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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 (konst.)
og 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, 
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:  29. januar 2020.

Hvem-hva-hvor i Slettebakken 

Hva fikk du
til jul i fjor? 
Denne betraktningen er en liten be-
arbeidelse av det jeg skrev til menig-
hetsbladet for noen år siden. Etter
noen år i menigheten, har jeg sett at
den tilbyr mange og gode fellesskap
for mennesker – og at det er noe som
er viktig i møte med en ny adventstid
og en ny julefeiring.

TEKST: Sokneprest Thor Brekkeflat 

S å spørsmålet gjentas enda en gang: Hva fikk du til 
jul i fjor? Jeg må innrømme at jeg sliter med huske

det selv. Med fare for å fornærme glade givere så husker
jeg nok bare noen ganske få av de gavene jeg fikk. Jeg
husker imidlertid mye annet. Jeg husker opplevelser,
selskaper og menneskene jeg feiret jul sammen med.
Det forteller meg noe om at jeg setter større pris på opp-
levelser enn på gaver; de gode opplevelsene fester seg
sterkere i minnet.

I disse dager sitter jeg med lister – huskelister for
advents- og juletiden. Hva må huskes? Hva må
handles? Hvem skal få hva? Og ikke minst har jeg lister
over ting som skal lages og ting som skal gjøres klart når
huset skal pyntes til høytid.

Men om det finnes en sannhet i ordtaket om at «på seg
selv kjenner man andre», så bør det vel lages en liste til.
Hvordan skal jeg skape gode opplevelser for andre? Hva
skal mine bidrag til fellesskapet være, og hva kan jeg
gjøre for at det skal finnes mennesker som ett år frem i
tid husker tilbake på julen 2019 med glede?

Desember er en måned med mange og lange tra-
disjoner, og vi har våre rutiner de fleste av oss. Frem
med lysestaker og adventsstjerner, pepperkakehus
bakes og vi pynter og steller i stand som vi gjorde sist.
Mye går på rutine og innarbeidete vaner. Da kan det
være på sin plass å minne om at ingen av oss noensinne
har feiret jul i år. Desember og høytiden ligger der helt
ubrukt og ny. Den er ny fordi vi bærer med oss et enda
et år med levd liv inn i julemåneden. Mangt har skjedd
av store og små ting, og jeg er ikke helt den samme som
jeg var for et år siden. Derfor blir møtet med
høytiden også litt annerledes hvert eneste
år, selv om det sentrale alltid står fast: Vi
skal feire en Gud som lot seg føde og bli
menneske og som ser oss og våre liv –
fra evighet og til evighet. 

Jeg ønsker alle en god desember med
gode opplevelser – og god jul når den
kommer! l

Merk ny hjemmeside: 
kirken.no/slettebakken
Følg oss gjerne på Facebook: 
facebook.com/slettebakkenmenighet
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TEKST: Kristin Trætteberg.

Mange av Slettebakkens beboere, 
de som har levd en stund, kan

fortelle at de fulgte spent med da
dette spesielle bygget sakte men
sikkert tok form på høyden over
Tveitevannet. Hvordan ville det se ut
til slutt? Hva ville bygget romme av
aktiviteter og mennesker?
I jubileumsåret skal vi få rik anled-
ning til å se tilbake, mimre og gjøre
opp status: Hva betyr kirken for
menneskene på Slettebakken i dag, og
hvordan vil fremtiden bli?

Fest i kirken 9. februar kl. 19.00. 
En jubileumskomité er i full gang
med planleggingen. Fullstendig pro-
gram for jubileumsåret vil bli
presentert på nyåret, men allerede nå
lanserer vi den første feiringen av
jubilanten: Fest i kirken 9. februar kl.
19.00. Arkitekt Tore Sveram ga kirke-

bygget navnet «AD ASTRA» – «Mot
stjernene». Alle som er glad i kirken
på Slettebakken er herved invitert til
å bli med. Vi er stolt av å presentere
kveldens gjester som er vokalgruppen
Winckel (bildet). 
Gruppen består av Guro Dugstad,
Mari Lyssand, Elin Hestenes og Kris-
tine Bjånes. Kristine føler vi er litt
«vår» siden hun er å finne som
dirigent for «Superlørdagskoret».
Winckel er en av byens ledende vo-
kalgrupper. Her vil det bli noe for en-
hver smak, da de beveger seg i ulike
sjangre fra rock til klass-
iske sanger. 
Vi vil ellers få innblikk
i alt det spennende som
skjer i kirken vår, og
kanskje får vi se 
nye sider av de som
jobber her? Tid til
ettertanke blir det
også. Innbydelse
til festen finner du 

i egen annonse på side 6. Vi gleder
oss!

Mye skal skje i 2020
Ellers kan vi røpe at vi satser på et
variert program i jubileumsåret for
både små og store, med konserter,
kunstutstilling, konkurranser og
andre aktiviteter. Sist, men ikke
minst: Jubileumsgudstjeneste 
4. søndag i advent 2020. Men før 
det skal mye skje, så følg med, følg
med! l

Slettebakken kirke ble innviet 4. søndag i advent 1970. Det betyr
at vi kan feire 50 år neste år, og det skal ikke forbigås i stillhet! 

2020
det store jubileumsåret
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I kirken legger vi ofte
stor vekt på det indre
liv. Men betyr det at det
ytre er helt uvesentlig?

TEKST: Fungerende biskop, 
domprost Gudmund Waaler

Det fascinerer meg
hvor mye

penger, tid og krefter
jeg bruker på es-
tetikk! Selv er jeg
opptatt av kunst,
interiør og farger.

Ikke sjelden stikker jeg innom en
liten designerbutikk i sentrum. Jeg
har også lagt merke til at den
kvinnelige delen av husstanden liker
å shoppe støvletter. Nå er ikke dette
spesielt originalt! I vår for-
brukerkultur er det normalt å bruke
mye penger på det ytre. Men gjør det
oss til overfladiske mennesker? Det
tror jeg blir for enkelt. 

Gjennom det ytre, og det vi omgir oss
med, utrykker vi oss og skaper en
identitet. Estetikk er derfor viktig. Å
være opptatt av det vakre og det
skjønne har lang tradisjon i kirken.
Gud har gitt oss evne og vilje til å
forme og skape gjennom kunst og
kultur. Samtidig vet vi at hver tid har
sitt utrykk og sin oppfattelse av hva
som er vakkert. 

Bildet fra Mariakirken viser hvordan
kunstnere allerede på 1600-tallet
hadde forstått dette. Klær skaper folk
og identitet - derfor er alle på bildet
kledd etter datidens mote. Skal vi for-
stå at Gud er til stede i vår tid, må vi
tørre å male Jesus inn i vår kontekst
og i våre liv. Hvor tror du Gud ville
plassert Jesu krybbe hvis han skulle
blitt født i dag? Kanskje ville han blitt
født på et asylmottak med en enslig
mor? Bildet vi har fra stallen i
Betlehem lyver ikke. De vise menn
fant ikke Jesus hos kong Herodes,
eller blant de lærde i tempelet i
Jerusalem, men i en stall der det
luktet svette og møkk. Denne kon-
teksten betyr noe fordi Gud valgte

den helt bevisst. Når Gud fødes inn i
vår verden blir han svak. Han blir ut-
levert. Han blir sårbar, overgitt til en
fattig kvinne. Det gjør han fordi han
elsker oss. Han gjør det for å vise oss
hva kjærlighet er. Kjærligheten kan
ikke kreve, den kan bare komme oss i
møte og si; se her er jeg kommet så
nær deg som jeg kan for å vise deg
min kjærlighet. Gud viser sin
solidaritet med oss nettopp ved å
velge å bli født i et forfulgt folk. Guds
kommer til oss der vi er og blir en av
oss, kledd som en av oss. Også i dag
er han vår bror. Han er i lidelsen når

mennesker lider. Han gråter når vi
sørger. Han ler når vi er glade. Han
vil la seg finne i vår verden når vi
søker ham. l

Og finner du ham i krybbens hø /
som hyrder så, som hyrder så, / 
da eier du nok til freidig å dø / 
og leve på, og leve på. 
Jonas Dahl

En krybbe for vår tid

Utsnitt av alterskapet i Mariakirken.
FOTO: HILDE SMEDSTAD MOORE, UIS
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Vi  sparker  i  gang  jubileumsåret med  en  skikkelig  kick  off  fest  for  alle  venner  av  Slettebakken  kirke.  
Ta med deg en venn, naboen, bestemor, kjæresten… og kom til en kveld i kirken spekket med god mat og 
topp underholdning der skuldrene kan senkes og latteren sitter løst.   

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

Alvorlig, hyggelig innslag ved sokneprest Thor Brekkeflat. 

Vi serverer en smakfull middag etterfulgt av herlige kaker.  

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

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

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

HJERTELIG VELKOMMEN! 
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Menighetens 
julekonsert 
Søndag 15. desember inviterer vi til hele
menighetens julekonsert i Slettebakken
kirke!

Medvirkende i år er Slettebakken motettkor som
synger kjente og noen mer ukjente julesanger. Turn-

foreningens strykeorkester deltar også med vakker musikk
– alene og sammen med motettkoret.
I tillegg medvirker barnekoret Kor ad Astra, og vi får
høre vakker sang for to sopraner. Og sammen synger 

vi nye og gamle, kjente og kjære julesanger! Vel møtt i 
Slettebakken kirke 15. desember kl. 18:00!l
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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 ser-
verer vi enkel lunsj. Opp-
start etter jul blir tirsdag
14. januar.

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 
foreldre og barn. Start
gjerne med middag i
kirken mellom 16.00 og
17.00. 
Velkommen til store og
små! Oppstart etter jul
blir torsdag 9. januar.

SUPERLØRDAG OG
KARNEVAL
Helgen 15. - 16. februar er
alle 2.- og 3.-klassinger
spesielt invitert til kirken.
Vi starter lørdag kl. 12.00
med Superlørdag! Det blir
sang, lek, forming, baking,
dans og et skikkelig

karnevalverksted. Søndag
er det duket for en
skikkelig karnevalgudstje-
neste! Dette blir gøy –
hold av helgen!

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 

Full fres på høstens 
tweensleir!

I GUDS HÅND 
Trosopplæring i Slettebakken

Karneval er gøy! Kanskje
dukker menighetspedagogen
opp som frosk
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Julefest torsdag 9. januar 
Diakoniutvalget inviterer
til julefest for voksne i
menighetssalen torsdag
9. januar 2020 kl. 11.30.

Påmelding på liste i
våpenhuset eller via 
mail til bs944@kirken.no
innen  7. januar. 

Pris kr. 100 betales ved
inngangen. 

Allsidig program med
ved  Ole Johnny Borger-
sen. Det blir bl.a mye 
allsang! Gang rundt jule-
treet og servering av
middag og kaffe.

Velkommen!
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Livets gang

Døpte

Trygve Hundvin
Maren Risøy Monsen
Ylva Skartland Pirolt
Torbjørn Scrøder-Bråtane
Matteus Stornes Kvalsvik
Ingeborg Stornes Kvalsvik

Dødsfall

Eidvinn Jens Solvang
Kirsten Leonora Kronen
Årvoll
Marit Stensaker Nilsen
Åse Mæland
Selma Johannessen
Solveig Louise Dahlberg
Aslaug Eilertsen
Lillian Anthun
Oddlaug Myklebust
Birger Olsen
Egil Johan Johannesen

TEKST: Frode Hjertnes

I ngrid er intet ubeskrevet blad i menigheten, snarere tvert imot; hun
har lenge vært en sentral del av staben
både som frivillighetskoordinator og
som administrasjonsleder. Riktignok
har hun «bare» vikariert i disse postene,
men likevel: Hun går til oppgavene som
informasjonsmedarbeider med intim
kjennskap til miljøet på Slettebakken. 
Når hun ikke er på sin post i staben,
studerer hun psykologi ved UiB. 
Tidligere har hun studert medieviten-
skap samme sted, så den faglige bak-
grunnen burde «matche» de nye
utfordringene på en utmerket måte. 
–Hva ser du for deg vil være

kjerneoppgavene i jobben?
– Det viktigste og det jeg gleder meg
mest til, er å løfte frem alt det spenn-
ende som skjer i menigheten vår, slik at
både faste og mer sporadiske kirke-
gjengere kan holde seg oppdatert på det

som skjer. Kanskje kan et mer sys-
tematisk informasjonsarbeid føre til at
mangfoldet i menigheten kommer bedre
til uttrykk og at enda flere finner en
arena som passer for dem.
– Annet som vil prege arbeidet

ditt i tiden som kommer?
– Arbeidet med den nye hjemmesiden
vår må ha stor prioritet – at den opp-
dateres løpende og er lett å orienteres
seg i. Jeg vil også promotere ulike ar-
rangementer i kirken og håper også å få
givertjenesten opp å stå igjen på en
skikkelig måte. Her har BKF tatt et
kraftig initiativ i høst – et initiativ som
vil fortsette inn i 2020, og her må henge
oss på så godt vi kan. Spennende og
mangfoldig blir jobben i alle fall, og jeg
håper både ansatte og frivillige vil ha
både nytte og glede av innsatsen. 

Det er menighetsbladets utsendte
overbevist om at de og vi vil ha, 
og kan bare ønske lykke til! l

TEKST: Sverre Trætteberg

O gså i år åpnet den med minikonsert 
i kirken, der alle aldersgrupper fra

barnehage til Motettkoret deltok. Etter-
på gikk det slag i slag med ansiktsmaling
og fiskedam i foreningssalen og åresalg,
bonglodd, og «Tipp og vinn» i menig-
hetssalen. Smakfull kaffemat-suppe og
pølser ble også satt pris på. Noen med
lang fartstid fra utlodninger mente at
årene var for billige (kr. 5!)! Men det 
var mange åresalg, og blide vinnere. 

Om ettermiddagen sang Inga Trætte-
berg Rotevatn (13) akkompagnert av sin
far «Is’nt She Lovely», og sokneprest
Thor delte noen tanker omkring emnet
«Å bli sett». 
Vi får opplyst at kontantbeløpet som
kom inn er  vel 28 000 kr. I tillegg kom-
mer det som er vippset. Her er ikke be-
løpet klart ennå, men basert på erfaring
fra senere år blir sluttsummen rundt de
40 000. En stor takk til alle som på en
eller annen måte bidro! Pengene kom-
mer godt med til menighetsarbeidet! l

Ny informasjons-
medarbeider 
I høst ble Ingrid Fluge-Hole tilsatt som informasjons-
medarbeider i Slettebakken i en 20 prosent-stilling. 

Menighetens dag
I mer enn 20 år er «Menigheten dag» blitt arrangert første
lørdag i november.



di
ak

on
en

 h
ar

 o
rd

et

FORVENTNINGER
Nå er det straks advent, ventetiden
før jul. «Advent» betyr egentlig
«Herrens komme» og har blitt brukt
som betegnelse på denne tiden siden
slutten av 400-tallet.

TEKST: Diakon Bergfinn Sørlie

«Advent» kan ha ulik gjenklang hos oss. 
Mange forbinder advent med mas og

stress, eksamener og juleforberedelser, gaver,
julekort, julebrev, innkjøp av julemat og så videre.
Andre har helt andre assosiasjoner til advent: Hva
er det egentlig vi venter skal komme? Er det barn-
dommens litt naive forventning om den gode
stemningen? En kribling i magen? Det å glede seg
til jul? Mange har det heldigvis slik, og slik skal
det nok være! 
For eksempel er adventskalender er en fin tra-
disjon å glede seg til - men kan innholdet være
andre ting enn sjokolade? Hva med en aktivitets-
adventskalender? I én luke kan det for eksempel
være bakedag, i en annen en tur til svømme-
hallen, i en tredje å besøke en som er alene.
Mulighetene er mange og 24 luker skal fylles!
Kanskje du som leser dette er en som venter på
at noen skal komme på besøk, at noen skal ringe
på døren og ønske å besøke deg? Kanskje kjenner
du på ensomhet og føler at alle rundt deg takler
livet veldig godt og bare har medgang? Hva
drømmer du om? Hva ønsker du skal komme?
Her er en tekst om drømmer fra en kar fra
Telemark, Trygve Naper:

Til deg

Eg drøymer om ein heim der du er inne og fyller
dagen med ditt ljose sinn.
Der vi skal kjærleikstrådar saman spinne og
veve dei i livets mønster inn.
Eg drøymer om ein heim der mine lengsler skal
roe seg, som fuglen på sitt reir.
Og når vår grind går att på sine hengsler, då er
det som ein skjoldborg kring ein leir. 

Eg drøymer om ein heim der englevakter vil
hegne oss ved gry og seine kveld.
Ein verestad for alle gode makter, eit offeraltar
for vår kjærleikseld.
Eg drøymer om ein heim som gjev meg styrke og
mot til møte å livsens harde strid.
Som låner av sin avglans til mitt yrke, og gjer
meg i mitt indre glad og fri.

Kanskje du er den som skal gå på besøk til en
som er alene, eller kanskje du er en av dem
som får besøk av en fremmed som vil deg
vel? Det går faktisk også an å ta kontakt
med noen fra menighetens besøkstjeneste.
Hvem vet hva som vil komme? Det kan jo
hende noen blir overrasket. l

Velsignet advent! 
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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-
TORSDAG!
• Kl 16.00 – 17.00
   Middagsservering
• Kl 17.00: 
   Knøttesang (1-5 år)
• Kl 17.00 
   Aspirantkor (5 – 8 år)
• Kl 17.15 
   Kor ad Astra (fra 3. kl)
    

Hver torsdag
i Slettebakken 

kirke 

Oppstart etter 
jul: 9. januar

VELKOMMEN!

                                
Påmelding middag:
kt997@kirken.no

Pris: Kr 30/50
Maksbeløp: Kr 150

Minnegudstjeneste 1. januar kl. 18.00
Velkommen til minnegudstjeneste den første kvelden i det nye året. Her minnes vi sorger og gleder i året som har
gått, og legger det nye året i Guds hender. Alle som har mistet noen av sine kjære dette året, er spesielt invitert til
denne gudstjenesten. Det vil være en gudstjeneste i bønn og ettertanke. Vi skal få tenne våre lys for gode minner og
for håp. Alle som kommer vil få utdelt lys ved inngangen. Prestene, Thor Brekkeflat og Lars Petter Eide, medvirker
sammen med diakon Bergfinn Sørlie, kantor Kåre Rivenes og kirketjener Sølvi Hansen. Musikk til ettertanke og solist-
opptreden. Johan Sebastian Blum, cello og kantor Kåre Rivenes. Velkommen 1. januar kl. 18.00 i Slettebakken kirke. l



Gudstjenester
Gudstjenesten er menig-
hetens viktigste samlings-
punkt. 

Etter gudstjenesten er det
kirkekaffe. For de minste
er det søndagsskole når
det ikke er familiegudstje-
neste eller skoleferie. 

Og om du ennå ikke har
satt dine ben i din kirke,
skal du vite at ene og
alene ønsket om å opp-
leve det fantastiske
kirkerommet i Slette-
bakken 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! 

Søndag 1. des. kl. 11.00 
1. søndag i advent
Dette er barnas advents-
søndag, og det blir familie-
gudstjeneste ved Thor
Brekkeflat og Kristin
Trætteberg. Barnekor og
barnehagen deltar. Vi ten-
ner det første adventslyset
og temaet for dagen er 
forventninger til advents-
tiden. Teksten er om Jesus
som rir inn i Jerusalem og
hylles av folket. Takkofferet
går til menighetens arbeid.
Kirkekaffe.

Søndag 8. des. kl. 19.30
Andre søndag i advent
Lysmesse med konfir-
mantene. Prester er Thor
Brekkeflat og Lars Petter
Eide. Vi tenner det andre
lyset og temaet denne
kvelden er selvsagt om
lyset som kom, om Han
som sier om seg selv at han
er verdens lys, og at vi ikke

skal vandre i mørket, men
ha livets lys.

Søndag 15. des. kl. 11.00 
3. søndag i advent
Gudstjeneste med natt-
verd ved Thor Brekkeflat.
Takkoffer til Kirkens SOS.
Det tredje lyset tennes og
teksten denne søndagen 
er fra Matteus 2, om
Johannes døperen som
budbærer for han som 
skal komme etter ham.
Søndagsskole. Kirkekaffe.

Søndag 22. des. kl. 11.00 
4. søndag i advent
Gudstjeneste med natt-
verd og dåp ved Lars
Petter Eide. Vi tenner det
fjerde lyset, og teksten for
dagen er fra Lukas 1, om
Marias lovsang over det
under som snart skal skje.
Takkoffer til menighetens
arbeid. Kirkekaffe.

Tirsdag 24. des. 
Julaften
14.30 Julaftengudstjeneste
ved Thor Brekkeflat.
Barnekor deltar.
16.00 Julaftengudstjeneste
ved Thor Brekkeflat.
Kreating deltar. 
Takkoffer til Kirkens 
Nødhjelp (begge gudstje-
nester.)

Onsdag 25. des. kl. 12.00
Høytidsgudstjeneste
Gudstjeneste ved Thor
Brekkeflat. Motettkor og
strykere under ledelse av
kantor Kåre Rivenes. Natt-
verd. Teksten for dagen er
fra Johannes 1, om Ordet
som nå er blitt menneske.
Takkoffer til menighetens
arbeid.

Søndag 28. des. kl. 11.00
Romjulssøndag
Gudstjeneste med nattverd
ved Lars Petter Eide.

Teksten for dagen er fra
Matteus 2, om Josef som
varsles i en drøm og må ta
med seg familien og flykte
til Egypt.

Onsdag 1. januar kl. 18.00
Nyttårsdag
Denne dagen inviterer vi
til minnegudstjeneste.
Gudstjenesten er for
alle, men vi inviterer sær-
skilt dem som gjennom
2019 har mistet noen av
sine. Lystenning, musikk og
ettertanke. Gudstjenesten
er ved prestene Thor
Brekkeflat og Lars
Petter Eide, diakon Berg-
finn Sørlie, kantor Kåre
Rivenes. På cello: Johan
Sebastian Blum.

Søndag 5. januar kl. 11.00
Kristi Åpenbaringsdag
Gudstjeneste med natt-
verd ved Lars Petter Eide.
Teksten for dagen er fra
Matteus 2, om vismennene
som finner frem og hyller
det nyfødte barnet.
Kirkekaffe.

Søndag 12. januar kl. 11.00
2. søn. i åpenbaringstiden
Familiegudstjeneste med
dåp ved Lars Petter Eide 
og Kristin Trætteberg.
Knøttekor deltar.
Kirkekaffe.

Søndag 19. januar kl. 11.00
3. søn. i åpenbaringstiden
Gudstjeneste med natt-
verd ved Thor Brekkeflat.
Teksten denne dagen er fra
Johannes 2, om bryllupet i
Kana der Jesus gjør sitt
første under og gjør vann
til vin. Kirkekaffe.

Søndag 26. januar kl. 11.00
4. søn. i åpenbaringstiden
Gudstjeneste med natt-
verd v/Thor Brekkeflat.
Teksten er fra Lukas 18, 

der Jesus helbreder en
blind på veien inn til Jeriko.
Kirkekaffe. 

Takkoffer i 2020
Takkoffer på gudstjenestene
i 2020 er ennå ikke bestemt
fra menighetsrådet, så følg
med på våre hjemmesider for
informasjon om dette.

Julaftenguds-
tjenester på syke-
hjemmene:
-   Slettemarken kl. 11.00
-   Slettebakken Menighets 
    Eldresenter kl. 12.00
-   Kolstihagen sykehjem 
    kl. 13.00

Prest er Lars Petter Eide.
Sangere fra menigheten
deltar.

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

Vi kjører med minibuss
hver søndag utenom
skoleferiene. Tilbudet er
gratis og gjelder alle
aldersgrupper. 

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

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

Menighetskalender

                                                 Velkommen til dåp!
Barn, unge og voksne er like velkomne til dåp. Dåpen er en gave som det bare er å 

ta imot – uansett når i livet vi døpes. Det er en hellig handling, der Gud gi sitt løfte om å
være med oss gjennom hele livet. Den som døpes blir medlem av kirken og får del i et

større fellesskap – et fellesskap som strekker seg over hele verden. 
Dåp handler om tradisjon, tilhørighet og tro. Velkommen til å ta kontakt med 

oss om du selv ønsker å bli døpt, eller om du ønsker å la barnet ditt døpes. 
Finn informasjonen du trenger på www.kirken.no/slettebakken under emnet «Dåp».

Følg oss: facebook.com/
slettebakkenmenighet


