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MENIGHETSBLAD
Slettebakken

Skole og kirke
på Slettebakken
– Jeg tror ikke at samarbeid mellom skole 
og kirke trenger å være kontroversielt, sier 
Slettebakken-rektor Torgeir Skjælaaen. 
Side 11-12

Magasin for Slettebakken menighet 
Nr 4/19 - årgang 60
www.kirken.no/slettebakken
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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
le879@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

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 

Menighetens barnehage
 450 53 106 
  slettebakkenmenighets

      barnehage@gmail.com

Besøkstjenesten, 
diakon Bergfinn Sørlie

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

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 
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?
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: 27. november.

Hvem-hva-hvor i Slettebakken 

September-
forsetter ...
Vi er på full fart inn i høsten. Det
merkes både på gradestokken og på
aktivitetene her i kirken. 

Av sokneprest Thor Brekkeflat 

I denne utgaven av bladet kan dere lese om som—
meren som ungdommene våre har hatt. Det synes

jeg er flott lesing og definitivt et strålende bidrag i
jakten på noe som kan varme oss i høstmørket. 

Som kirke og menighet kan vi aldri hvile i fortiden.
Vi kan imidlertid se oss over skulderen fra tid til
annen, og det er mye som dukker opp der av minner
og opplevelser vi husker med glede. Neste år skal vi
feire 50-års jubileum for Slettebakken kirke, og vi
skal få rikelig anledning til å heie på nostalgien. Men
fremtiden er det som ligger der foran og venter på
oss. Ungdommene våre gir oss stor glede her og nå,
og de skaper håp for kirkens fremtid.

Kirkens budskap, troens fellesskap og menighetens
betydning for den enkelte og for fellesskapet viser
seg igjen og igjen å ha bærekraft og evne til for-
nyelse.

Nye konfirmanter er på vei inn sine forberedelser,
møter og turer. «Pust i Bakken» lever i beste
velgående på fredagskveldene. Klubb, kor, KRIK og
lederkurs; vi kan nevne mye, men felles for alt er at
det gir lys og varme på veien inn i det som sikkert
blir en hustrig høst. Selv ser jeg virkelig frem til
AUFA-gudstjenesten senere i høst. AUFA er en
gudstjeneste Av Unge For Alle, om du ikke visste det
allerede.

Overskriften her er septemberforsetter. Forsetter
forbinder vi kanskje mest med den øvelsen mange av
oss driver med ved inngangen til et nytt år. Mitt
septemberforsett er å heie på våre unge. Jeg kan
gjøre det på min måte – andre får gjøre det slik det
passer dem.

Så til dere unge: Vi heier
på dere! Lykke til med alt
godt arbeid, et arbeid
som gjør menigheten
bedre og – ikke minst –
gjør dagene bedre for den
enkelte som nyter godt av
den innsatsen dere gjør! l

Signe 
høsten!

Merk ny hjemmeside: 
kirken.no/slettebakken
Følg oss gjerne på Facebook: 
facebook.com/slettebakkenmenighet
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Av kantor Kåre Rivenes

L ikevel var hun ikke ny for alle i   
koret. Noen av jentene hadde

vært sammen med henne i sommer
på korsommerskole i Kristiansand og
stor var gjensynsgleden!
Korsommerskole har det forresten

blitt en del av for Hulda. Hun har
sanglig bakgrunn fra Domkirkens
pikekor i Stavanger og har jevnlig
gjestet Ung Kirkesang sin korsom-
merskole – i de senere år med ansvar
både som juniorleder og ungdoms-
leder. Derfra ble hun i sommer
«headhuntet» til Kor ad Astra av vår
korstyreleder Eirik Øgaard.

Nye høyder
I Slettebakken skal hun sammen med

kantor Kåre Rivenes lede kor-
gruppen til nye høyder. Helt ukjent
for hverandre var de to heller ikke. 
De sitter nemlig sammen i styret for
Ung Kirkesang-Vest - organisasjonen
Kor ad Astra er medlem av. 
Hulda er nå elev ved Kongshaug

musikkgymnas på tredje året. Der har
hun bl.a. sang som hovedinstrument
og tar timer i korledelse. Med buss og
bybane rekker hun Slettebakken kirke
i 17-tiden hver torsdag og er klar for
øvelse 17.15.

Familiegudstjeneste
Hulda skal delta på familiegudstje-
nesten 29. september. Da er det
høsttakkefest og korene våre synger
med. Vi håper mange får anledning til
å hilse på henne da. l

Ny medarbeider 
til Kor ad Astra

På sin 18-årsdag nylig hadde Hulda Sofie Obrestad
Stenroos sin aller første øvelse med Kor ad Astra.

Øvelser Kor ad Astra

For gutter og jenter fra 
3. klasse- trinn og oppover):
Torsdager kl. 17.15 - 18.15 i
Slettebakken kirke.

facebook.com/slettebakken.no
>Kor ad Astra
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Klubben jubilerer
I 1989 gjorde en gjeng med ungdommer fra Storetveit menighet et klokt valg: De bestemte
seg for å plante en «avlegger» av Storetveitklubben i Slettebakken menighet. Denne
høsten feirer dermed «Klubben» sitt trettiårsjubileum! Legger vi til at Kreating (Slette-
bakken Ten Sing) ble stiftet året før, og dermed runder 31 i år, er det mye å feire.

Fra den årlige påsketuren – 
en tradisjon fra Storetveit. 
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I løpet av disse tretti årene har svært mange ungdommer hatt sin kon-
firmasjonstid og viktige ungdomsår i
ungdomsarbeidet i Slettebakken. Hva
er så suksessfaktorene? Hvordan får
man et ungdomsarbeid til å vare?
Ett av stikkordene er stor aktivitet

og mange turer med godt fellesskap.
Bare i sommer har det blitt arrangert
tre turer i regi av ungdomsarbeidet.
Siden minusgrader og sludd satte en
stopper for den planlagte fotturen i
høyfjellet, visste snarrådige ledere
råd: Osterøy ble utforsket i stedet!
Ryktet sier at Osterøy hadde mye å by
på; sol og regn, tøffe motbakker i
vakker natur og – ikke minst – stor
gjestfrihet. Dessuten ble det god
anledning til å kose seg med real
turmat, trimme lattermusklene og
pleie nye vennskap.
Gjengen som fullførte lederkurset

dette året dro deretter videre på sin
avslutningstur til Sotra. Gjennom et
år har de hatt ukentlige møter og
mange turer. De har hatt foredrag og
kurs om alt fra førstehjelp til an-
daktsskriving. De har fått prøvd seg
som turledere og snøhulegravere. På
avslutningsturen var det fokus på den
enkelte og hva de ønsker å snakke om
av gleder og utfordringer.

«Engasjert, Inspirert, Dedikert» 
Likevel var nok «EID – Engasjert,
Inspirert, Dedikert» den største be-
givenheten i sommer; en ukestur i
Sør-Norge for alle ungdomslederne.
Dette er menighetens måte å gi noe
tilbake til ungdommene som ukentlig
gir av sin tid som ledere. De får en tur
der de kan slappe av, samtidig som
de får verdifullt påfyll og inspirasjon

til videre innsats. Vi fylte opp en buss
i Bergen og satte kurs for Kragerø. På
veien ble det rafting på Geilo, fjelltur
til Gaustatoppen og besøk på Tungt-
vannsmuseet i Rjukan før vi endte
opp på idylliske Skåtøy utenfor
Kragerø. Årets tema var «Fred», et
tema som ble belyst på ulike måter:
Krig og fred? Guds fred? Fred med
seg selv? Fred og uro?

Nyskapende i 30 år
EID er et eksempel på en suksess-
faktor for 30-årsjubilanten. Gjennom
alle disse årene har man alltid klart å
være nyskapende. Klubben i Slette-
bakken ble aldri en blåkopi av
Storetveit-klubben. Mange av de
samme tradisjonene og turene finnes
begge steder, men en egen kultur og
mange nye arrangementer har opp-
stått i Slettebakken. Noen eksempler
er juleballet og 16.-mai-festen som
arrangeres hvert år. I tillegg er alt
ungdomsarbeid samlet under en
felles paraply. Nye grupper er
kommet til, som for eksempel SNIK
(Tweens-klubb) og KRIK. l

PS 1: Ungdomsarbeidet har blitt lagt
merke til også utenfor menig-hetens
grenser. I vår ble vi tildelt Bergen
kirkelige fellesråds pionerpris for
ledertreningsopplegget «EID». 

PS 2: Trofaste lesere av menighets-
bladet vil kanskje bemerke at vi er
noe historieløse siden vi ikke nevnte
at ungdomsarbeidet i menigheten på
1970- tallet også var imponerende.
Dette skal vi imidlertid komme til-
bake til når kirken feirer sitt femti-
årsjubileum neste år.

Eirik Øgaard (50) 
hovedleder 1989:

Gode venner som fortsatt
er mine venner nå tretti år
senere. Større trygghet på

hvem jeg er, hva jeg kan, og
frimodighet til å bruke mine

evner og ressurser, enten det
er i studier, i jobb, i organisa-
sjonsarbeid, i menighet eller i
familien. Sterke opplevelser
som lærte meg eller styrket

mine holdninger om hva som 
er viktig i livet. Konkrete er-

faringer som noen ganger 
blir relevante og nyttige i helt

andre sammenhenger enn
jeg hadde tenkt.

Kristin Watnedal Olsen (20)
hovedleder 2019:

Det beste jeg har tatt med 
meg fra Klubben er nok den
muligheten jeg har fått til å

bli kjent med så mange flotte
og unike mennesker. I tillegg
har jeg lært hvordan jeg skal
samarbeide med forskjellige

typer mennesker. Klubben
har hatt stor innvirkning på

den personen jeg er i dag og
har gitt meg minner og venn-

skap for livet! Gratulerer så
mye til den spreke tretti-
åringen! Vi gleder oss til 

fortsettelsen!

Vi har spurt hoved-
lederne for ungdoms-
klubben 1989 og 2019 

om det viktigste de tok 
med seg fra klubbtiden:  

Hipp hurra for en svært aktiv og nyskapende 30-åring!
SLETTEBAKKEN MENIGHETSBLAD 4-19 

Deltakerne på årets EID-tur samlet på Skåtøy.
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Menighetens dag 
2. november
Dagen da vi samles til gode opplevelser, masse aktivitet,
deilig mat - og skaffer penger til menighetsarbeidet!

Program:

Del 1: 
•   11.30 MINIKONSERT I KIRKEN:
    Barnehagen og menighetens ulike korgrupper
•   12.00-14.30 AKTIVITETER:
    For barn: Formingsaktiviteter, ansiktsmaling, fiskedam.
    For alle: Loddsalg, åresalg, «tipp og vinn», kafè.
•   Ca. 14.00 MIDDAGSSERVERING
    Legg lørdagsmiddagen til kirken!

Del 2:
•   15.00 – ca. 17.30 BASAR
    Stor hovedutlodning, åresalg, bonglotteri.
    «Til ettertanke» - Underholdning - Kaffe og kaker

Velkommen!

Vi trenger masse gevinster og praktisk hjelp! 
Ta kontakt med menighetskontoret hvis du kan bidra.
Tusen Takk!

Velkommen 
til høstfest!
Torsdag 26. september kl. 11.30: 

•   Det blir deilig mat og mulighet for en god 
    prat over kaffekoppen. 
•  Lysbildeforedrag om Nepal ved dagens 
    gjest, Anders Larsen
•  Musikalske bidrag v/Elizabeth Røttingen 
    og Ilene Chanon (klaver/horn).
Pris kr. 100. Påmeldingsfrist 24/9. Liste i
våpenhuset i kirken eller til diakon Bergfinn:
928 11 178. Hjertelig velkommen!



HVA SKJER
FREMOVER?
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 enkel lunsj. 

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 
foreldre og barn. Start
gjerne med middag i
kirken kl. 16.00 - 17.00. 
Velkommen til store og
små!

4-ÅRSSAMLING:
Torsdag 26. september er
det 4-åringene sin tur. De
inviteres til middag og

samling i kirken. Vi spiser
kl. 16.00 - 17.00. Deretter
synger vi litt, og så skal 
4-åringene på en egen
oppdagelsesferd i kirken.
Søndag 29. september 
blir det Høsttakkefest
med utdeling av 4-årsbok.
Det er bare å glede seg!

TWEENSLEIR 
(5. - 8. KLASSE)
Helgen 18. - 20 oktober
blir det leir! Stikkord for

turen er: Lek, god mat,
Tarzan-løype, sport og
spill, sang, andakt, nye
venner og morgenbad for
de tøffe… Se utfyllende 
informasjon annet sted i
bladet og meld deg på!

LYS VÅKEN! 
Går du i 6. klasse er det
endelig din tur til å bli
med på Lys Våken. Dette
er det årlige overnattings-
besøket som finner sted i

de fleste kirker i Norge.
Gjør deg klar for et døgn
med liv og latter, undring,
pizza, kreative grupper,
gudstjeneste og lek.
Datoer er 9. - 10. novem-
ber. Dette blir gøy!

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

V i kan nevne noen stikkord: Lek 
og spill, snop og underhold-

ningskveld, morgenbad, humor og
alvor, tro og undring, Tarzan-løype og
bordtennis, spennende utfordringer
og gode sjanser for å få nye venner! 

PRIS: Leiren vil ha en egenandel på
kr 1150. Dette inkluderer bussreise,
opphold og all mat. Du vil få tilsendt
giro. Vi har som prinsipp at ingen skal
være hjemme fra tur pga. økonomi.

Dersom noen har behov for å få tur-
avgiften dekket, er dette mulig. Oppgi
i så fall dette ved påmelding.

LEDERE PÅ TUREN: Leidulf Øy
(prest, Sædalen), Sigrid Trætteberg
Fahlvik (menighetspedagog, Sæ-
dalen), Amund Nyhammer Hosøy
(ungdomsarbeider, Sædalen) og Kris-
tin Trætteberg (menighetspedagog,
Slettebakken). I tillegg vil det være
med flere frivillige ungdomsledere

PÅMELDING: På nettsiden vår
www.kirken.no/Slettebakken innen
10. oktober. Her finner du også flere
detaljer om turen. dette blir gøy! l

LEIR ER TOPP!

Kanopadling på tweensleir.

SLETTEBAKKEN MENIGHETSBLAD 4-19 7

Fredag 18. oktober braker det løs når Slettebakken, Sædalen
og Birkeland menigheter inviterer til leir på Sætervika leir-
sted i Samnanger. Vi lover en helg full av masse bra innhold! 

TWEENSLEIR for 5.-8.-klassinger!
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Skole og kirke på
Slettebakken 
Slettebakken skole er en
viktig institusjon i nær-
miljøet – kanskje den
viktigste, når sant skal sies. 

Av Frode Hjertnes

S iden høsten 1957 har de opp-
voksende slekter på Slettebakken

vandret inn og ut av skoleporten ved
Tveitevannet – første gang som «ube-
skrevne blad» og til slutt – får vi tro –
som noenlunde «gangs mennesker»
klare for neste trinn i dannelsespro-
sessen. En gang spilte den offentlige
skolen og kirken på samme lag i opp-
dragelsen av barn og unge. Samspillet
arter seg ikke på samme måte i dag,
men berøringspunkter mellom skole
og kirke finnes likevel. Nylig fant det
sted et møte mellom prester og stab i
menigheten og ledelsen ved skolen
der nettopp slike berøringspunkter
stod på dagsorden. I den forbindelse
har menighetsbladet avlagt skolens
rektor en visitt. 

Ny rektor
Torgeir Skjælaaen ble ansatt som
rektor ved Slettebakken skole i januar
i år. Han er 44 år gammel, bosatt på
Os med kone og tre barn i alderen 11
– 18 år. Han skulle ha de beste kvali-
fikasjoner for jobben med sin brede
erfaring som lærer, inspektør og
rektor gjennom nitten år - først i
Sandnes og senere i Os kommune. 
Slettebakkenområdet har han en

viss tilknytning til. Foreldrene møtte
hverandre i ungdomsarbeidet i Slette-
bakken kirke, besteforeldre bodde i
Slettebakksveien da Skjælaaen vokste
opp og er gravlagt på kirkegården her.
I tillegg er han også døpt i Slette-
bakken kirke, så vi snakker vel kanskje

- Kirken er interessant for oss både som
kulturell og sosial institusjon i nærmiljøet,
sier rektor Torgeir Skjælaaen.  
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Dønn ærlig
I Bibelen står det blant annet
«La oss vandre i lyset» eller
«Bevar ditt hjerte fremfor alt
du bevarer, for selve livet går
ut fra det». Jeg tenker at dette
betyr: «Vær ærlig og opp-
riktig!»

Av diakon Bergfinn Sørlie

Vær dønn ærlig! I hvert fall overfor 
deg selv! Å late som man er noen

andre – det blir veldig, veldig slitsomt
etter hvert.
Jeg har jobbet en del med ungdommer

som sliter med spiseforstyrrelser, selv-
skading, angst, depresjon og annet. Dette
er ofte «hemmeligheter» som de
skammer seg over og som de kvier seg for
å dele med andre. Mange unge i dag har
et enormt press på seg; kroppspress,
motepress, karakterpress og overalt
kravet om å være kul og vellykket.
«Generasjon prestasjon» er en ganske
passende betegnelse i så måte. I mange
miljøer er det vanskelig å ikke være
«vellykket». Rommet er trangt for dem
som av én eller annen grunn ikke passer
inn. Dette handler imidlertid ikke bare
om ungdom!! Mange voksne rammes
også av selvforakt – for alt man hadde
planlagt, men ikke rakk eller ikke fikk til.
Blir man så lykkelig av å være «perfekt»?
Og hva betyr det nå egentlig å være
«vellykket»?
Gud har gitt oss friheten. Han har skapt

oss. Han har skapt deg. Du er – tro det
eller ei – enestående, og all streben etter
å være en annen er dømt til å mislykkes!!
Samtidig kan det hende at du går og

bærer på en vond hemmelighet. En
hemmelighet du har hatt i kortere eller
lengre tid. Jeg oppmuntrer deg til å fatte
mot og ta kontakt med en du stoler på; en
venn, et familiemedlem, fastlegen, en av
oss i kirken eller andre. Det vonde blir
ikke borte ved at du går og bærer på det
alene! Det finnes håp der ute!
Alle har sin historie og alle er mer enn

det øyet ser.

Du og jeg er ikke full-
komne, men gode nok!
Derfor er det smart å
være dønn ærlig. Da
får du frihet til å leve,
mens livet går sin
gang… Lykke til med
nettopp det i høst! l

om noe mer enn en viss til-
knytning til området. 

Over tusen elever på 60-tallet
– Jeg har alltid sett på Slette-
bakken som en STOR skole –
er den det i dag også?
– Vi har i dag 384 elever. Elev-

tallet er økende, selv om det er
langt igjen til de godt over tusen
elevene som gikk her på 1960-
tallet. På grunn av plassmangel
får mellomtrinnet (5. - 7. klasse)
undervisning på Ulriken skole.
De vender tilbake hit når lokalene
til den utflyttede International
School of Bergen er ferdig opp-
pusset. Skolen har til sammen
sytten vanlige klasser og en egen
velkomstklasse for elever som er
nyankommet til Norge. I tillegg
til lærere, assistenter og fag-
arbeidere, ren-holdere og andre
som underviser og tar vare på
elevene, er vi også nettverksskole
for tospråklige faglærere. Det
betyr at ti lærere som har elever
på mange skoler i byen, også er
ansatt hos oss. Til sammen er vi
over 70 ansatte på skolen.
– Slettebakken skole er -

slik jeg forstår det - en
«multikulturell» og kanskje
også en «multireligiøs»
skole – er det riktig? 
–Man kan med rette kalle

Slettebakken skole en «multi-
kulturell» skole. Våre elever
snakker over 30 ulike språk, og
variasjonen i kultur og religion er
store. Språk er svært sentralt i
kommunikasjon mellom men-
nesker. Det at det her finnes
mange ulike morsmål kan noen
ganger gjøre kommunikasjon
vanskelig. Samtidig er Slette-
bakken et sted der elevene møter
mange forskjellige mennesker og
lærer ulike kulturer å kjenne. Det

gir elevene våre en kompetanse
de ikke ville fått så mange andre
steder. 

Kirke/skole-samarbeidet
–Hvordan er forholdet mel-
lom skolen og kirken lokalt?
– Slettebakken skole har hatt

samarbeid med kirken i større og
mindre grad i alle år. Vi har jule-
gudstjeneste hvert år, og det vil
vi fortsette med selv om det er et
stort antall elever som ikke del-
tar. Vi er interesserte i å utvikle
vårt samarbeid med alle institu-
sjoner og mulige samarbeids-
partnere i nærområdet. Kirken
er interessant for oss både som
kulturell og sosial institusjon i
nærmiljøet.

– Er samarbeid skole-kirke
så kontroversielt som man
av og til kan få inntrykk av?
– Jeg tror ikke at samarbeid

mellom skole og kirke trenger å
være kontroversielt. For å unngå
at det blir det, bør det imidlertid
gjøres noen avklaringer. Når
kirken inviterer skolen til å delta
på et arrangement i kirken, har
skolen ansvar for å organisere et
tilsvarende opplegg for dem som
av ulike grunner ikke ønsker å
delta. Da er det vår oppgave som
skole å sørge for at det ikke blir
kontroversielt. Andre ganger
kommer ansatte fra kirken inn
på skolen for å bidra. Da må de,
selvfølgelig i samarbeid med oss,
skille klart mellom kunnskaps-
formidling og forkynnelse. Jeg
tror at kontroverser oftest opp-
står fordi grupper utenfor kirken
opplever at dette skillet ikke er
tydelig nok. Åpenhet, tydelighet
og god kommunikasjon er derfor
avgjørende for å unngå kont-
roverser, sier rektor Torgeir
Skjælaaen. l

Slettbakken
skole sto
ferdig i 1957.
På det meste, i
1965 hadde
skolen hele
1350 elever! 

FOTO: ROLF
HORDNES,
BERGEN 
KOMMUNE
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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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SUPER-
TORS-
DAG!
• 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 
VELKOMMEN!

                                
      
    

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

Maksbeløp: Kr 150

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

Høstens møteplan 
• 27. september: Aktivitetsløype 
• 1. november: Trommesirkel
• 6. desember: Juleverksted

Alle dager møtes vi fra 17.30 til kl 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! 

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

Av Bergfinn Sørlie

I september ble det også jobbet blant annet med å rette opp den bro-
steinsbelagte delen av nedgangen til

menighetskontoret. Det blir også ny
oppmerking av de få P-plassene som
er tilgjengelig rundt kirkebygget. Vi
setter stor pris på det Akasia har
investert i disse oppgraderingene! l

Oppgradering av
parkeringsarealet ved 
Slettebakken kirkegård
I august har Geir Helge Johnsen og Håkon Kvammen fra
Akasia tatt opp brostein, planert, asfaltert og gitt inngangs-
og parkeringsarealet foran gravplassen et skikkelig løft. 



Livets gang
Døpte 

Marion Solem-Lygre
Sonja Rosa Rundberg
Olea Kaarstad Veland
Ingrid Hermine Bendixen
Jens Erlandsen
Johannes Ø. Leikanger
Karoline Braaten Lien
Ella Kalland Madsen
Ole-Kristian S. Presterud

Dødsfall
Sofie Lund Eriksen
Arvid Hopland
Anni Hopland
Ragnhild Thorsheim
Anne Boge
Nils Jørgen Salomonsen
Ruth Holte
Erling Peters
Astrid Vedal Gjetle
Rigmor Ege 

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 Slette-
bakken kirke – døren er
også høy og porten vid! 

Velkommen til fellesskapet! 

22. september kl. 11.00 
Gudstjeneste ved Brekke-
flat. Nattverd. Kirke- kaffe.
Tekst: Joh. 15, 9-12 – om å
elske hver-andre slik Han
har elsket oss.

29. september kl. 11.00
Familiegudstjeneste og
høsttakkefest ved Eide og
Trætteberg. Dåp,
kirkekaffe.

6. oktober kl. 11.00 
Gudstjeneste ved Brekke-
flat. Nattverd, dåp. Offer til
menighetens misjonspro-
sjekt på Madagaskar. Tekst:
Fil. 1, 20-26 – om å ikke
være til skamme, men bli
opphøyd i Kristus.
Kirkekaffe.

13. oktober kl. 11.00
Gudstjeneste ved Eide.
Nattverd. Tekst: Fra Markus
1, 40-45 – om Jesus som
møter og helbreder en
spedalsk. Kirkekaffe.

20. oktober kl. 11.00, 
AUFA-gudstjeneste (Av
Unge For Alle), ved Brekke-
flat. Våre ungdommer lager
søndag for oss alle denne
dagen. Nattverd, kirkekaffe.

27. oktober kl. 11.00, 
Bot og bønnedag 
Gudstjeneste ved Eide.
Tekst fra Lukas 15 – his-
torien om den bortkomne
sønn. Nattverd og
kirkekaffe.

3. november kl. 11.00
Gudstjeneste ved Brekke-
flat. Dåp, nattverd. Tekst fra
Jesaja 60: «Herren skal
være ditt lys for evig, dine
sørgedager er til ende».
Kirkekaffe.

10. november kl. 11.00
Familiegudstjeneste/Lys
våken ved Eide og Trætte-
berg. Dåp. Kirkekaffe.

17. november kl. 11.00 
Gudstjeneste ved Brekke-
flat. Dåp, nattverd. Tekst
fra Matteus 24 – om å våke
siden ingen kjenner dagen
eller timen. Kirkekaffe.

24. november kl. 11.00,
Kristi Kongedag 
Gudstjeneste ved Lars
Petter Eide. Dåp og natt-
verd. Tekst: Fra Johannes 
9, 39-41. Kirkekaffe.

Kirkeskyss
I mer enn 10 år har vi hatt
tilbud om skyss til søn-
dagsgudstjenesten i Slette-
bakken kirke, når det ikke
er skoleferie. Vi leier
minibuss av Landås Menig-
hets Eldresenter, og frivil-
lige sjåfører kjører. 

Rute, med start kl 10.00:
Sædalen - Natlandsveien -
Mannsverk - Nordahl
Rolfsens vei - Kristofer
Jansons vei - Adolph Bergs
vei - Vilhelm Bjerknes' vei -
Armauer Hansens vei, 
deretter innom Slette-
bakken Menighets Eldre-
senter og så til kirken. 

Ruten er fleksibel, men vi
må rekke kirken i god tid
før kl. 11. Rullator er ikke
noe problem. Hvis du bor
innenfor dette området
eller i nabolaget og har
behov for skyss til Slette-
bakken kirke søndag for-
middag:

Ta kontakt med Hildegunn
Melvær Øgaard på telefon
46 76 96 69 eller menig-
hetskontoret.

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. 
Finn informasjonen du trenger på www.kirken.no/slettebakken under emnet «Dåp».

Vi leser
evangeliene:

Høstens 
tema-
kvelder

På disse samlingene leser
vi evangeliene med fokus
på menneskene der og
spesielt på apostlene. 
Som vanlige bibellesere
innleder vi selv. Vi forsøker
å finne kapitler/vers som
omtaler mennesker som
møtte Jesus. Og - vi opp-
fordrer alle frammøtte til 
å delta.

• 17. september
Birger Huun,
Matteusevangeliet

• 22. oktober: Anders 
Teigen, Lukasevangeliet

• 19. november:
Hanna Grevstad, 
Markus- og Johannes-
evangeliet 

Tid:   Kl.19.30 – kl.21.30
Sted: Menighetssalen


