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Årets konfirmasjonsforberedelser er snart over, og menigheten
har igjen arrangert konfirmantweekend for nesten 100
konfirmanter i Eksingedalen. Vi gleder oss til
konfirmasjonssøndagene og viser noen bilder fra en av turene.
Fasteaksjon

Søndagsskolen

Konfirmanter

Konfirmantene i Olsvik tok igjen ansvar
for å samle inn penger til Kirkens
Nødhjelp under årets aksjon.
Les alt på side 5.

Vi har besøkt Olsvik søndagsskole for å
gi våre lesere et lite innblikk i hva som
skjer i Olsvik kirke sin kjeller en
søndag.
Se side 4.

Det nærmer seg på nytt
konfirmasjonsgudstjenester i Olsvik
kirke. Vi gleder oss!
Mer på side 7.

Ansatte

Sokneprest

Gunnar Kolaas
Jobb: 55 30 81 72
Mobil: 472 97 394
gunnar.kolaas@bkf.no

Kapellan

Thore Wiig Andersen
Jobb: 55 30 81 73
Mobil: 976 92 250
thore.wiiig.andersen@bkf.no

Kateket

Trine Overå Hansen
Jobb: 55 30 81 76
Mobil: 481 89 496
trine.hansen@bkf.no

Kantor:

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

Prosjektleder

Sven-Ove Rostrup
Jobb: 55 30 81 71
Mobil: 915 57 253
sven-ove.rostrup@bkf.no

Kirketjener

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

Storebroren

Jeg går ut ifra at alle har kjent seg
ensomme eller hjelpeløse fra gang til
gang. Det er nokså vanlig, en har
tunge stunder, en mister noen, en har
oppgaver foran seg som en ikke helt
vet hvordan en skal mestre.
Selv har jeg følt meg sånn flere ganger
de siste par månedene. Jeg har tatt på
meg mange oppgaver, langt flere enn
jeg burde, og jeg kjenner at det til tider
er tungt. Det krever mye å skulle mestre
oppgavene, og jeg føler jeg ikke gjør alt
jeg så godt jeg burde. Tidspresset ligger
over hele kroppen.

Det jeg prøver å tenke på er at jeg har
en som passer på meg, og som hjelper
meg, og som gir meg styrke. Jeg kan
huske da jeg var konfirmant. Jeg var
med i TenSing og i Klubben, storebroren
min var med i klubben som leder. Det
som var godt var det at hvis det var
noen som var ufine med meg, da var
broren min der og han var stor, og han
var sterk. Han holdt på med amerikansk
fotball og hadde en sånn stemme som
gjorde at folk gikk unna.
En kan på denne måten ligne Gud litt
med en storebror; han kjenner deg, er
glad i deg, og passer på deg.
Sammenligningen er ikke fullkommen,
Gud har slått meg langt færre ganger
enn broren min, men på den måten jeg

av kateketvikar Eivind Elseth

sa fungerer sammenligningen. I de
mørke stundene, og når en tviler, når en
er trøtt og sliten, da er Gud der. Gud er
der som en storebror som kjenner deg
og som passer og hjelper deg når du
sliter.

Salme 139
Til korlederen. En Davids-salme.
Herre, du ransaker meg og kjenner
meg.
2 Om jeg sitter eller står, så vet du det,
langt bortefra merker du mine tanker.
3 Om jeg går eller ligger, ser du det,
du kjenner alle mine veier.
4 Ja, før jeg har et ord på tungen,
vet du det, Herre, fullt og helt.
5 Bakfra og forfra omgir du meg,
du har lagt din hånd på meg.
6 Det er for underfullt til å skjønne,
det er så høyt at jeg ikke kan fatte det.
7 Hvor skal jeg gå bort fra din Ånd,
hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn?
8 Farer jeg opp til himmelen, er du der,
rer jeg leie i dødsriket, er du der.
9 Tar jeg morgenrødens vinger på
og slår meg ned der havet ender,
10 så fører du meg også der,
din høyre hånd, den holder meg fast.
11 Og sier jeg: «La mørket dekke meg
og lyset omkring meg bli til natt»,
12 så er ikke mørket mørkt for deg,
og natten er lys som dagen,
ja, mørket er som lyset.

Menighetskonsulent
Mali Hjemdal
Jobb: 55 59 71 96
mali.hjemdal@bkf.no

Styrer

Nina Angeltveit
Jobb: 934 84 391
nina@angeltveit.info

Koordinator

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

VOKT-arbeider

Christer van der Meeren
Mobil: 470 75 792
cmeeren@gmail.com

Menighetsrådsleder

2

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

Olsvik menighetskontor

Olsvikåsen 109 (ved kirken)
Telefon: 55 30 81 70, Faks: 55 30 81 79
E-post: olsvik.menighet@bkf.no
Postadresse
P.b. 549 Olsvik, 5884 Bergen
Kontortid: Alle dager: Kl. 10.00 til 14.00
Ring og avtal om kontortiden ikke
passer.
Kontonummer: 9521.05.13699
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Nytt fra menighetsrådet

Kjære leser
Etter at vi nå har feiret påske med både
snøstorm og sol, ser det ut til at våren er
her. Vårblomstene er kommet, det er
lysere om kvelden og noen har tatt fram
hagestolene sine for å nyte denne tiden
ute. Det er også tid for rydding både
inne og ute, dette gjelder også for kirken
og området rundt. Dugnaden har
allerede startet med maling av kjøkkenet
i kirkekjelleren. Utedugnaden er 26. april
med spyling, luking og planting. Du er
velkommen til å delta og takk til
"husstyret" for initiativ og aktiv
deltagelse.
Det har vært en del endringer i staben
de siste to månedene. Sokneprest
Gunnar vil fra mars måned være 50%
sokneprest og 50% prost i Laksevåg
prosti. Dette vil vare i tre år. Kateketen
har langt sykefravær, vi har fått noe
hjelp til å få gjennomført noen av
dennes oppgaver. Vi har fått ansatt
diakon, det har vært usikkerhet rundt
ansettelse av ny frivillighetskoordinator
og med en ny kapellan i innkjøringsfasen, har det blitt ekstra oppgaver for
flere. Staben har vært løsningsorientert

Når redaksjonen ber meg nok en
gang å skrive om ”min salme”, finner
jeg det litt vanskelig, for det er så
mange salmer jeg er glad i og har vel
egentlig ingen jeg kan kalle ”min
salme” fremfor alle andre.

Men jeg har lyst til å nevne at det er en
salmedikter som har betydd mest for
meg og faktisk åpnet mine øyne for
salmeskatten vår. Det er Martin Luther,
også kalt ”den evangeliske kirkesangs
far”. Ved siden av bibeloversettelsen til
folkespråket er Luthers salmediktning en
sentral og viktig del av reformasjonsverket og var kanskje mer enn noe
annet med på å bane vei for reformasjonen i Nord-Europa. Det begynte i
1523 da Luther holdt på med å utforme
en evangelisk gudstjenesteordning. Til
det trengte han tyske salmer og satte i
gang selv og oppfordret venner til å
gjøre det samme.
Naturlig nok vendte han seg først til
Salmenes bok som i 1500 år hadde stått
sentralt i den kristne kirkes gudstjenesteliv. Jeg vil da trekke frem den
første av Davids-salmene som han
gjendiktet, som ”min salme” denne
gang, nemlig Ps.130 ”Aus tiefer Not
schrey ich zu dir” eller ”Av dypest nød
jeg rope må” som den heter i Landstads
oversettelse. Salmen er skrevet i slutten

og sammen med MR håper vi at
situasjonen roer seg og at det gode
arbeidsmiljøet blir bevart. Nå vet vi at
vår frivillighetskoordinator får fortsette til
ny er ansatt, utlysing blir i denne måned.
Som det fremgår har vi ansatt diakon i
Olsvik menighet. Det er Ingrid Vik som
vil begynne hos oss i juli. Hun begynner
i 50% stilling, og vil bli presentert
senere.

Menigheten hadde sitt årsmøte i slutten
av mars. Det var som vanlig ingen kø for
å komme inn i møtelokalet, 20 stk. var
tilstede. Det ble et rolig møte, årsmeldingen ble godkjent og de største
postene i regnskapet ble kommentert og
utdypet. Tallene i regnskapet for Olsvik
menighet blir stadig større, i fjor økte de
spesielt da vi fikk tildelt trosopplærinsmidler. Summen for 2008 vil bli enda
større da vi har utvidet "Åpen
barnehage" tilbudet som igjen gir oss
større tilskudd. De store summene
krever gode rutiner og god styring.
Arbeidet med budsjettet for 2008 vil vi
begynne å arbeide med nå.

Min salme
av 1523 og fikk snart en enorm utbredelse og betydning. Et lite eksempel
på gjennomslagskraften: Den 6. juni
1524 sto en fattig vever på torget i
Magdeburg og solgte Luthers salmer
”Aus tiefer Not” og ”Es wollt uns Gott
genädig seyn” (Ps.67). Folk stimlet seg
sammen rundt ham. Byens borgermester kom nettopp fra morgensang i
Av dypest nød jeg rope må,
o Herre, du meg høre!
Dit nådens øre akte på
Den bønn jeg frem vil føre!
Om du i nåde ei ser bort
fra all den synd som her er gjort,
hvem kan da frelsen finne?

For deg kun nåden gjelde kan
til synden må forlate.
Min gjerning hjelper ei et grann
og bøter ei min skade.
For deg er ingen funnet ren;
deg må vi frykte, hver og en,
og hente trøst av nåden.

ved leder Torill Andersen
MR inviterer noen ganger menighetens
ansatte på møtene sine for at vi kan få
best mulig kjennskap til arbeidet deres.
På møtet i mars hadde vi besøk av Anita
Angeltveit som er den nye styreren i
barnehagen. Hun har lang erfaring fra
barnehagedrift, og hun fortalte
entusiastisk om ønsker og planer for
barnehagen. Den gode oppslutning ser
ut til å fortsette etter den utvidete
åpningstiden.Vi ønsker styreren og de
andre ansatte lykke til.

Jeg vil til slutt invitere dere til en
anderledes vårkonsert i Olsvik kirke 28.
april kl. 17.30. Da kommer
Dukkenikkerne Noas Ark. Sammen med
barnekor blir dette en fin familieforestilling. Etterpå blir det grilling!
Nyt denne fine tiden som Elias Blix
beskriver så flott i sin kjente salme:
Nå livnar det i lundar, no lauvast det i li,
den heile skapning stundar no fram til
sumars tid.
Det er vel fagre stunder når våren kjem
her nord, og atter som eit under nytt liv
av daude gror.

Tekst: Ragnar Grøm

Johanneskirken og spurte hva som var
årsaken til folkemengden. Da han fikk
høre at det gjaldt Luthers kjetterske
sanger som veveren sang for folket og
solgte, fikk han veveren arrestert. Men
da ble det bråk, folkemengden troppet
opp og forlangte å få ham fri. To
måneder senere innførte borgerne
reformasjonen i byen.
Til Gud jeg derfor holder meg
i mine synders våde,
mitt hjerte ene trøster seg
til Jesu dyre nåde,
som er meg i hans ord tilsagt,
det står til evig tid ved makt,
På nåden, Gud, jeg venter.

Og varer det til langt på kveld,
ja, helt til nattens ende,
skal aldri jeg allikevel
fortvilet bort meg vende.
Så gjør det sanne Israel
når det får tukt av Herren selv:
det venter på Guds time.

Om enn vår synd er tung og stor,
langt større er Guds nåde.
Den hjelp han gir oss i sitt ord,
er uten mål og måte.
Tross all den synd som her er til,
han hyrden er som frelse vil
og fri sitt folk av nøden.
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Søndagstilbud til alle barn i
Olsvik menighet

Et godt tilbud til barn i Olsvik
Menighet. En flott mulighet til å lære
noe om Bibelens budskap uten å
måtte sitte stille under hele
gudstjenesten. En glimrende samling
som foregår på deres egne premisser
og på et språk de kan forstå:
Søndagsskole.

Påskebudskap
Søndagsskolen i Olsvik Kirke et tilbud til
alle barn mellom 2 og 10 år. - Vi er åpen
for alle som har lyst til å være med, sier
en av lederne Bjarte Husa. Det er han
som har ansvaret i dag. - Vi er tre ledere
totalt, pluss sjefen vår Bjørg Karin Husa,
men vi skulle gjerne hatt flere ledere,
forteller han.
Det hadde da vært mulig å dele ungene
inn i grupper og gjøre flere ting samtidig.
Nå holder de til i et rom nede i
kirkekjelleren som også brukes av
Speideren. - Det er jo koselig her, sier
Bjarte. Her kan vi henge opp bilder på
veggene og snakke om dem når er her.

Ungene samler seg rundt bordet som
står der og så tar Bjarte ordet. - Først
tenner vi et lys, sier han. Tror det er best
at jeg gjør det idag. Så folder vi
hendene våre og ber en liten bønn,
fortsetter han og ungene setter seg og
gjør som Bjarte. Ungene vet godt
hvorfor de tenner lys. - Fordi Jesus er
verdens lys, sier Henny (bildet) på 5 år.
Nå er det påskebilder som pryder
veggene og Bjarte forteller historien om
Maria som kom til en tom grav og fikk
høre det gode budskapet om at Jesus
var stått opp fra de døde.Ungene følger
godt med, og det er tydelig at de har
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hørt historien før. - Hvem var det
Maria møtte på ute i hagen, spør
Bjarte. «JESUS!» roper ungene i
kor. Mens han forteller viser han
historien på en stor flanellografplansje
- Denne gangen snakker vi om
påskebudskapet, siden påsken
nettopp har vært. Vi får tilsendt
materiale fra Søndagsskoleforbundet, med masse tips om hva
vi kan finne på, sier Bjarte.
Så er det fargelegging og tegning
av hendelsesforløpet som Bjarte
fortalte om. Etterpå lager de ny
plakat til Søndagsskolen. - Den vi har er
nok over 20 år, ler Bjarte. Så det er vel
på tide..
De har med seg tre konfirmanter som
skriver på plakaten før ungene får lov til
å fargelegge og tegne sine egne
tegninger på den.

3 ganger i måneden
- Vi er her hver gang, sier Husa –
søstrene Emma (8 år) og Henny (5 år).
De har med seg lillesøsteren sin,
Johanna på 2 år.
De andre barna som er der denne
gangen husker ikke helt hvor ofte de er
med; - Det er veldig gøy her. Jeg er her
nesten hver gang, sier Haldor på 8 år.
Han fargelegger ivrig bildet av Maria
utenfor den tomme graven.
- Vi pleier å få høre en bibelfortelling
først, forklarer Haldor, og så gjør vi noe
annet etterpå. Ikke alltid vi tegner, noen
ganger leker vi også.
Alle ungene har hvert sitt Fremmøtekort.
Inni det får de et klistemerke hver gang
de er der. Dette er tydelig en spennende
og gøy del av dagen, siden de får velge
hvilke klistremerke de vil ha og så
samler de dem i kortet sitt.

Tekst og foto: Gro Renate Rostrup

- Vi begynner gjerne oppe i kirkerommet
når gudstjenesten starter, og så går vi
ned i kjelleren en liten stund etterpå.
Dette er litt for å synliggjøre oss i
menigheten, forteller Bjarte. Det er
sjeldent over 10 stk her, men vi gjør det
beste ut av det. Vi er alltid ute etter flere
frivillige som vil gjøre en innsats for
menigheten, og da spesielt barna her.
Alle lederne driver med dette på frivillig
basis og de har hver sin søndag i
måneden. Det er søndagsskole ca tre
ganger i måneden. - Vi har det så ofte vi
kan, smiler Bjarte. Og neste gang er 11.
mai.
• Søndagsskoleforbundet
(www.nssf.no) leverer materiale og
tips til hva de kan gjøre på.

• Olsvik Søndagsskole er igang fra
ca kl 11.00 til kl 12.00, i kjelleren.
• De er med på kirkekaffen etter
gudstjenesten.

• Det er en frivillig kontigent på 10
kr i året.
• De trenger flere frivillige ledere.

Konfirmanter med bøsser

Fasteaksjon:

Mange av årets konfirmanter deltok på
årets fasteaksjon i regi av Kirkens
Nødhjelp. Det skjedde tirsdag 11. mars.
Først så konfirmantene årets fasteaksjonsfilm og ble deretter kjørt ut i buss
i nærområdene. Konfirmantene samlet i
år inn nesten 40 000 kroner som vi
synes er et flott tall. Aksjonen i år bar
navnet "Fra drøm til virkelighet" og
hadde fokus på mennesker som lever i
skyggen av vold og terror i land som
Somalia, Etiopia, Irak m.fl. Kirkens
Nødhjelp arbeider for å bedre levevilkårene til mennesker som blir rammet
av krig, terror og konflikter.

Konfirmantene gjorde en kjempeflott
innsats. Undertegnede ønsker å rose
dem for den innsatsen de gjorde. Det er
veldig positivt at de viser engasjement
og solidaritet med mennesker som ikke
har det lite godt som oss her i Olsvik.

Vi ønsker også å takke
ungdommer fra
menigheten samt
enkelte voksne som tok
ansvar og stilte opp. De
registrerte
bøssebærere og delte
ut bøsser, og talte
etterpå. Etter aksjonen
fikk konfirmantene
boller og kakao som
Margith Johnsen hadde
stelt i stand.

Tekst og foto: Thore Wiig Andersen

Takket være iherdig
innsats fra alle som var
med ble store deler av
Olsvik menighet
dekket. Dette gjorde sitt
til at vi klarte å samle
inn hele kr. 37 850,- til
Kirkens Nødhjelp!

Drop-in babysang

Åpen barnehage:

Helt nytt er ”drop-in” babysang som
tilbys de fleste mandager kl. 11.00.
Dette koster 10 kroner å delta på og
blir ledet av Felicity.

Felicity Burbridge Rinde, har flere års
erfaring som musikkskolelærer, korsang,
kor- og korpsdirigent. Interessen for
babysang begynte da hun som
førstegangsgravid i 2000 hørte om
arbeidet til foreningen: ”Musikk fra livets
begynnelse”. Felicity har lederkurs i regi
av foreningen, og har ledet babysanggrupper både i Olsvik og Fjell.
Tidligere var det en selvfølge å synge
for barnet på fanget, barna våre er ikke
opptatt av stemmekvalitet eller
musikalske prestasjoner: For småbarn
betyr det å bli sunget for, og å danse i
armene til mamma eller pappa, trygghet
og glede! I tillegg er musikken et viktig
kommunikasjonsmiddel som barnet kan
bruke til å meddele seg til omverdenen
og få svar, også før det kan forstå eller
uttrykke seg med ord. Vi er både stolte
og glad for å kunne tilby dette kurset til
våre brukere. Vi passer søsken så lenge
foreldre og barn synes det er greit.

Vår barnehage er litt annerledes enn

Tekst og foto: Nina Angeltveit

Åpningstider: mandag og onsdag fra 09.00-15.00 og fredag fra 09.00-13.00.
Kontakt barnehagen gjerne på mail: nina@angeltveit.info
VELKOMMEN! - Nina og Gerd.

andre barnehager. Hva man vil delta på
i åpen barnehage er frivillig, og som
bruker kan man komme og gå når man
ønsker, innenfor barnehagens
åpningstider. Foreldre/brukere har selv
ansvaret for barna de har med i denne
barnehagen. Vi er svært heldige som
har frivillige medhjelpere på kjøkkenet.
Det gjør at vi hver gang kan servere
smørelunsj til 30 kr. per familie. De som
ønsker kan ta med matpakke.

I løpet av dagen har vi som regel
formingsaktiviteter, samlingsstund, lunsj,
mye tid til lek og sosialt samvær, samt
en flott lekeplass ute som man kan
benytte. Andre faste aktiviteter er
Knøttsing, ”mini-gudstjeneste” oppe i
kirken med en fra staben, og som
tidligere beskrevet babysang. Vi har
månedsplan som viser mer detaljert hva
vi gjør til enhver tid. Denne kan man få i
barnehagen.
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Konfeweekender med fart i!

I skrivende stund er årets
konfirmantweekender over.
Tradisjonen tro gikk turen
også i år til leirstedet Fagertun
i Eksingedalen helgene 4. - 6.
og 11. - 13. april.

Undertegnede var med på
begge, og hadde mange flotte
opplevelser sammen
konfirmantene. Foruten
kapellanen var også kateketvikar
Eivind Elseth med. Margith
Johnsen styrte på kjøkkenet på
Fagertun, slik hun har gjort
mange ganger før. Ellers var det
god hjelp i ungdomsledere fra
menighetens TenSing og KRIK
arbeid.
Det var mange aktiviteter
konfirmantene ble med på som
uteleker, aking, skigåing, tur,
filmkveld og singstarkonkurranser, for å nevne noen.
Ellers hadde vi det sosialt og
gøy sammen og ble godt kjent.

Konfirmantturene er likevel også
arbeid. I løpet av lørdagen laget
konfirmantene selv samtalegudstjenestens ulike liturgiske
elementer, alt fra preken, trosbekjennelse og til forbønner,
blant annet. Presten må
innrømme at han er imponert
over hvor flinke de var. Alt dette
kan høres den 27. april på
samtalegudstjenestene i Olsvik
kirke. Vi håper mange foreldre
ser verdien av å møte opp til
gudstjeneste, for å se sine kjære
i aksjon denne kvelden. Første
gudstjeneste er klokken 17.00
og den andre kl 19.00.

For mange er konfirmantturene
til Eksingedalen høydepunktet i
konfetiden, som en har minner
om lang tid etter konfirmasjonsdagen. Vi håper at forventingene
ble innfridd. Undertegnede vil til
slutt på vegne av de som var
med fra stab og menighet takke
for kjempefine turer, med flotte
konfirmanter som vi er stolt over!
Guds fred videre i konfetiden.
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Tekst og foto: Thore Wiig Andersen

- Nyt

tt fra ungdom i menigheten

Årets konfirmanter

Torsdag 1. mai
kl. 11.00

Lørdag 3. mai
kl. 11.00

Steffen Andre Larsen Lundekvam
Henriette Christiansen
Caroline Marie Hordnes
Katrine Robstad
Eva Gloppen Torgersen
Kristine Dalland Ulvang
Jon Martin Hallan
Kim André Muir
Christer Hystad Paulsen
Helene Lokøy Gloppen
Caroline Hegrenes Jørgensen
Julianne Brosvik Kahrs
Maren Paulsen
Emilie Moe Gjerde
Adrian Golten Eikevik
Tonje Wallem Sivertsen
Ida Edvardsen
Therese Grindheim
Svein Idar Eliassen
Renate Graue
Amanda Sætre

Cecilie Hodnekvam
Marthe Andrea Larsen
Patrick Christian Njie Eriksen
Martin Faye
Sofie Vik Grønhaug
Eivind Tangen
Nathalie Bruntveit Madsen
Nils Petter Sarfraz Berge
Caroline Amundsen
Fabian A Blaka
Malin Nedreaas Erenstsen
Helene Fuhr
Sara Margrete Øvrebotten Gjesdal
Brita Monica Rosmer
Mariell Habbestad
Erling-Johan Hareide
Mariell Skaar
Camilla Vestby
Iselin Aasebø

Ingrid Djupevåg Hatletveit
Ole Martin Hansen Senne
Even Birkeland
Simen Sandtorv Hansen
Daniel Dyrøy Saberi
Petter Øvstegård Skarstein
Nicolay Sontum
Veronica Essajee Bhaijee
Lucie Grevskott Gillen
Therese Marie Eide Andersen
Maren Waagaard Renland
Birte Steinsbu
Sylvia Kristine Willassen
Christoffer Eliassen
Andreas Trygstad Dale
Tommy Fondenes
Magnus Håland
Alexander Helle Jensen
Ørjan Veka
Emilie Irgens
Marie Jacobsen
Malin Ørsahl
Susanne Bjerke Karlsen
Johnny Andreas Båtevik
Tine Sofie Stien
Ingvild Elise Nordbotten
Lars Andreas Løken
Anna Nazrin Badarna Myklebust
Mads Olav Kvamme

Bjarte Eilifsen
Mike Andre Eggins
Kathrine Axe
Susanne Sørheim
Heidi Agathe Vedøy
Birte Oksnes
Anja Hjelme
Remi Schive
Victoria Torsvik Nyborg
Henrik Oftedal
Christine Skarstein Olsen
Rebekka Simonsen Røssnes
Elise Bore Schjetne
Anne Mette Sejrup
Emilie Gundersen
Caroline Arnesen
Malin Aarset Kallekleiv
Cecilie Hjartholm
Daniel Hirth Johansen

Torsdag 1. mai
kl. 13.00

Lørdag 3. mai
kl. 13.00

Søndag 4. mai
kl. 11.00

Sigrid Markussen
Marita Sjursen Trones
Håvard Kaastad Sørsdal
Daniel Michael Andersen
Fredrik Heimstad
Marius Nordanger Pedersen
Ciling Zhou
Andreas Sivle Erenstsen
Dennis Johannessen Hindenes
Daniel R Nybø
André Heldal Viskedal
Martin Hjelmeland Johannesen
Vegard Akse Einen
Daniel Blokhus Sjøvold
Christian Thoresen
Tord Hole Hagen
Fredrik Strand Halland
Lovisa Hammersland
Steffen Hansen
Chris William Thorsen Sandvik
Ruben Hirth Andersen

Søndag 4. mai
kl. 13.00

Sivert Veland Olsvik
Henrik Lunde Carlsen
Frederik Hundhammer Anderssen
Christer Lereim Folgerø
Andreas Hauge
Martin Kristiansen
Vetle Tessem
Petter Polden
Jonas Svåsand
Christian Espeland Nilsen
Simen Lundgren Nysæther
Sebastian Klementsen Dahle
Emil Fondenes Eriksen
Vegard Kristoffer Hopland Godvik
Stine Vatne Godvik
Merethe Tørresen
Joachim René Knudsen Aasen
Marius Falch Torvund
Stian Kobbeltvedt
Annette Lundekvam
André Amundsen Rosberg
Julie Østevold Einarsen
Chris André Nygård Andersen
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Familiearbeid og diakon

Givertjeneste:

Ingrid Vik er nylig
ansatt som diakon i
Olsvik menighet. I
løpet av sommeren
starter hun sitt
arbeid sammen
med de andre i
staben. Hun har fått
en 50 % stilling. Å sikre midler til
denne stillingen er en viktig satsning
for givertjenesten.
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Søylen til venstre viser hvor
mye penger som kommer inn
hvet år i givertjeneste til
menigheten. Figuren under
viser hvor mange personer
som gir fast til menigheten.
Målet for givertjenesten er å
få 100 personer til å gi.
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Jubilant:
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Tekst og foto: Innovasjonsutvalget

Du er trolig en av Olsvik menighets
10 211 medlemmer. Olsvik menighet
er en del av den Norske Folkekirken
og du har lik rett som alle andre
medlemmer til å bruke menigheten
og kirken slik du ønsker. Det er
mange tilbud både for barn, ungdom,
familie, unge voksne, voksne og
eldre.
Menigheten er opptatt av å bidra til at
det er godt å bo i bydelen, at det er
trygge oppvekstvilkår og at alle skal
oppleve at om du ønsker eller trenger
det, så er menigheten her. Vi forsvinner
ikke, vi er her når du har behov for det.
I tillegg til fellesskap og gudstjeneste på
søndager kl 11.00 driver menigheten
blant annet med: Dåp, bryllup,
begravelse, barnekor, åpen barnehage,
speidergrupper, TenSing,
ungdomsklubb, kirkekor, trosopplæring,
dataparty, kunst- og kulturuke,
formiddagstreff, fellesskapsgrupper,
mannsgruppe, sorggrupper, Rolling
Magazine, kirkekonserter,
søndagsskole, m.m.
Som du kanskje vet er Olsvik kirke en
relativt ny kirke, den ble bygd i 1990,
som er i stadig vekst i forhold til innhold
og aktivitet.

Staben er også i vekst, fra å være 6
ansatte når kirken ble bygd, er det i dag
13 ansatte: Sokneprest, kapellan
(prest), kantor (organist), kateket
(lærer), prosjektleder (for
trosopplæring), diakon (sosialarbeider),
kirketjener, menighetskonsulent
(administrasjon), frivillighetskoordinator

?
Er du med

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

(administrasjon), pedagogisk leder i
barnehagen, barnehageassistent og
VOKT-arbeider (sivilarbeider).

Den siste som er ansatt er diakon, det
er et speleiselag mellom menigheten,
Bjørgvin bispedømme og Bergen
Kirkelige fellesråd. Derfor satser
menigheten nå på at medlemmene
ønsker å bidra i fast givertjene. Her kan
du gi f.eks kr. 200,- pr. måned (eller et
annet beløp). Dette vil sikre
diakonstilling og familiearbeid i
menigheten. Det første målet er å få
100 faste givere, det vil finansiere
menighetens del av diakonstillingen, er
det ikke fantastisk! Bare 100 personer!
Er du med?

Margith i 70!
Vår alles kjære Margith feiret sin 70årsdag søndag 2. mars i kirkestuen i
Olsvik. De som var tilstede i hennes
flotte bursdag fikk høre mange fine ord
om hennes brede engasjement. Margith
hadde samlet venner og kolleger fra
ulike sammenhenger, og vi hadde alle
en flott stund!
Foruten god mat og drikke, og allsang,
var det en flott avslutning i kirken, med
ønskekonsert der brassband og solister
fremførte Margiths favorittter, blant
annet Edelweiss.

Tekst: Thore Wiig Andersen
Foto: Sven-Ove Rostrup

Vi fra staben og i menighetsbladets
redaksjon ønsker å samstemme med
gratulantene:

Hjertelig til lykke!

LIVETS GANG...

DØPTE februar/mars

Erik Nicolai Myrtvedt Rasten
Ida Huus
Emilie Hatland Johansen
William Leslie Street Torvund
Martin Sandal Dalsøren
Leah Bjotveit Verpeide
Tone Hansen Torkelsen
Amandus Eide
Sander Grytten Skaala
Elise Fielding
Lena Regine Lockert
Irmelinn Olsen
Leah Alexandra Nordtveit Strand
Siri Elise Fossen
Hanna Linnea Randem Tørressen
Embla Solheim
Adelen Eira Mikkelsen
Celine Madelen Haugland Eide
Malvin Victoria Vinje
Amanda Sætre
Brita Monica Rosmer
Daniel Hirth Johansen

Februar

OFFER

Søndag 3.
Kirkens SOS
Søndag 10.
Menighetsarbeidet
Søndag 17.
Menighetsarbeidet
Søndag 24.
KRIK

Mars

Søndag 2.
Diakonatet
Søndag 09.
Amathea
Søndag 16.
Kalfarhuset
Søndag 23.
Menighetsarbeidet
Mandag 24.
IKO
Mandag 24.
Kirkemusikalsk arbeid
Søndag 30.
Menighetsarbeidet

April

2.942
3.400

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

Ruben Hirth Andersen
Andrea Sivle Erenstsen
Caroline Hegrenes Jørgensen
Malin Ørsahl
Patrick Christian Njie Eriksen
Lucie Charlotte Grevskott Gillen
Anne Mette Sejrup
Emilie Irgens
Nils Petter Berge
Ciling Zhou
Hanne Bjorøy-Tjelta
Henriette Frich Mæhlum
Edward William Bland

DØPTE i andre kirker

Andreas Engebretsen
Årstad kirke
Alexander Larsen-Bratlie
Åsane kirke
Matias Sekkingstad Johansson
Fjell kirke

Program for
formiddagstreff
våren 2008

Thilie Løw Kjeldberg
Storetveit kirke
Ingrid Anita Haveland Jakobsen
Gulen kirke
Maria Keller-Kvam
Mariakirken

DØDE februar/mars/april
Sigfred Olai Olsen
Walther Johan Hagen
Helge Stordal
Arne Gjerde
Edel Torsnes
Aud Kristin Bognøy
Harald Moen
Mari Lærum
Dagfinn Rostad
Anna Marie Paulsen
Ragnar Osland

Underholdning
til leie!

2.565
3.410
2.250

1.900

2.467

4.315
2.230
640

3.410

Søndag 06.
Krussens misjonsprosjekt 2.555
Søndag 06.
Kirkemusikalsk arbeid
436
Søndag 13.04.
Menighetsarbeidet
3.530

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

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!

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.
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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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April

Gudstjenester

Søndag 27. kl. 17.00
5. søndag etter påske
Samtalegudstjeneste
ved Thore Wiig Andersen og
Eivind E. Elseth
Offer: Menighetsarbeidet

Søndag 27. kl. 19.00
5. søndag etter påske
Samtalegudstjeneste
ved Thore Wiig Andersen og
Eivind E. Elseth
Offer: Familie og medier

Mai

Torsdag 1. kl. 11.00
Kristi Himmelfartsdag
Konfirmasjonsgudstjeneste
ved Thore Wiig Andersen
og Eivind E. Elseth
Offer: Rolling Magazine

Torsdag 1. kl. 13.00
Kristi Himmelfartsdag
Konfirmasjonsgudstjeneste
ved Thore Wiig Andersen og
Eivind E. Elseth
Offer: Menighetsarbeidet

Lørdag 3. kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
ved Thore Wiig Andersen og
Eivind E. Elseth
Offer: Tensing

Lørdag 3. kl. 13.00
Konfirmasjonsgudstjeneste ved
Thore Wiig Andersen
og Eivind E. Elseth
Offer: Tensing

Søndag 4. kl. 11.00
6. søndag etter påske
Konfirmasjonsgudstjeneste
ved Gunnar Kolaas
og Eivind E. Elseth
Offer: Menighetsarbeidet

Søndag 4. kl. 13.00
6. søndag etter påske
Konfirmasjonsgudstjeneste
ved Gunnar Kolaas
og Eivind E. Elseth
Offer: Menighetsarbeidet

Søndag 11. kl. 11.00
1. pinsedag
Høytidsgudstjeneste
ved Thore Wiig Andersen
Søndagsskole
Dåp og nattverd
Offer: Menighetsfakultetet

Mandag 12. kl. 11.00
2. pinsedag
Fellesgudstjeneste i Alvøen
ved prostiets prester
Nattverd
Offer: Prostiet

Søndag 18. kl. 11.00
Treenighetssøndag
Gudstjeneste
ved Arve Hansen Haugland
Søndagsskole
Dåp
Offer: Blå Kors

Søndag 25. kl.11.00
2. søndag etter pinse
Gudstjeneste
ved Thore Wiig Andersen
Nattverd
Offer: NLA

Hvordan har du det…

EGENTLIG?
Krisetelefon 815 33 300
Epost-tjeneste: www.kirkens-sos.no
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ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

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.

