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Frivillige feiret

Gikk du glipp av årets
medarbeiderfest? Vi har
historiene og bildene.

Mer på side 4.

TenSing nytt

Olsvik TenSing har hatt
årsmøte og har valgt et nytt
styre. Vi har møtt dem og tatt
en prat.
Se side 6.

Rolling Magazine

Nok et Rolling Magazine har
blitt arrangert. Nå får du
sjansen til å se bilder

Les alt på side 7.

Velkommen
Thore!
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Thore Wiig Andersen
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thore.wiiig.andersen@bkf.no
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Trine Overå Hansen
Jobb: 55 30 81 76
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trine.hansen@bkf.no

Kantor:

Rune J. Klevberg
Jobb: 55 30 81 75
Hjem: 55 93 39 23
rune.johnsen@bkf.no

Koordinator

Margith Johnsen
Jobb: 55 30 81 78
Hjem: 55 26 99 03
margith.johnsen@bkf.no

Menighetskonsulent
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Prosjektleder
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VOKT-arbeider

Christer van der Meeren
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Kirketjener

Bjørg Karin Husa
Jobb: 55 30 81 74
bjorg.karin.husa@bkf.no

Menighetsrådsleder
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Torill Andersen
Hjem: 55 93 06 32
toril3@frisurf.no

Livet er ikke teori

Livet er hendelser på godt og ondt
fra morgen til kveld. Påsken er heller
ikke teori. Den er like dramatisk og
kontrastfylt som livet selv. Kanskje er
det en av årsakene til at Bibelens
påskebudskap griper så mange. Det
dramatisk avgjørende som skjedde
med Jesus, får dramatiske følger for
oss:

av sokneprest Gunnar Kolaas

• Jesu død får betydning for vår død.
• Jesu liv får betydning for vårt liv.
• Jesu oppstandelse får betydning for
vår død og oppstandelse til evig liv.
• Jesus gir nytt liv og er vårt håp.

Påskens fortellinger inneholder det
meste vi kan gjenkjenne i eget liv og i
andres liv: livets og dødens kamper,
trossprang og angst, vennskap og svik,
baktalelser og intriger, maktmisbruk og
tårer, nærhet og avstand, tvil, tilfredshet
og gleden av å ha nådd frem, nådd
målet.

Fastetiden før påske er
forberedelsestid.
Vi kan følge Jesus i glede, smerte og
tro, dele med hverandre og be til livets
Herre, med eller uten ord iblant,
underveis. I Getsemane finner vi
Mesteren selv, grepet av angst og gru.
Jesus sa selv at han var tynget til døden
av sorg. Samtidig hengir han seg med
vilje i trygghet til Gud og kaller Ham Far.
Jesus sa: ”Hvis ikke hvetekornet faller i
jorden og dør, bli det bare dette ene
kornet. Men hvis det dør, bærer det rik
frukt. … Nå er min sjel fylt av angst!
Men skal jeg så si: Far, frels meg fra
denne timen? Nei, til denne timen skulle
jeg komme. Far, la ditt navn bli
herliggjort.” Joh. 12, 24+ 27.

Det er mye sant som er vanskelig eller
umulig å forstå. Jesus er livets
mysterium. Han griper oss, selv om vi
ikke begriper Ham. Men det er også
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mye sant som vi lett kan forstå. Barnlig,
umiddelbart forståelig.
Vi har en vei å gå sammen med
Jesus.

På samme måte som vi sår og planter i
ulik tid, kan vi høste. Frø og løker
jordfestes, slik at korn, blomst, frukt kan
vokse frem. Brød, boller og kaker bakes
ut med mel fra kornaks. Bonden som
har sådd i rett tid, kan høste, treske og
levere til mølleren som mæler til
handelsmannen som selger melet til
den som vil bake. En prosess.

Alt har sin tid og tar sin forberedelsestid.
Jesus har kjent livets kontraster på sin
egen kropp. Han vil stå ved din side og
Han vet hvordan det er. De vanskelige
og vonde følelsene er ikke tegn på at
troen er borte. Vår Herre har skapt oss
både med smilebånd og tårekanaler, vel
vitende om at de fleste av oss får god
bruk for begge deler.
Velsignet tid i faste og glad påske.
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Nytt fra menighetsrådet

Kjære leser.
Vi skriver nå 4. februar og aktivitetene er
i full gang i kirken i det nye året. Vi har
allerede hatt flere flotte arrangementer.
Det begynte 6. januar da Norges
Korforbund avdeling Hordaland hadde
konsert med 6 kor. Variert program med
godt fremmøte. Søndagen derpå var det
innsettelse av vår nye kapellan Thore
med gudstjeneste og kirkekaffe. Vil også
fra denne spalten ønske ham
velkommen og håper at han vil trives i
vår menighet. Han sier han liker å
snakke med folk, så ikke vær redd for å
ta initiativ til en prat
25. januar hadde vi vår årlige
medarbeiderfest med ca 80 deltakere.
Den var like vellykket som de
foregående, med god mat, fin
underholdning, en munteralvorlig

Sverige`s Lina Sandell (1832 -1903)
har blant annet skrevet noen av våre
mest kjente og kjære salmer. De
fleste nikker gjenkjennende når de
hører ”Bred dine vida vinger”,
”Ingen er så trygg i fare” og ”Blott en
dag”.

Det er disse salmene vi henter frem ved
barnedåp, konfirmasjoner, brylluper og
begravelser. De er også gode å synge
ved sengekanten til barn/barnebarn eller
ved sykesengen til noen vi bryr oss om.

Slik er det jeg er blitt kjent med og
knyttet til salmen ”Blott en dag”. Jeg har
sunget den i mange begravelser, og
opplever absolutt at dette er en salme
som burde vært mer brukt også i andre
sammenhenger. Særlig i konfirmasjoner
og brylluper. Den har et meget viktig
budskap.

I dagens samfunn haster vi av gårde.
Dagene består i å få utrettet mest mulig
på best mulig måte. Både hva gjelder
familie, fritid, jobb og frivillig arbeid.
Almanakk/filofax er en dyd av
nødvendighet, og denne blir fylt opp ved
ukens start. Alt er planlagt og tilrettelagt.
Ved ukens slutt opplever vi likevel gang
på gang at det var mye som ikke ble
gjort og ikke var tatt med. Tiden strakk
ikke til, og våre kjære ble likevel ikke
sett og hørt. Vi hadde ikke fått med
møtet med et medmenneske i plutselig

foredragsholder og tid for prat. Takk til
dem dem som stelte i stand.

MR har hatt sitt første møte i år.
Vi har nå hatt utlysning ute på
diakonstilling/frivillighetskoordinator.
Søkere kan velge å søke på den ene
stillingen eller begge. Fristen før å søke
ble satt til 2. februar, med ansettelse
mars/april. Det blir spennende fremover.

Åpen barnehage har vært en suksess i
Olsvik og vi har derfor utvidet den til tre
dager i uken fra 4. februar. Nina
Angeltveit er ansatt som ny styrer og har
lang erfaring fra barnehagearbeid. Hun
vil gjøre barnehagen mer synlig og vi
ønsker henne og medarbeiderne
hennes lykke til med ”ny” åpen
barnehage.

Min salme

ved leder Torill Andersen

At staben utvides medfører behov for
økt kontorplass. Vi har for lengst meldt
dette til kirkevergen. Vi har startet med
en gjennomgang av romdisponering/
lagerplass i kirkekjelleren og er nødt til å
tenke nytt og rydde opp der det trengs. I
løpet av våren blir det ryddedugnad
både inne og ute, der skal også males
på kjøkkenet og det skal vaskes ned.
Fastetiden er begynt og du er
velkommen til fastegudstjeneste, den
neste er 20. februar. Om du lurer på hva
du skal bruke fastetiden til, så les hos
profeten Jesaja kap 58, vers 7: ”at du
deler ditt brød med dem som sulter” (les
gjerne hele). Ta derfor vel i mot
konfirmantene fra Olsvik menighet når
de kommer rundt med sine bøsser. De
gjør en god innsats år etter år.

Tekst: Inger-Lise Stien

nød. Opplevelser/ulykker
som rammet hardt var ikke
innskrevet.
Da er det vi blir nødt til å
erkjenne at vi ikke er
”allmektig”. At dagene gir
oss opplevelser som vi ikke
kunne skrevet ned og
forberedt oss på. At vi ikke
har lykkes og trenger hjelp.

Å starte dagen med
salmen ”Blott en dag” gir
meg en påminnelse, en
trøst og en trygghet som
gjør dagene lett å møte.
Den gir meg kraft til å
erkjenne at tiden er noe
mer enn et race for å
komme i mål eller planlegging av
dagene som kommer etter. At den i stor
grad er uforutsigbar. Men, jeg har hjelp,
jeg er ikke alene. Så er jeg forberedt og
klar for å møte både fryd og smerte.
Jeg benytter en norsk oversettelse som
er lett både å lese og forstå:

Blott en dag et øyeblikk om gangen
Å så trygt i alt som kommer på.
Hvorfor skulle angst min sjel ta fangen
Av min Faders hånd jeg alt kan få
Han som har for meg et faderhjerte
Han vil skjenke meg fra dag til dag
Timer fylt med fryd men også smerte
Både prøvelser og velbehag.

Selv han alle dagene vil være
Han vil stå meg bi med råd og dåd
Hver en dags bekymring vil Han bære
Han som vet for alle sorger råd
Han bevarer alle sine kjære
Denne omsorg tok han selv på seg
Som din dag så skal din styrke være
Dette løftet har han gitt til meg.
I Ditt navn jeg hviler trygt og stille
Bygger på ditt løfte Herre kjær
Aldri vil i vantro jeg forspille
Skatten som i Deg forvaret er
I Din kjærlighet Du stiller trangen
Av Din faders hånd så mottar jeg
Blott en dag et øyeblikk av gangen
Det er troens, salighetens vei.
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Prest og klokkar er ikkje nok!

Fest for folket:

Tekst: Siv Fossåskaret
Foto: Thore Wiig Andersen og Margith Johnsen

Trudde du det var nok med prest,
kyrkjetjenar og organist for å halda
liv i ei kyrkje? Då skulle du vore i
Olsvik kirke ein fredagskveld i
januar. Der var over 80 menneskje
samla - til medarbeiderfest!

Eg innrømmer det - eg hadde venta å
treffa 20 - 30 stykk - men over 80!
(eigentleg skulle det vore 100!)
For så mange er med for å halda oppe
aktiviteten i Olsvik menighet! Og
tradisjonen tru blir alle heidra med eit
forseinka julebord i januar - ein
medarbeiderfest!

-"Det kunne ikkje gått utan alle som
frivillig er med og hjelper til", seier både
sokneprest og menighetsleiar.
For det er mykje me ikkje tenker over
som skal gjerast i ei levande kyrkje.
Benka rundt bordet - med god mat
denne fredags kvelden - finn me dei
som driv barne- og ungdsomsarbeid,
dei som skyssar eldre til kyrkja, les
teksten og kokar kaffi. Open
barnehage, fleire kor, kulturkomite og
søndagsskule - aktiviteten er stor i
kyrkja vår!
Sjølv sit eg til bords med soknepresten,
og prøver meg med ei lite: "men
presten er jo viktigast?"

- "Nei då!" seier Gunnar Kolaas! Og
Torill Andersen, leiar av menighetsrådet, er heilt samd: "Presten er ikkje
viktigare enn deg og meg. Me hadde
aldri fått til det me har i dag utan frivillig
innsats frå både unge og gamle. Og det
er plass til fleir - berre ta kontakt!"

Igjen var det duket for fest og sosialt samvær i kjelleren i Olsvik kirke.

Einar Kongsbakk var dagens taler.

Litt aktivitet må til for å feire skikkelig.

Husbandet var på plass.

Margith ledet festen med trygg hånd.
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Velfortjente blomster til medhjelperne.

Deilig bevertning som vanlig.

Innsatt:

Thore er kommet!

Tekst: Arne I. Tandberg
Foto: Margith Johnsen og Sven-Ove Rostrup

Søndag 13. januar, på Vingårdssøndagen, ble Thore Wiig Andersen
innsatt som kapellan i Olsvik
menighet.

En innsettelsesgudstjeneste starter litt
annerledes enn vi er vant til. Lederen av
menighetsrådet, Torill Andersen, leste
kollasbrevet (innsettelsesbrevet) fra
biskopen før prosten vår, Gunnar
Erstad, ba menigheten ta vel imot
Thore. Deretter overtok Thore
gudstjenesten. Han gav bevis på at han
kunne messe (synge) godt, og holdt en
god preken over dagens tekst.
Gudstjenesten er dagens høydepunkt,
men denne dagen fortsatte vi i
underetasjen med kirkekaffe og en
mottagelse for Thore. Da fikk vi høre at
han skal gifte seg til sommeren, så om
et halvt års tid er det to som skal bo i
presteboligen. Foreløpig breier han seg
der alene.

Etter god kaffe og gode kaker kom det
hilsen fra prost, sokneprest og andre
ansatte, og fra TenSing, som han
kommer til å få mye med å gjøre. Selv
takket han for mottagelsen og håpet at
menigheten også videre vil ha ham i
sine tanker.

Når dette leses, har vi møtt ham flere
ganger til gudstjeneste. Noen har møtt
ham i glede i forbindelse med barnedåp,
noen har møtt ham i alvorligere
sammenheng ved dødsfall. For en prest
stemmer det så absolutt det som står i
salmen: " Sorgen og gleden de vandrer
til hope". Vi forstår allerede at vi har fått
en god kapellan, som har funnet
samarbeidstonen med de andre ansatte
i menigheten. Vi ønsker Thore alt godt
videre i arbeidet, og menigheten tilykke
med en ny og god medarbeider!

En skikkelig velkomstkake hører med når Olsvik menighet får ny kapellan.

Fornøyd sokneprest og fornøyd kjæreste.

Mange ville ønske Thore velkommen.

Brith bidro med sang i gudstjenesten.
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TenSing:

Klar for innsats

Tekst og foto: Thore Wiig Andersen

Det nye styret, klart til dyst:
Bak fra v.:Eirik L. Thorsen, Guttorm Midlang, Espen Furdal, Frode L. Thorsen. Foran fra v.: Camilla Veka, Jørgen Johnsen og Cathrine Mørner.

Menighetsbladets representant var
tilstede da det høytidlige TenTing ble
avholdt den 15. januar i år i Olsvik
kirke. Her ble nytt styre av Olsvik
Tensing valgt. Helga 19.-20. januar
var det nye styret samlet på
ledertreningsweekend på Askøy. Her
konstituerte styret seg sjøl og valgte
en Ung Messe komite. De fikk også
lederoppgaver m.m. Så ble det også
tid til å bli bedre kjent.

”Hvordan har det vært her på
ledersamling?”, spurte jeg dem ute på
Skjelvik på Askøy.
De nye folkene i styret sa at de hadde
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lært masse og at det hadde vært
interessant og lærerikt. Noen viktige
diskusjoner i forhold til løsing av
oppgavene hadde det også vært.
Jeg spurte videre hva som var hensikten
med samlingen.
Frode svarte kjapt: ”Å bli bevisst på sin
rolle som leder og ta ansvar. Videre å
utvikle seg som leder og person.”
De fortalte videre at de som hadde vært
med på dette før, hadde også utbytte av
det, fordi en hele tiden trenger å minne
seg sjøl om hva rollen som leder
innebærer. Camilla sa at det viktige var
å bevisstgjøre egne valg. Oppgavene
var ment for å teste en sjøl, der en blir

nødt til å begrunne egne valg.
Menighetsbladet fikk også noen ord
med nyvalgt styreleder Cathrine Mørner
på en Tensingøvelse.
”Hvordan er det å bli styreleder i Olsvik
Tensing Cathrine?”
”Jeg synes det er spennende å komme i
en ny rolle i Tensing, der jeg får ansvar
og betydning.” Cathrine fortalte at hun
har vært med i tre år, siden hun var
konfirmant.
Undertegnede gleder seg til
fortsettelsen. Det virker som et sprekt
styre som nå bretter opp armene, klar
for innsats!

- Nyt

tt fra ungdom i menigheten

Rolling Magazine.no

Nok et Rolling Magazine er
gjennomført med suksess i gymsalen
til Olsvikåsen videregående skole.
Nesten 100 glade ungdommer koste
seg på de to showene vi hadde 1.
februar. Lys, lyd og leker var bra og
alle er klare for å komme tilbake
neste gang. Vi presenterer her en
liten billedserie og ønsker alle
mellom 10 og 18 år hjertelig
velkommen til neste arrangement

Tekst: Sven-Ove Rostrup
Foto: Elisabeth Rostrup og Thore Wiig Andersen

som er 14. mars og 11. april.
4.-7. klasse er velkommen til første
show som er fra 18.00 til 19.30 og de
fra 8. klasse og opp til 18 år er
velkommen til andre show som er fra
20.30 til 22.30. De yngste betaler kr.
20,- for inngang og de eldste kr. 40,-.
Dørene åpner 30 minutter før showet
starter. Sjekk også
www.rolling.magazine.no og gruppen
vår på facebook.

Rolling Magazine vår 08:
14. mars og 11. april.

5.-7. klasse: 18.00-19.30
Inngang kr. 20,8. klasse-18 år: 20.30-22.30
Inngang kr. 40,-

7

LIVETS GANG...
DØPTE januar

Emma Sanders
Benjamin Hansen
Sander Hansen
Lucas Vinnes
Sofie Skjold Olsen
Jessica Hamre

OFFER

Desember

Søndag 11.
Søndagsskolen
Søndag 16.
Menighetsarbeidet
Søndag 16.
Ten Sing
Mandag 24.
Kirkens Nødhjelp
Mandag 24.
Kirkens Nødhjelp
Tirsdag 25.
Menighetsarbeidet
Onsdag 26.12
Tibetmisjonen

Januar

Søndag 06.
Menighetsarbeidet
Søndag 13.
Nådehjemmet
Søndag 20.
Bibelselskapet
Søndag 27.
Menighetsarbeidet

2.823

2.190

2.188

7.570

12.360
3.035
3.795
2.283
4.040

3.245

2.345

DØPTE i andre kirker

Vilde Kausland Vabø
i Sund kirke
Thobias Magne Sellevold-Øystad
i Sandvikskirken
Jessica Hamre
i Nykirken

Bakgrunn laget av: Kirsten Sørensen,
www.male-riget.dk

DØDE desember/januar

Ruth Daae
Bernt Magnus Hauge
Pauline Erland
Trygve Borlaug
Stig Wiborg
Brit Hopland
Odd Sigvard Jakobsen
Erik Lasse Becklund

Olsvik menighet
trenger deg

Hva har du lyst å gjøre i
menigheten?
Olsvik menighet trenger mange
frivillige for å opprettholde og utvide det
brede tilbudet til innbyggerne i Olsvik
menighet (Olsvik, Skålevik, Kjøkkelvik,
Godvik og Drotningsvik). Hvis du har
en interesse du brenner for, noe du er
god på, noe du har lyst å bruke mer tid
på, her i Olsvik menighet, så er det flott
om du sier ifra til oss. Menigheten
trenger deg og dine evner!

Ta kontakt
Har du lyst å melde deg, eller ønsker
mer info, kan du ta kontakt med oss på
menighets-kontoret. Direktenummerne
står på side 2 og nummeret til
sentralen er: 55 30 81 70. Du kan også
sende e-post til:
olsvik.menighet@bkf.no

?
Er du med

- livslangt medlemsskap
- et hus du kan bruke slik du vil
- et liv i himmelen, etter døden

Levende menighet
Vi i menighetsrådet og i staben ønsker
at Olsvik skal være en levende
menighet. I det ligger det at vi ønsker
at alle som bor i Olsvik menighet skal
føle at det som skjer i kirken angår
dem.Det beste måten å få dette til på
er et menighets-arbeidet der vi drar
sammen i et team av medarbeidere
som trives med det de gjør.

Velkommen til en aktiv lørdag!

Malingsdugnad:

Tid:
Lørdag 8. mars
fra kl. 10.00
Sted:
Kirken
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Alt trengs å vedlikeholdes - også
menighetslokalene våre. Som sikkert
mange har observert er det behov for at
både vegger og tak i møterom og
kjøkken må males. Til denne jobben
trengs det frivillig innsats.
Vi innbyr derfor til malingsdugnad
lørdag 8. mars - fra kl. 10.00

Vask av kjøkken og vårdugnaden med
spyling, rydding og planting kommer vi
tilbake til med tidspunkt.
Vel møtt til en flott lørdag Hilsen Hus- og eiendomsutvalget

Årsmøte

Vi ønsker alle hjertelig velkommen
til årsmøte i kirken umiddelbart
etter gudstjenesten søndag 30.
mars. Sakspapirer vil bli lagt ut i
våpenhuset 14. dager før, og kan
også fås på kontoret.

Program for
formiddagstreff
våren 2008
13. Mars
Påsken i ord og toner
andakt ved Georg Jokstad

17. April
Korguttene fra Laksevåg besøker oss

15. Mai
Andakt
ved bibelskolelærer Edvard Foss
Sang og musikk
12. Juni
Tur

Alle møtene varer
fra kl. 12.00 til ca. kl. 14.00
og har en liten utlodning, god
bevertning og andakt

ALLE ER HJERTELIG
VELKOMMEN!

Underholdning
til leie!

Olsvik TenSing kan nå
leies til lystige lag. Vi kan
muntre opp på et
gamlelhjem, arrangere
juletrefest, ha et morsomt
innslag på en fødselsdag,
eller hva som helst. Vi
kan bidra med sang,
sketsj, teater, dans,
musikk, etc. Pris etter
avtale.
Ta kontakt med Anette
Hermansen 971 59 050
hvis du er interessert.

Åpen barnehage
- 3 dager i uken!Tekst: Nina Angeltveit

Olsvik menighet har utvidet sitt tilbud
når det gjelder åpen barnehage.
Barnehagen er åpen mandag og
onsdag fra 9.00-15.00, og fredag fra
9.00-13.00. Barnehagen følger
skoleruten.

Det er ikke opptak eller noe form for
påmelding av barn. Som bruker av
barnehagen kan man komme og gå når
man ønsker, innenfor barnehagens
åpnigstid. Alle som vil komme med barn
i førskolealder, foreldre, dagmamma,
besteforeldre og så videre, er
velkommen. Hva man vil delta på er
frivillig.

Vi vil gjerne at både voksne og barn
skal trives hos oss, og har planene klare
for ukene fremover. Det er imidlertid
frivillig hva man vil delta på. Store deler

Påsken 2008
Olsvik kirke

av dagen er satt av til lek og sosialt
samvær, men vi skal også dekorere
barnehagen, drive med ulike
formingsaktiviteter, tilby turdager, feire
bursdager med krone og bursdagsfrukt
med mer. Vi følger månedsplaner som
viser hva vi skal gjøre hver dag.
Planene kan dere få i barnehagen.
Det blir servert smørelunsj hver gang, til
en rimelig kostnad. Ellers har vi også
faste samlinger, og onsdagene blir som
før med tilbud om samlinger fra staben i
kirken og knøttsing.
Vi er to voksne tilstede i barnehagen ,
Gerd og Nina. Vi ønsker å legge til rette
for et godt tilbud og deltar i barnehagen
sammen med brukerne.
Vi gleder oss til å møte hver enkelt,
både voksne og barn, og ønsker dere
alle VELKOMMEN til barnehagen.

Palmesøndag

11.00. Gudstjeneste
Thore Wiig Andersen
Rune J. Klevberg

Skjærtorsdag

18.30. Pasjonsmusikk
Rune J. Klevberg, orgel

19.00. Nattverdgudstjeneste
Thore Wiig Andersen
Rune J. Klevberg

Langfredag

11.00. Pasjonsgudstjeneste
Gunnar Kolaas
Rune J. Klevberg

1. Påskedag

11.00. Høytidsgudstjeneste
Gunnar Kolaas
Rune J. Klevberg

2. Påskedag

11.00. Gudstjeneste
Gunnar Kolaas
Rune J. Klevberg
Konfirmantdåp

19.30. Musikkandakt
Påsken i ord og toner
Brith Barsnes Bjordal
Anne Kristine W. Turøy
Rune J. Klevberg
Støttet av Bergen kommune

GRAVEN BRAST
OG JESUS LEVER
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Din annonse her?

Ta kontakt med oss for reklameplass.
55 30 81 70

B

NYBYGG - TILBYGG - REHABILITERING - MODERNISERING AV BAD
www.byggmester-loevik.no • E-post: arild@byggmester-loevik.no
Bjørnsonsgt. 23, 5059 Bergen • Tlf: 55 20 76 70 • Faks: 55 20 76 71 • Mob: 982 555 71
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Det lokale begravelsesbyrå for Laksevåg og Bergen Vest

Damsgårdsveien 210 · 5163 Laksevåg
Tidligere Gravferdstjenesten i Bergen – nå lokalkontor for

-opplevelser på kjøpet

ÅPNINGSTIDER:
Mand-fred: 10.00 - 21.00 (Mat 9-21)
Lørdag:
10.00 - 18.00 (Mat 9-19)
www.vestkanten.no

DØGNVAKT · 55 34 35 90
Vennligst ring for å avtale samtaletid

115 års erfaring - Din trygghet i en vanskelig tid.
• Gratis samtale i hjemmet
• Alle prisklasser - forhåndspris
Dreggsallm. 36
5003 Bergen

• Egen blomsteravdeling
• Gravmonumenter

Telefon: 55 300 800

post@koba.no
www.koba.no
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Gudstjenester

Februar

Søndag 23. kl. 11.00
1. påskedag
Høytidsgudstjeneste
ved Gunnar Kolaas
Nattverd
Offer: Menighetsarbeidet

Søndag 24. kl. 11.00
3. søndag i faste
Gudstjeneste
ved Thore Wiig Andersen
Dåp. Søndagsskole
Offer: KRIK

Mars

Søndag 2. kl. 11.00
4. søndag i faste
Gudstjeneste ved Gunnar Kolaas
Nattverd. Søndagsskole
Offer: Diakonatet

Mandag 24. kl. 11.00
2. påskedag
Gudstjeneste ved Gunnar Kolaas
og Trine Overå Hansen
Offer: IKO
Konfirmantdåp

Søndag 30. kl. 11.00
1. søndag etter påske
Søndag 9. kl. 11.00
Familiemesse
Maria Budskapsdag
Familiemesse ved Gunnar Kolaas ved Thore Wiig Andersen
Dåp og nattverd
Dåp og nattverd
Offer: Menighetsarbeidet
Offer: Amathea
Barnas påskegudstjeneste.
Søndag 16. kl. 11.00
Palmesøndag
Gudstjeneste
ved Thore Wiig Andersen Dåp
Offer: Kalfarhuset
Fastebøssene samles inn

Torsdag 20. kl. 19.00
Sjærtorsdag
Kveldsmesse
ved Thore Wiig Andersen
Nattverd

Fredag 21. kl.11.00
Langfredag
Pasjonsgudstjeneste
ved Gunnar Kolaas

April

Søndag 6. kl. 11.00
2. søndag etter påske
Ung Messe ved Gunnar Kolaas
og Olsvik TenSing
Nattverd. Søndagsskole.
Offer: Kristenrussen

Søndag 13. kl. 11.00
3. søndag etter påske
Gudstjeneste ved Gunnar Kolaas
Dåp. Søndagsskole
Offer: Menighetsarbeidet

Søndag 20. kl. 11.00
4. søndag etter påske
Gudstjeneste ved Gunnar Kolaas
Dåp og nattverd
Offer: Sjømannskirken
Søndagsskole

Hvordan har du det…

EGENTLIG?
Krisetelefon 815 33 300
Epost-tjeneste: www.kirkens-sos.no

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST
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Returadresse:
Olsvik menighet
P.b. 549 Olsvik
5884 Bergen

Aktiviteter i Olsvik menighet

Søndagsskole

Kirkekoret

Hvem: Alle
Tid: Søndag 11.00 - 12.30
Kontakt: Bjørg Karin Husa,
958 62 432

Hvem: Voksne
Tid: Onsdag 18.30 - 20.00
Kontakt: Rune J. Klevberg,
55 30 81 75

Hvem: Barn med følge
Tid: Onsdag 09.00 - 15.00
Kontakt: Nina Angeltveit
934 84 391

Hvem: Voksne
Tid: En torsdag i mnd.
kl. 12.00 - 14.00
Kontakt: Margith Johnsen,
55 30 81 78

Åpen Barnehage
Olsvik Barnekor

Hvem: Alle barn
Tid: Tirsdag 17.30 - 18.30
Kontakt: Menighetskontoret,
55 30 81 70

KFUM-speiderne

(Guttene)
Hvem: 8 år og oppover
Tid: Torsdag 18.00 - 19.15
Kontakt: Tor-Arne Torsvik,
41 56 96 25

Olsvik TenSing

Hvem: 13 år og oppover
Tid: Tirsdag 19.00 - 21.30
Kontakt:
Anette Hermansen,
971 59 050

KFUK-speiderne

(Jentene)
Hvem: 7 år og oppover
Tid: Tirsdag 18.00 - 19.30
Sted: Speiderhuset,
Gamle Kjøkkelvik vei 91
Kontakt: Margith Johnsen,
55 26 99 03

Torsdagsklubben

Hvem: 13 - 18 år
Tid: Torsdag 19.00 - 21.30
Kontakt:
Sven-Ove Rostrup
55 30 81 71

Formiddagstreff

Sorggruppe

Hvem: Pårørende som har
mistet sin ektefelle.
Tid: Tirsdager på kveldstid
Kontakt:
Gunnar Kolaas
472 97 394

Mannsgruppe

Hvem: Menn
Tid: 1 fredag i måneden
Kontakt: Arne Tandberg,
55 26 97 36

Felleskapsgruppe
Hvem: Alle
Kontakt: Atle Pedersen,
55 26 60 57

Bønnegruppe

Hvem: Kvinner
Kontakt: Eli Hansen,
55 93 01 86

Kirkeringen

Hvem: Voksne
Kontakt: Kari Tandberg,
55 26 97 36

Velkommen til et
spennende
fellesskap!

Viktig informasjon

Olsvik menighetsblad betraktes som offentlig
informasjon og nærmiljøblad. Av de ca. 12 000
personer som bor i Olsvik hører ca. 10 100 til Den
Norske Kirke. Derfor er menighetsbladet ikke
definert som uadressert reklame.

