 
å glede seg!

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. 

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

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

I GUDS HÅND 
Trosopplæring i Slettebakken

I koret samles ca. 20 sangere hver 
onsdag kl. 19.30-21.30 til øvelse i

kirken. Iblant deltar vi på gudstje-
nesten, andre ganger på egne og
andres konsertarrangementer. 

Vi ønsker flere sangglade personer
hjertelig velkommen! Repertoaret
tilsier at det er en fordel med note-
kunnskaper. Medlemmene er p.t. i
aldersgruppen 19 til 75, så her er det
rom for alle! Høstens første øvelse er
onsdag 28. august. 

Fra høstens program: 
-  Korseminar i Åsane kirke 31/8-1/9
-  Kortur til Jondal siste helg i  sept.
-  Allehelgensmesse 3. november 
-  Julekonserter på Osterøy og i 
    Slettebakken 
-  Juledag i Slettebakken kirke med 
    bl.a. satser fra Handels «Messias».

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

Bli med i et godt fellesskap 
med sangen i sentrum

Under årets konfirmasjoner tente ungdomsledere lys for hver
enkelt konfirmant.

Slettebakken motettkor ønsker flere sangglade personer
hjertelig velkommen!
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Av Nora Linden 

M in historie begynner en søndag 
ved kirkekaffen. En dame sier 

at hun ikke liker tiggeren som nå ofte
sitter utenfor kirken om søndagen.
Jeg spør om hun har sett at han
kommer inn til gudstjenesten før den
begynner. «Ja», sier hun, «da setter
han seg på kne, det virker som han
ber, før han setter seg i en av
benkeradene lengst bak, men han er
jo ikke en av oss vanlige i Slette-
bakken menighet. Hvorfor får han
ikke seg et skikkelig arbeid slik som
andre folk»?

Jeg spør om hun eller noen andre 
av de som sitter rundt kaffebordet har
sett at denne mannen legger penger i
kollektposen og at han går til natt-
verd. Nei, det har de ikke sett.

Juan heter mannen som står uten-
for Slettebakken kirke om søndagen.
Han kommer fra et land i Øst-Europa
som heter Moldova. Det er et av de

fattigste land i Europa. Noen mold-
overe velger å dra til andre land i 
Europa for å prøve å skape seg en
tryggere tilværelse, slik Juan har gjort.
Han finner ikke arbeid i Bergen og
prøver derfor å opprettholde livet med
tigging. Han synes folk er svært snille
og vennlige her.

En søndag tar Juan bussen litt uten-
for sentrum og kommer til en kirke
han synes er så flott. Han ser på
Slettebakken kirke og alle folkene 
som er på vei til gudstjenesten. I
hjemlandet gikk han i kirken på 
helligdagene. Nå stiller han seg uten-
for kirken med en kopp i hånden.
Mange legger noen mynter i koppen.

Litt senere går han inn i kirken og
kneler i midtgangen, slik han lærte det
av mor og far da de bodde i Moldova.
En dame i kirken viser hvor han kan
sitte litt bedre og hvordan han kan gå
frem til nattverd. Etter gudstjenesten
går folk til menighetssalen for
kirkekaffe, og Juan blir invitert inn.

Slettebakken kirke har nå blitt et

trygt sted for Juan, et sted han føler
seg litt hjemme og et sted der folk
hilser på ham. Han setter pris på at
folk smiler til ham og takker for
pengene som legges i koppen. Ennå
kan han ikke mange ord på norsk, og
han strever med å si noen korte set-
ninger på engelsk.

Hva er det jeg prøver å si med denne
lille fortellingen? 

Det er lett å være kritisk til folk som
er annerledes og ukjente for oss. Det
er det i dag på Slettebakken, og slik
var det på Jesu tid. Jeg ønsker at vi
hilser den mannen fra Moldova vel-
kommen til Slettebakken menighet.
Han trenger oss, og vi trenger ham. 
La oss ta vel imot en fremmed som vi
møter på vår vei. n

Hvordan møter vi 
hverandre i kirken?
Når noen er annerledes enn dem vi vanligvis møter i kirken
– hva tenker vi da? Hva gjør vi da?
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Sommertur i 
ymse vær
Diakoniutvalget gjør
mye godt og viktig gjen-
nom året. Noe av det
mest synlige og
hyggelige, er den årlige
sommerturen. 

Av Thor Brekkeflat

Å r etter år på denne tiden 
fylles bussen opp av forvent-

ningsfulle deltakere, og i år var
det onsdag 5. juni som var dagen.

Ferden gikk til Osterøy, denne
perlen av en øy og visstnok Nord-
Europas største innlandsøy. Vår
dyktige sjåfør brakte oss trygt
både frem og tilbake. Jeg må inn-
rømme at jeg hadde hjertet i
halsen i de smaleste partiene og
var glad for at det ikke var jeg
som var sjåfør. 

Første stopp var Osterøy mus-
eum på Gjerstad. Her vanket det
medbrakte boller og kaffe som
ble inntatt i bestestova i huset fra
1600-tallet, så det ble en riktig 
så historisk sus over måltidet. Vi
fikk omvisning av en hyggelig
guide, og jeg vil virkelig anbefale
dem som ikke har vært der alle-
rede om å legge søndagsturen til
Osterøy museum.

Deretter dro vi på smale veier
til nordsiden av øyen og endte
opp på Raknestunet til og deilig
middag. Etterpå økte stemningen
ytterligere med allsang og kon-
kurranser i salongen. 

Alt ble stødig og godt ledet av
Sverre Trætteberg og Anders
Teigen.

Det var flott å få være sammen
på denne måten -  med god tid til
en prat og til å bli bedre kjent
med mange som man ellers bare
treffer i forbifarten. En stor takk
til diakoniutvalget – og takk for
turen. n

Omvisning på Osterøy museum.  
Vi gikk tom for graut!
FOTO: SØLVI HANSEN
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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
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SUPER-
TORSDAG!

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 
Oppstart i høst: 5.

september

            Velkommen!
          
                        

          

          
Påmelding middag: 
kt997@kirken.no

Pris: Kr 30/50
Maksbeløp: Kr 150

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

Den populære tweensklubben
starter opp igjen etter sommeren
30. august - og akkurat DU er
hjertelig velkommen!! En fredag
i måneden samles 15-25 barn i
kirken til morsomme aktiviteter.
Tanken er at ingen kvelder skal
være helt like. Vi har alltid lek, 
mat og avslutning rundt lys-
globen, men ellers driver vi med
alt fra trommesirkel til tur i skogen
med bålbrenning. 

Møteplan over sommeren
• 30. august: Vi blir kjent; Morsomme leker
• 27. september: Aktivitetsløype 
• 1. november: Trommesirkel
• 6. desember: Juleverksted
Alle dager møtes vi fra 17.30-19.00

• Ta kontakt om du lurer 
  på noe!
• Er du en voksen som 
  kan tenke deg å bidra?

Kontakt: kt997@kirken.no
- 977 18 438

NYE VENNER • MORSOMME 
LEKER • SPENNENDE 
AKTIVITETER • GOD MAT • OG
DET ER ALLTID NOE NYTT SOM
SKJER! TA MED EN VENN OG
KOM! Det er bare å møte opp! 

Konfirmant

2020?
•   Påmeldingsskjema finner du på 
     kirkens hjemmeside:
     www.kirken.no/slettebakken

•   Ungdomsarbeidet 
     starter opp omtrent 
     samtidig som skole-
     start, du som melder 
     deg som konfirmant 
     vil få tilsendt mer 
     informasjon om dette



Livets gang
Døpte 
Jørgen Lien Skeiseid
Johan Vedvik Worren
Olivia Menezes Berland
Magnus Serigstad
Øystein Grønstad Erdal
Sebastian Hopland Fure
Hedda Hartmann

Dødsfall
Petra Skarsvåg
Finn Petter Tønder
Petra Alvilda Karlsen
Enny Birgitte Helgesen
Willy Alf Strømmen
Harald Gilje
Alf Rasmussen
Vigdis Langballe
Anna Haldis Isaksen
Gudrun Johanne Eintveit
William Eintveit
Ingrid Høyvåg
Johanna Fyllingen
Åse Constanse 
Hjertholm
Marta Hauge

Gudstjenester 
Gudstjenesten er menig
hetens viktigste samlings
punkt. Her følger en over
sikt over vårens guds 
tjenester til etter påske. 

Etter gudstjenesten in
viteres det til kirkekaffe, og
de minste inviteres til søn
dagsskole 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! 

23. juni kl. 11.00, 
2. søn. i treenighetstiden
Gudstjeneste ved Thor
Brekkeflat. Nattverd. Offer
til «Dråpen i havet» og
arbeidet blant flyktninger i
middelhavslandene. Kirke
kaffe. Prekenteksten er
Johannes 3, 113 om
Nikodemus som lurer på
hvordan et menneske kan
bli født på ny.

30. juni kl. 11.00, 
3. søn. i treenighetstiden
Friluftsgudstjeneste ved
Lars Petter Eide, i sanse
hagen på Slettebakken
menighets eldresenter.
Dette er hagen som ligger
mellom senteret og kirken. 

7. juli kl. 11.00, 
4. søn. i treenighetstiden
Gudstjeneste ved Lars
Petter Eide. Nattverd og
offer til menighetens
arbeid. Prekentekst er fra
Matteus 9, 3538 om Jesu

kjente ord om at «høsten
er stor, men arbeiderne få».

21. juli kl. 11.00, 
6.søn. i treenighetstiden
Gudstjeneste ved Jorunn
Johnsen. Dåp og nattverd.
Offer til menighetens eget
arbeid. Dagens tekst
handler om Jesus som ut
peker disiplene sine i
Markus 3, 1319.

4. august kl. 11.00, 
8. søn. i treenighetstiden
Gudstjeneste ved Thor
Brekkeflat. Nattverd og
offer til Kirkens Bymisjon.
Teksten er fra Markus 12,
2834 om nestekjærlig
hetsbudet, om det å elske
sin neste som seg selv.

11. august kl. 11.00, 
9. søn. i treenighetstiden
Gudstjeneste ved Birger
Huun. Søndagsteksten er
fra Lukas 6,3642, om å se
flisen i sin brors øye, men
ikke bjelken i sitt eget.

18. august kl. 11.00, 
10. søn. treenighetstiden
Gudstjeneste ved Thor
Brekkeflat. Nattverd.
Søndagens tema er fra
Markus 11, 2526  om å
tilgi for selv å kunne bli
tilgitt. Offer til
menighetens arbeid.

25. august kl. 11.00, 
11. søn. i treenighetstiden
Gudstjeneste med dåp og

nattverd ved Thor Brekke
flat. Offer til Norges
KFUM/KFUK. Preken 
over Johannes 8, 3136 –
«Får sønnen frigjort dere,
da blir dere virkelig fri».

1. september kl. 11.00, 
12. søn. i treenighetstiden
Familie og skolestarts
gudstjeneste der seks
åringene blir spesielt
invitert. Ved Lars Petter
Eide og Kristin Trætteberg.
Offer til menighetens
arbeid. Kirkekaffe.

8. september kl. 11.00, 
13. søn. i treenighetstiden
Gudstjeneste ved Lars
Petter Eide. Nattverd og
offer til Sjømannskirken/
Norsk kirke i utlandet.
Søndagens tekst er fra
Apostelgjerningen 6, 17
om den første utvelgelsen
av diakoner i menigheten.
Kirkekaffe.

15. september kl. 11.00, 
14. søn. i treenighetstiden
Presentasjon av de nye
konfirmantene. Gudstje
neste ved Thor Brekkeflat
og Lars Petter Eide. Offer
til menighetens arbeid.
Kirkekaffe. 

Følg oss: 
www.facebook.com/
slettebakkenmenighet

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. Du finner den informasjonen du trenger på

www.kirken.no/slettebakken under emnet «Dåp» .

Så sorglaus han sit den
vesle sporv –

fri for all jordisk sut.
For mat og heim og alt

den treng
det får han ifrå Gud.

Men du mykje meir
verdifull er

enn dei mange
sporvane små.

Og kvart hår på 
hovudet ditt er telt.

Kva fryktar du vel då?

For Jesus gav sitt 
liv for deg

ein gong på krossens tre.
Så du Guds barn 

skulle få bli –
og eiga evig fred.

Lillian Kvinge

Så sorglaus?


