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Vi har fått en ny vikarprest
som skal være med oss en
stund. Les intervjuet med
ham på side 4.

TenSing

God sommer fra alle oss!

Olsvik TenSing har igjen hatt forestilling
på Vannkanten. Tre gode show ble
gjennomført til stor glede. Var du ikke
der?
Les alt på side 6.

Dukkenikkerne

Barnekoret avsluttet semesteret med
en flott kveld i Olsvik kirke. Med seg
hadde de to gjestekor og
dukkenikkerne.
Se side 7.

Årets konfirmanter

Vi hadde seks flotte
konfirmasjosngudstjenester i Olsvik
kirke i år. Se de flotte bildene på side
10, 11 og 12.

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
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

Å ha et takknemlig sinn
Jeg vet ikke hva du tenker om
hvordan vi har det i Norge i dag? Men
jeg stiller spørsmålet om det er bare
jeg som synes vi syter mye? Selv om
vi lever i et av verdens rikeste land,
så er det enten skattenivået, streiker
eller bensinpriser vi syter over.
I et overflodssamfunn ser det likevel ut
som du og jeg liksom aldri blir helt
fornøyd. Jesus advarer oss mot at
materialisme og pengebegjær faktisk
gjør oss fattigere som mennesker:

”Pass dere for pengebegjær! For det er
ikke det en eier, som gir livet, selv om
en har overflod!”

Så lett å si akkurat dette; at jeg ikke er
blant de som syter, nei det er de andre.
Men tenker jeg etter så er det alt for ofte
at jeg ikke er takknemlig for de rike livet
jeg har med venner, familie og
mennesker en er glad i rundt seg.

Før ble vi glade for lite, nå får vi liksom
aldri nok. Det kan virke som om vi har
mistet noe på veien, velstandsøkningen
har stjålet noe viktig fra oss, nesten uten
at vi har merket det:

av Thore Wiig Andersen

Dikteren Arnold Eidslott sier det slik:

En tyv har tatt det beste fra meg
og båret det langt bort
Han har tatt det beste
men jeg vet ikke hva det er
men at det er det beste vet jeg
fordi mine fylte hender ikke gir meg
glede

Vanskelig å bestemme nøyaktig hva det
er som vi har mistet, eller som er stjålet
fra oss, men jeg tror det handler om det
vi kan kalle ”Det sorgløse, milde og
takknemlige sinn!”
Svantes lykkelige dag, er en sang som
jeg ofte nynner på når det nærmer seg
sommer. Teksten uttrykker på vakkert
vis at det viktigste og mest lykkelige
øyeblikkene i livet dreier seg om de
enkle små ting; slik som en god kopp
kaffe, eller synet av en velduftende
blomst.
Se, hvilken morgenstund.
Solen er rød og rund.
Nina er gået i bad.
Og jeg spiser ostemad.
Livet er ikke det værste man har
og om lidt er kaffen klar.

God sommer! Nyt de nære øyeblikkene med ekte jordnær lykke i seg,
som Gud har gitt oss som sin gode gave.

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

Kjære leser. Vi har lagt bak oss noen
uker med et fantastisk vær, sol og
sommer-temperatur. Jeg håper dere
alle har fått nyte det i passende
porsjoner. Ferietiden nærmer seg, og
ferie trenger vi alle. Vi har behov for
avkobling og litt forandring fra det
daglige, Gud unner oss det.

En lørdag i april hadde MR et ekstra
møte hvor vi konsentrerte
oppmerksomheten om kirkerommet og
de endringer/justeringer vi ønsker å få til
der. MR mener at de forslag vi har
kommet med, er realistisk å gå
gjennomført i rimelig tid uten at vi
ruinerer oss. Jeg vil nevne noen punkter
her, men jeg vil gjerne at dere leser alt i
den skriftlige oppsummeringen som
foreligger. Den kan dere få på
prestekontoret.
Vi vil først forsøke å få til et ryddigere
inntrykk fremme i kirken ved først å
rydde vekk kortrappene, alternativ å
kjøpe uttrekkbare kortrapper som ser ut
som skap når de ikke er i bruk.Ekstra
stoler som står stablet langs venstre
vegg i dag, kan med fordel oppbevares
bakerst i kirken sammen med
småbordene som vi bruker i noen
gudstjenester. Prekestolen ønsker vi
fjernet, både fordi den er stor og
bastant, men også fordi prestene våre i
dag bruker den lite. Vi vil erstatte den
med en flyttbar prekepult i samme stil
som de andre møblene i kirken. Den
kan brukes foran alteret enten på podiet
eller der hvor døpefonten står i dag. Vi
ønsker også en liten vegg på høyde
med alterringen foran orgelet. Den kan

Jeg er blitt bedt om å velge en
favorittsalme og skrive noen ord om
den. Det føles litt rart å skrive om en
julesang midt på sommeren, men det
var denne som gikk av med seieren.
Teksten er skrevet av Jonas Dahl og
melodien av Alf Fasmer Dahl på
begynnelsen av 1900-tallet.

Så langt tilbake jeg kan huske, har det
alltid gledet meg å synge denne salmen.
Melodien er spennende og slitesterk, og
i fire korte, velformulerte vers finner vi
noen enkle bibelske sannheter.

For det første: Alle mennesker kan ha
kontakt med Jesus, uansett alder eller
hvor på kloden de befinner seg.
Barndommens indre bilde av det lange
toget der folk fra alle verdens nasjoner
er representert sitter fremdeles igjen på

skjule noter og annet organisten bruker i
gudstjenesten. Lyset i kirkerommet er
godt, men vi har ikke muligheter for å
dempe det. Vi må få en dimmebryter,
lyskastere/spotter mot alterteppet og
fjerning av de sju svært utilgjengelige
spottene i taket over alteret. Døpefonten
flyttes til høyre for alteret på linje med
lesepulten. Både lesepulten og
døpefonten får samme glatte overflate
som alteret. Alterbordet ønsker vi litt
bredere som vil gi et luftigere preg og
bedre plass. Bordet dekkes med en
hardangersømsduk og vi ønsker oss en
stor bibel som kan ligge litt forhøyet mot
menigheten. MR tenker seg også at det
bygges et lite sidealter midt på høyre
sidevegg, hvor bronsekrusufikset fra
alteret kan stå. Dette alteret kan brukes
under bønnevandring eller andre former
for stasjoner i gudstjenesten. Endelig
ønsker vi å bytte gulvteppe i en farge
som fanges opp i alterteppe.
MR ønsker at de hvite veggene skal
fylles med kunst. Vi vil utfordre KK
komiteen til å ta på seg arbeidet med å
foreslå konkrete verk til utsmykkingen
og ser gjerne at kunstnere fra
kunstutstillingen blir brukt.

Jeg vil understreke igjen at dette er et
forslag og ønsker at mange leser hele
forslaget. Vi kan heller ikke gå i gang
med noe før saken har gått sin gang "i
systemet" og er blitt godkjent først i BKF
og siden hos biskopen.

Min salme
Vi har ansatt Ingrid Vik som diakon, og
hun begynner hos oss 4. august i 50 %
stilling. Kirkemøtet i november i fjor

netthinna. De skynder seg fremover for
å finne Jesubarnet i krybben.

I vers tre vendes blikket mot landet vårt.
Jeg ser for meg gamle, hvitmalte kirker
mellom høye fjell og trange fjorder, men
også moderne arbeidskirker og kristne
som samles til store sommerstevner
eller i små grupper i hjemmene eller på
bedehuset.
Og grunnen er, som beskrevet i vers
fire, at vi trenger noe mer enn det som
karriere, materielle ting og menneskelig
fellesskap kan gi oss. Jesus, som kom
til jorden en julenatt, vil være ved vår
side både i livet og når vi en gang skal
dø. Når alt kommer til alt og livet skal
oppsummeres, blir dette det store
spørsmålet: Kjente du Jesus?

ved leder Torill Andersen
vedtok en ny plan for diakoni for Den
norske kirke, og jeg tenker at den nye
diakonen vil lage en lokal vri på den, og
sammen med vår egen diakoniplan og
diakoniutvalg sette nye realistiske mål
og styrke det arbeidet vi alt driver. Vi
ønsker henne velkommen og lykke til i
arbeidet og håper hun vil trives hos oss.

Det blir flere endringer i staben. Nå er
det vår menighetskonsulent Mali
Hjelmdal som skal slutte. Hun ønsker en
større stilling som vi i Olsvik ikke kan gi
henne, og vi har heller ikke fått løfte fra
BKF om at hennes stillling vil bli utvidet i
overskuelig fremtid. Hun vil derfor ta
imot en annen stilling i BKF fra høsten.
Det synes vi er leit, men ønsker henne
lykke til. Etter at vår sokneprest Gunnar
nå er både det og prost, er Arve Hansen
Haugland innsatt som vikar i 50 %
stilling som sokneprest ut året. Vi ønsker
også ham og familien velkommen. Det
er ikke ansatt ny frivillighetskoordinator,
så Margith fortsetter på ubestemt tid.
Det er søkere på stillingene, men det er
tidlig i prosessen.
Avslutter med 1. vers av salme 766 av
Paul Gerhardt i Norsk salmebok (les og
syng gjerne hele) og ønsker dere alle en
god sommer. Takk for innsatsen dette
halvåret.
I denne fagre sumarstid, gå ut mi sjel og
gled deg i vår Herres store under.
Sjå hagen prydd med blomeseng, sjå
garden med si grøne eng, og skog med
li og lundar.

Tekst: Eli Marit Hansen

Nå vandrer fra hver en verdens krok
i ånden frem, i ånden frem
et uoverskuelig pilgrimstog
Mot Betlehem, mot Betlehem
Se, barna går foran, glad i flokk,
så kvinner og menn, så kvinner og
menn.
Selv rystende olding tar sin stokk:
Til krybben hen, til krybben hen!

For alle har samme hjertetrang
til julens fred, til julens fred.
Guds kirke i Norge, ved våg og vang,
følg med, følg med! Følg med, følg med!
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.
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Vikarprest Arve

I forbindelse med at sokneprest
Gunnar Kolaas er blitt 50 % prost i
Laksevåg prosti er det ansatt en vikar
i 50 % stilling som sokneprest i
Olsvik. Vi er glade for å ha ham med i
staben og vil presentere ham for
leserne.

Tekst: Thore Wiig Andersen
Foto: Johannes Lavoll

- Vil du gi en liten presentasjon av deg
selv?
- Fullt navn er Arve Hansen Haugland.
Jeg er gift med Astrid Marie Haugland
som er sokneprest på Askøy i Herdla og
Ask sokn. Vi har fire barn: Hanna,
Maria, Andreas og Johannes. Født og
oppvokst på Hamar. Jeg studerte ved
Misjonshøyskolen i Stavanger før jeg/vi
arbeidet for Det Norske Misjonsselskap
(NMS) innenfor Den lutherske kirke i
Thailand i 11 år. Vi har bodd i Norge
siden 2000, og jeg fortsatte å arbeide for
NMS t.o.m. 2005. De siste par årene har
jeg arbeidet et års tid med et menighetsplantingsprosjekt, og så som vikar for
kateketen på Askøy.

- Vi i Olsvik er glad for å ha deg blant
oss. Hva blir dine oppgaver, og hvor kan
vi treffe deg?
- Det er veldig godt for meg å føle meg
svært velkommen i Olsvik menighet. Det
er et tidsbegrenset engasjemnet jeg skal
ha i menigheten, ut året. Dette vil
selvfølgelig være med å prege den
tjenesten jeg skal gjøre her. Det blir ikke
først og fremst min oppgave å dra i
gang så mye nytt, men heller å gjøre
mitt for å virkeliggjøre de visjonene og
planene som menigheten allerede har
satt seg. Samtidig har jeg jo gjort meg
mange interessante og utfordrende
erfaringer andre steder, og kanskje kan
vi prøve ut noe av dette i Olsvik også i
den tiden jeg skal være her, jeg tenker
da særlig på gudstjenetene våre. Ellers
har jeg jo med min erfaring fra Thailand
god kjennskap til menighetens misjonsprosjekt og håper å kunne bidra til å
levendegjøre det enda mer i
menigheten. Jeg vil gå inn i de tingene
som skjer i menigheten, og håper å
treffe mange og bli kjent med mange på
den måten.

- Hva brenner du for som kirkelig
medarbeider?
- Det er utrolig mye som er viktig for en
menighet. Selv brenner jeg spesielt for
tre ting:

a) Jeg ønsker å bidra til en utvikling av
gudstjenestene i mengheten slik at flest
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mulig kan bli involvert og delta, flest
mulig kan sette sin signatur på
gudstjenestene og ha et eierforhold til
dem, at gudstenestene oppleves som
livsnære og betydningsfulle for vårt
hverdagsliv. At gudstjenstene blir et
møte med Gud, med andre og med oss
selv som vi ikke har råd til å unnvær.

b) Jeg tror en menighet har veldig mye å
hente i, og vokse på ved å vektlegge
husfellesskap i mindre grupper innenfor
menigheten. Slike grupper kan være et
sted å møte hverandre som
hverdagsmennesker, et sted å møte
Gud med hele livet vårt, og ikke minst
kan slike grupper legge til rette for og

sette mange flere i stand til å gå inn i
forskjellige tjenesteoppgaver i
menigheten

c) Jeg er svært opptatt av at en
menighet skal være i bevegelse, med de
gode nyhetene om Guds kjærlighet, i
ord og handling, til menensker i vårt
nærmiljø, og helt til jordens ender.
- Hva liker du å drive med på fritiden,
når du ikke jobber som prest?
- På fritiden bruker jeg først og fremst
tiden min sammen med familien min.
Ellers prøver jeg å komme meg ut i
størst mulig grad, på tur i skogen, på
fjellet eller på sjøen.

Sjømannskyrkje på bergensk!

Med høg trivsel og høg vaffelfaktor
vonar Kirkens bymisjon at den nye
Magdalena-kafeen skal bli ei
sjømannskyrkje på bergensk. Om få
veker opnar dei i nye lokale midt i
Bergen sentrum.

Tekst og foto: Siv Fossåskaret

Dette er ein kafe for alle, understrekar
prest i bymisjonen, Thor Brekkeflat. Ikkje
berre dei som slit mest, og som oppheld
seg i sentrum. Folk frå alle kantar og
alle lag er velkomne, seier han!

På 260 kvadratmeter i Kong Oscarsgate
byrjar bymisjonen sine nye lokale å ta
form. Før har dei hatt ein mindre kafe i
etagen over, men med billeg leige kan
dei snart opna ei storslått stove rett inn
frå gateplan.
- Me serverer middag til ein 50-lapp,
seier Brekkeflat. Men har folk noko til
overs kan dei gjerne betala litt meir slik
at me kan hjelpa andre å bli mette!

I tillegg til billeg og god mat kan dei som
ynskjer søka inn i eit stille rom – eit lite
rom i varme fargar der me kan finna ro
for tankane.
Har du heller trong for å ytra deg , ja så
blir det grafittivegg og! Ein stor vegg der
folk kan skriva det dei måtte ha på
hjarte!

Og på fine dagar kan Kafe Magdalena
by på ein utestad av dei sjeldne – under
spiret av Korskirken like ved
Magdalenagangen. Vel verd eit besøk
også for oss i Olsvik!
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Årets begivenhet på Vannkanten

Så var det tid for Olsvik Ten Sing sin
årlige konsert på Vannkanten. Salen
var dunkel og full av musikk da
publikum begynte å sige inn rett før
kl 17. Det tar ikke lang tid før alle har
satt seg og det er langt mellom de
tomme setene. Det er til og med
celebert besøk i publikum denne
søndagskvelden; Erlend og
Madeleine fra Norske Talenter har
møtt opp!

«Panikk i klimaet»
Showet starter nokså presist kl 17 og
gulvet fylles av konfirmanter og litt eldre
medlemmer av Olsvik Ten Sing.
Den røde tråden i dette stykket er en
TV-sending og alt begynner med en
introduksjon. Både Dorthe Skappel, JanThomas, Lene Alexandra og Michael
Jackson er til stede.
«Klimakonserten 2008» bli sendt
avgårde med «Walking on sunshine»
med Camilla Veka som solist.
På gulvet danser resten av ensemblet,
ført an av Cathrine Mørner.
Så tar Andreas Haugland over med
kveldens kuleste jakke og synger «I'm
yours». Det ser ut som om han koser
seg på scenen!
Bønn om verden
Temaet i kveld var klima, og det ble tatt
opp på flere forskjellige måter. Blant
annet ble det vist små videoklipp med
bilder fra forskjellige steder i verden.
Flere var ganske voldsomme og sendte
ut et kraftig budskap. Første klipp ble
avsluttet med en bønn om å redde
verden for våre barn og fremtiden.
Denne bønnen ble opprettholdt gjennom
stykket og publikum fikk flere tips til
hvordan man kan bli mer miljøbevisst.
Både sang og bilder fikk dette frem.
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Gode solister
Olsvik Ten Sing har alltid hatt gode
solister, og i år var intet unntak.
Miljøspørsmålet ble tatt opp igjen i flotte
sanger som «You're the voice» med
Espen Furdal, «Put a little love in your
heart» med Cathrine Mørner, «Heal the
world» med Karianne Hodnekvam og
ikke minst Emilie Gundersen med en
flott versjon av «Stand by you»,
akkompagnert av Sven-Ove Rostrup på
piano.
Koret var også strålende i kveld. Det var
ikke alltid hele koret var samlet, men de
så flott ut fra trappene sine og så ut som
om de koste seg veldig. Anette
Hermansen styrte koret sikkert gjennom
alle sangene og sang med på et par.
Bandet, som bestod av Espen Furdal på
gitar, Øyvind Zahl på bass, Sven-Ove
Rostrup på piano, Thomas Thorkildsen
på trommer og Eirik Hitland på gitar,
gjorde også en formidabel jobb, med
både gitarsoloer og trommevirvler.

Moroklumpen og skribent
Noen gøyale innslager er også tradisjon
hos Olsvik Ten Sing og Guttorm
Midlang, som har vært med å skrevet
stykket, slo til som en overarbeidet
vaktmester som egentlig bare ville
danse med kosten sin. Han har blant
annet en liten monolog hvor han forteller
om hvordan man kan spare strøm med
å bytte ut vanlige lyspærer med
sparepærer. Så drømmer han seg bort
og danser en elegant vals med kosten
sin, som i noen få minutter blir om til en
jente.

Guttene i Olsvik Ten Sing er ikke alltid
de mest fremtredende i slike
sammenhenger, men i år fikk de
jammen sin tid i rampelyset også.
Syv flotte unge menn tar gulvet i hvite

Tekst: Gro Renate Rostrup
Foto: Thore Wiig Andersen

skjorter og sexy blikk. Boyband faktoren
er høy og danseferdighetene likeså. De
gjennomfører strålende og tar virkelig
publikum med storm.
En liten «hyllest» til Michael Jackson i
form av Moonwalk blir også gjort,
ganske så treffsikkert av Andreas
Haugland.

Gud er med
Jan-Thomas, i Frode Thorsen sin
skikkelse og Dorthe, portrettert av Lene
Refsdal, er stadig innom med små
innslag og introduksjoner. Vi får også se
dem sitte backstage hvor Dorthe er
bekymret fordi hun føler seg for liten til å
gjøre en forskjell. En av scenearbeiderne deres, spilt av Tonje
Moldenes, gir henne derfor små forslag
på hva hun kan gjøre i sin hverdag.
Hun kommer da frem til at hun ikke skal
bruke krølltang mer og at «Så lenge
Gud er med oss går det nok bra»
Tanken blir etterfulgt av den nydelige
sangen «Blessed be your name» med
Frode Thorsen som solist. Det hele blir
avsluttet med «Kyrie» med Henriette
Instebø som solist og et samlet KLIMArop.

Dukkenikkerne i Olsvik

Tekst og foto: Gro Renate Rostrup

Kirkerommet til Olsvik Kirke er totalt
forvandlet, fylt med gråtoner og
blåfarger. Ikke så lett å kjenne seg
igjen. Stolene har blitt flyttet rundt og
åpnet opp for en kvadratisk scene,
som i dag er et mykt stort hvitt
marmorert teppe. Det ligger noe
trevirke spredt rundt og en stor
«haug» ligger midt på scenen.
Barnestemmer i Guds øre
Før vi får vite hva som skal foregå der,
kommer Brith Barsnes Bjordal frem og
ønsker oss velkommen til Vårfest i
Olsvik Kirke. Før forestillingen til
dukkenikkerne opptrer Olsvik Barnekor,
Nygård Barnekor og Bønes Barnekor
Cantamos.

Noah som dukke
Overgangen til forestillingen om Noahs
Ark blir gjort i form av en sang, hvor alle
korene bidrar. De har tilsammen 12
solister som synger versene av sangen
Noas Ark. Tre og tre kommer de, noe
sjenert, frem til Brith og mikrofonene.
Siste verset blir sunget samlet og det er
god stemning i kirkerommet.

Lyset dempes og to personer dukker
opp på den hvite overflaten. «Egil», spilt
av Jack Markussen og «Harald», spilt av
Gabrielle Barth, kommer slentrende
frem og snakker med en brei
hardangerdialekt mens de forteller om
sjefen sin Noah. De syns denne Noah
har litt rare ideer, men de har fått en
tegning som de må følge. De forteller
om hvilke visjoner Noah har om denne
båten, nei Arken, han vil de
skal bygge. Energisk
begynner de å sette
sammen trestokkene som
ligger rundtom.

Det er tydelig fra dette
punktet hva historien
handler om. Vi møter flere
karakterer i løpet av de
nærmere to timene dette
stykket varer. Vi møter
både Noah, barnebarnet
Naomi og flere av dyrene.
F.eks to gjess som har blitt
utvalgt til å bli med på
båtturen; Gottfred og
(G)Jessica. Disse er
tydeligvis fra Sørlandet og
har litt kommunikasjonsproblemer og
bagasjetrøbbel. Men de får
samlet seg sammen og
bestemmer seg for å bli
med. Det er tydelig at barna

som har tatt turen til kirken i dag,
storkoser seg. De sitter i ring rundt
«byggeområdet» og er oppslukt i
historien.

Så kommer flommen. Og den kommer
kraftig! To havblå gardiner snor seg
langs gulvet og blir styrt av Jack.
Musikken, som hittil har vært rolig og
koselig, blir krafigere og mørkere, slik
som lyset. Havet blir voldsommere og
«stiger» raskt. Øynene til ungene rundt
blir større og spenningen stiger i
kirkerommet.
Noah og Naomi står på båtdekket og
snakker om dyrene. Noah forteller om at
han har sluppet løs ravnen, men at den
har kommet tilbake. Så de må være på
havet en stund til. Duen blir sluppet ut

en liten stund etterpå. Vi får se Noah stå
på båtdekket og be til Gud om et tegn
og at de snart må få se tørt land igjen.
Noah er en av dukkene i dette stykket,
laget av Dukkenikkerne selv, slik alle
rekvisittene er. Jack styrer Noah, men
det er tydelig at han gjør mer enn det.
Han er helt inni karakteren sin, både
med stemme, ansikt og bevegelser. Vi
som publikum ser egentlig bare Noah,
siden dukken er like stor som Jack.
Noami blir styrt av Gabrielle. Hun er litt
mer synlig, siden Naomi er en liten
jente-dukke, men vi ser egentlig ikke
Gabrielle likevel. Dukkene er fantastisk
laget og flotte å se på og blir virkelig
levende i hendene på Dukkenikkerne.

Redningen
Duen kommer tilbake
etter en liten stund med
den velkjente friske
greinen i nebbet og
vannet synker. Solen
kommer frem og det hele
avsluttes med en nydelig
regnbue som draperes
over arken og ungene
som sitter rundt.
− Nå kan vi starte på
nytt, både mennesker og
dyr, sier Noah og
applausen tar over.
Jack forteller meg
etterpå at det er ca 2 ½
år siden de laget denne
forestillingen og det er
noe de reiser rundt med.
- Dette var kjempekos,
stråler han. - Ungene var
jo så tålmodige!

7

Glimt fra Fedje

I et helt fortreffelig vær ble årets vårtur
arrangert til Fedje 12. juni. Med god
buss, trygg sjåfør og god stemning med
sang, gikk turen utover Lindås til
ferjeleiet hvor ”Fedjefjord” lå og ventet
på oss. På kaien på Fedje sto guiden,
Linda Husa, og ventet og steg om bord
– tok over mikrofonen og guidet oss
grundig over hele Fedje. Vi fikk med oss
kirkens historie, torvarbeid, losens
arbeid, handelsstedet Fedje og mye
mer. På det gamle handelsstedet
Kræmmerholmen serverte Jostein og
Linda herlig middag, dessert og kaffe.
Litt rulling på havet var det nok, men vi
var helt tilbake til Olsvik – velsignet
med” godt og tjenlig vær”.

Hele flokken.

Linda og Jostein Husa.

Givertjeneste
menighetsblad
... så er den her
igjen...

Fedje trafikksentral.

... giro for innbetaling av
bladpenger og eventuelt
bidrag til Givertjenesten.
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Vi har sagt det før – og
sier det igjen – Olsvik
menighet er helt klart
avhengig
av frivillige
innbetalinger.
Derfor:
HJERTELIG TAKK!

Soknepresten gikk i garnet...

Tekst og foto: Margith Johnsen

En spesiell speidertur

Tekst og foto: Margith Johnsen

Oppdagerne (2. og 3.
klasse jenter) hadde en litt
spesiell og festlig helgetur
7. – 8. juni på
Speiderhuset. Programmet
besto av sporløype,
bollebaking og
vaffelsteking (ute
selvfølgelig). Stor stas ble
det når en av politiets
patruljebiler stakk nedom –
bare for å hilse på. Det var
nok en helt spesiell bil;
nemlig Norges eneste Biodiesel drevet politibil!
Søndagen deltok vi på
familiegudstjenesten i
Olsvik – hvor også
speiderguttene deltok.
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Torsdag 1. mai kl. 11.00

Torsdag 1. mai kl. 13.00

10

Årets kon

nfirmanter

Lørdag 3. mai kl. 11.00

Lørdag 3. mai kl. 13.00
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Årets konfirmanter forts...
Søndag 4. mai kl. 11.00

Søndag 4. mai kl. 13.00
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LIVETS GANG...

DØPTE april/mai

Adrian Marthinussen
Vegard Dyrøy
Oliver Jøsok Grytten
Linea Ivarsflaten
Christel Rio Nordanger
Amalie Borge Hammer
Marielle Monsen

DØDE april/mai

Annette Nordstrand
Rasmus Aleksander Pettersen
Bjørn Tennebekk
Per Kåre Fjæreide
Per Helge Hopland
Leif Olai Fauskanger

April

OFFER

Søndag 20.
Sjømannskirken
Søndag 27.
Menighetsarbeidet
Søndag 27.
Familie & Medier
Torsdag 01.
Rolling Magazine

Mai

Torsdag 01.
Menighetsarbeidet
Lørdag 03.
TenSing
Lørdag 03.
TenSing
Søndag 04.
Menighetsarbeidet
Søndag 04.
Menighetsarbeidet
Søndag 11.
Menighetsarbeidet
Søndag 18.
Katastrofen i Burma
Søndag 25.
NKSS

Juni

Søndag 01.
Menighetsarbeidet
Søndag 08.
KFUM-speiderne
Søndag 15.
NMS

2.001
1.465
2.065

5.405

7.487
4.923
5.552

6.417

5.744

2.015
3.051
2.114

2.552
3.100
3.300

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

DØPTE i andre kirker

Pernille Kleppe Petterson
Kausland kirke
Anders Henrikson Haugen
Mariakirken
Trond Christian Skartveit
Sandvikskirken
Magnus Kaastad Mjånes
Loddefjord kirke
Sarah Rottmann Bjørndal
Ask kirke
Kristian Bildøy Kvello-Aune
Fjell kirke
Ole Kristian Langeland
Biskopshavn kirke
Amalie Konstanse Gabrielsen
Nykirken
Julie Aasmul
Loddefjord kirke

Program for
formiddagstreff
høsten 2008
11. september
Andakt – Ole Abel Sveen
Betlehems musikklag

9. oktober
Andakt ved Jorunn Johnsen,
sokneprest i Slettebakken.
Sang og musikk
13. november
Frelsesarmeen

11. desember
Advent-Julemøte
Skolebesøk
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!

Mye å glede
seg til i høst:

Kunst og kulturuken 18. - 26. oktober
Årets store basar og
julemesse - Lørdag
15. november.

Oppstart
høst 2008

Åpen barnehage
Mandag 18. august kl. 09.00
KFUK speiderne
Tirsdag 19. august kl. 18.00

KFUM speiderne
Torsdag 11. september kl. 18.00
Olsvik kirkekor
Onsdag 3. september kl. 19.00

en hjelpende
hånd
200 000
190 000
180 000
170 000
160 000
150 000
140 000
130 000
120 000
110 000

100 000
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000

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.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
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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

Din annonse her?

Ta kontakt med oss for reklameplass.
55 30 81 70

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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Juni

Gudstjenester

Søndag 17. kl. 11.00
14. søndag etter pinse
Gudstjeneste
ved Arve Hansen Haugland
Dåp
Offer: Menighetsarbeidet

Søndag 29. i Loddefjord
7. søndag etter pinse
Gudstjeneste
Dåp og nattverd
Gudstjeneste med Loddefjord

Juli

Søndag 24. kl. 11.00
15. søndag etter pinse
Familiemesse
ved Arve Hansen Haugland
Dåp og nattverd
Offer: Barnekoret

søndag 6. kl. 11.00
8. søndag etter pinse
Gudstjeneste ved Gunnar Kolaas
Dåp og nattverd
Offer: Menighetsarbeidet

Søndag 31. kl. 11.00
16. søndag etter pinse
Gudstjeneste ved Gunnar Kolaas
og E. Ingebrigtsen
Nattverd
Offer: KIA

Søndag 13. i Loddefjord
9. søndag etter pinse
Gudstjeneste
Dåp og nattverd

Søndag 20. kl. 11.00
10. søndag etter pinse
Gudstjeneste
ved Eivind-Bjørnar Hetlevik
Dåp og nattverd
Offer: Menighetsarbeidet

September

søndag 7. kl. 11.00
17. søndag etter pinse
Konfirmantpresentasjon
ved Thore Wiig Andersen, kateket
Søndag 27. kl.10.00 i Loddefjord og Gunnar Kolaas
Offer: Menighetsarbeidet
11. søndag etter pinse
Gudstjeneste
Søndag 14. kl. 11.00
ved Thore Wiig Andersen
18. søndag etter pinse
Dåp og nattverd
Gudstjeneste ved Gunnar Kolaas
Nattverd
August
Offer: NLA
Søndag 3. kl. 11.00

12. søndag etter pinse
Gudstjeneste
ved Thore Wiig Andersen
Dåp og nattverd
Offer:
Stiftelsen Bergen Diakonissehjem
Søndag 10. i Loddefjord
13. søndag etter pinse
Gudstjeneste
Nattverd

Søndag 21. kl. 11.00
19. søndag etter pinse
Høsttakkefest
ved Thore Wiig Andersen
Dåp
Offer: KFUK-speiderne

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: John-Arne Solheim,
900 65 050

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.

