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Følge på veien

Vi mennesker er skapt slik at det er
meningen at vi skal dele livet med
andre; Vi kan jo bare tenke på Adam i
Edens hage, hvor fort han følte seg
ensom da han var der alene. Vi er
skapt til fellesskap med andre
mennesker, men i like stor grad også
til fellesskap med Gud. Salme 139
beskriver med flotte bilder hvordan
Gud er opptatt av å holde sin del av
”avtalen” når det gjelder dette
fellesskapet, hvordan Gud er nær,
hvordan han kjenner oss og hvordan
han gjerne vil være sammen med oss
på vei gjennom livet.
Herre, du ransaker meg
og kjenner meg.
Om jeg sitter eller står,
så vet du det,
langt bortefra merker du mine tanker.

Om jeg går eller ligger,
ser du det, du kjenner alle mine veier.
Ja, før jeg har et ord på tungen,
vet du det, Herre, fullt og helt.

Bakfra og forfra omgir du meg,
du har lagt din hånd på meg.
Det for underfullt til å skjønne,
det er så høyt at jeg ikke kan fatte det.

Hvor skal jeg gå bort fra din Ånd,
hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn?
Farer jeg opp til himmelen, er du der,
rer jeg leie i dødsriket, er du der.

Tar jeg morgenrødens vinger på
og slår meg ned der havet ender,
så fører du meg også der,
din høyre hånd, den holder meg fast.

Og jeg sier: ”La mørket dekke meg og
lyset omkring meg bli til natt”,
så er ikke mørket mørkt for deg,
og natten er lys som dagen,
ja, mørket er som lyset.

Gud ransaker og kjenner, han vet om
ting og merker tankene. Han ser. Han
omgir fra alle kanter og har lagt sin gode
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hånd på oss. Det finnes ikke noe sted
hvor vi kan flykte ut av Guds nærhet.
Gud fører oss, og hans høyre hånd
holder oss fast.

Gud vil gi oss det rom vi er skapt til å ha
som selvstendige skapninger, men
samtidig lover han alltid å være nær i alt
det som møter oss både i livet og i
døden. Ikke noe menneskelig er ukjent
for Gud etter at han sendte sin sønn
Jesus for å dele både liv og død med
oss.

Uansett hvem vi er, hvordan fortida vår
ser ut, hvor vi er hen i livet nå, hva vi
tenker om framtida, så kjenner Gud oss
og hele livet vårt; Og han ønsker å være
nær, å gå veien sammen med oss, å
lede oss på evighetens vei. Slik leves
livet best, både i fellesskap med Gud og
våre medmennesker.

Vi kan gjøre avslutningen av Salme 139
til vår bønn: Ransak meg, Gud, og kjenn
mitt hjerte, prøv meg og kjenn mine
tanker. Se om jeg er på den onde vei,
og led meg på evighetens vei.
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Det ser ut til at redaksjonen sender ut
en stafettpinne påskrevet «min
salme». Denne gangen ble den sendt
til meg, som formell leder i
kirkekoret.

Olsvik kirkekor har eksistert i langt over
20 år, forhåpentlig til glede på konserter
og ikke minst ved gudstjenestene
søndag. Av repertoaret vårt, som
spenner over latin via russisk, tysk,
engelsk og svensk til norsk og nynorsk,
er det ikke lett å plukke ut en salme.
Men som stavangerjente vil jeg også
denne gangen trekke fram en salme
laget av den gamle Stavanger-biskopen
Karl Marthinussen. Den gir et fantastisk
perspektiv over hva vi som kristne har å
se fram til etter dette livet.

Vi i Olsvik har vært så heldige å få ny
kateket! Hans navn er Hans Petter
Dahl, og han startet opp arbeidet i
begynnelsen av august. Det er
kanskje en del av leserne som
kjenner karen fra før, siden han bor i
nærområdet. For at folk i Olsvik skal
få bli litt bedre kjent med ham, stilte
vi i menighetsbladet han noen
spørsmål. Mange konfirmanter i år vil
nok bli bedre kjent med ham.

Kunne du gi en liten presentasjon av
deg selv?
Jeg er 40 år, bor i menigheten, er gift og
har 5 jenter, fra 17- 1/2 år. Jeg har vært
søndagsskolelærer i menigheten de
siste 3 årene.

Melodien er det organist Alfred Lunde
(også han fra Stavanger) som har
komponert. Salmen finner du i Norsk
salmebok på nr. 863.
Ja, engang mine øyne skal
se Kongen i hans prakt;
få tilbe i hans tempelhall
hans nåde og hans makt.
I et krystallklart hav av lys
forsvinner tidens natt og gys,
forvandlet blir hver gåte her
til lovsangsjubel der.

Og salighetens tonevell
skal bruse som et hav,
som sus av skog en sommerkveld
når himlen er som rav.
Og gjenfødt all naturen er,
og ingen skygge faller mer.

Tekst: Kari Melhus Tandberg
Og alt av skjønt mitt øye så,
ny glans og glød vil få.
Men skjønnest er det dog å se
Guds Lam så underbart,
med merkene fra korsets tre
av seirens glans forklart.
Og dette lys er mer enn sol,
det er Guds gylne nådestol,
og støvets drakt som her meg bandt,
blir klar som diamant.

Så er jeg frelst, så er jeg fri,
så har jeg vunnet frem.
Så er min strid med ett forbi,
så er jeg i mitt hjem,
det hjem min Frelser lovet har
hver den som korset med ham bar,
Guds paradis, vårt rette hjem,
det ny Jerusalem.

Ny kateket

Hva er ditt yrke, og hva innebærer
det?
Jeg er kateket. Det betyr at jeg er
undervisningsleder i menigheten. Jeg
har i prinsippet ansvaret for
undervisning til alle aldersgrupper, men i
og med at vi har 130 konfirmanter, så vil
mesteparten av tiden gå til denne
gruppen.

Hvor har du jobbet før?
Jeg har jobbet i diverse menigheter i
Bergen siden 1992, både i
administrative stillinger og som
kateket/ungdomsarbeider. Min første
jobb var som klokker i Laksevåg kirke
og nå kommer jeg fra kateketjobb i
Fana.

Min salme

Hva er det viktigste synes du i
forhold til kirkelig arbeid og hva
brenner du for?
Jeg synes det er vanskelig å trekke fram
en ting som er spesielt viktig. Men jeg er
opptatt av at alle som er medlemmer i
kirken skal føle at de er en del av
menigheten, selv om de ikke
nødvendigvis går i kirken hver søndag.
Samtidig ønsker jeg at Olsvik menighet
skal kunne være et godt og trygt åndelig
hjem for dem som ønsker et tettere
fellesskap.
Hva tenker du om arbeid som kateket
i Olsvik. Noen visjoner, ønsker etc?
Jeg håper å få være med å bidra til det
jeg beskrev i forrige svar. Samtidig
ønsker jeg å formidle bibelhistoriene til
de yngste. Nå når kristendomsfaget i
skolen stadig blir svakere, er det desto

Tekst og foto: Thore Wiig Andersen

viktigere at kirken styrker dette arbeidet.
Jeg har vært på kurs for å lære meg en
ny metodikk som heter "gudsrikeleken",
der man leker og undrer seg sammen
over bibelfortellingene. Kanskje dette
hadde vært noe for menigheten?
Noen interesser utenom arbeid?
Med både en nyfødt og tenåringsjenter i
huset, blir det lite tid til fritidsaktiviteter,
men jeg er veldig glad i å lese bøker.
Dessuten har jeg fast plass på Brann
stadion. Jeg har også meldt meg opp
som student. Planen er å ta en
mastergrad i kristendom.

Takk for det Hans Petter! Vi gleder oss
alle til å bli bedre kjent med deg, og
ønsker Guds velsignelse over ditt arbeid
her i Olsvik!
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Speiding:

På leir - på leir

Første uke i august arrangerte
Haugaland og Rogaland krets av
Norges KFUK-KFUM speidere
kretsleir i sentrum av Fitjar, under
motto SAMAN I LIVET. Mottoet gikk
igjen i det meste som skjedde;
bibeltime, gudstjeneste, aktiviteter
osv. Av de 1500 deltagerne var vi 22
fra Loddefjord I. KFUK speidere. Tre
av dem hadde ikke vært på leir før og
vi stilte dem noen spørsmål:

Tekst og foto: Margith Johnsen

May:
- Gledet du deg til å reise på denne
leiren?
Ja, veldig!

- Hva vil du trekke frem/minnes som det
kjekkeste i løpet av leiren?
Når vi badet, vennskapsleirbålet og
konserten.

- Var det noe som var dumt på leiren?
At det var mye mygg. Jeg ble stukket i
ansiktet på haiken. Det var dumt.

- Kan du tenke deg å reise på leir igjen,
kanskje landsleir?
Ja, veldig! Det var kjempegøy.
Stine:
- Gledet du deg til å reise på denne
leiren?
Ja, veldig. Gruet meg litt for å være
borte en hel uke, men det hørtes så
gøy ut når de snakket om det.

- Hva vil du trekke frem/minnes som det
kjekkeste i løpet av leiren?

Stine Lærk Thorsen, May Ufer Isaksen og Sara Kjærgåd Eide

Leirbål, vennskapsbål med god
stemning, sanger og oppgaver. Kjekt å
være ute i en hel uke i strekk.
Spennende å bygge opp leiren og å gå
rundt å se hva de andre hadde bygget.
Fint å treffe nye venner og å være
sammen med de vi kjenner i en hel uke.
Det var litt rart og pusse tenne over en
fettfelle i mørket - og mye mye mer.
- Var det noe som var dumt på leiren?
Alle myggene og vepsene spesielt på
haiken. Måtte ligge ytterst under
presenningen og holdt på å rulle ut.
UFF! Litt strevsomt i uværet når det
blåste og regnet.

- Kan du tenke deg å reise på leir igjen,

kanskje landsleir?
Ja! Gleder meg enda mer. I hvert fall nå
når jeg vet at en uke går veldig fort når
vi har det så gøy.
Sara:
- Gledet du deg til å reise på denne
leiren?
Ja, jeg gledet meg veldig til leiren. Det
hørtes veldig gøy ut på leir.

- Hva vil du trekke frem/minnes som det
kjekkeste i løpet av leiren?
Det var haiken, den gikk greit.
Gudstjenesten og bibeltimene, det var
veldig gøy å synge sanger med
bevegelser til. Leirbålet var koselig og
gøy da vi opptrådte med sketsjen og
sang ”Gi meg brød med smør på” og
”Nå vil et brev jeg skrive”. Det var artige
og koselige sanger.
- Var det noe som var dumt på leiren?
Det var dumt at vi måtte reise hjem så
tidlig.

- Kan du tenke deg å reise på leir igjen,
kanskje landsleir?
Ja, på landsleir og til Sverige.

Hele flokken fra Loddefjord
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Oppvask må til...

TenSing på tur

Så var det endelig tid for å dra på
YMCA-festival i Praha. Den 26. juli
satte tretten personer seg på et fly på
Flesland, klare til å tilbringe de to
neste ukene sammen. Dette var det
alle i lang tid hadde sett frem til. Alle
var klare for masse moro, spendende
kulturelle opplevelser… og haugevis
med heftig shopping i utlandet!

Vårt lille reisefølge fra Olsvik TenSing
hadde i lang tid i forkant spart opp og
forberedt seg på turen de hadde i vente.
Planen var å tilbringe den første uken
for oss selv, for å få litt ferie ut av
oppholdet. Første stopp var i Praha, der
vi gjorde oss kjent med områdene i
rundt festivalområdet. Vi fikk et positivt
førsteinntrykk av den tsjekkiske
hovedstaden, værgudene var på vår
side og det manglet ikke på ting å ta en
titt på. Blant annet kan man nevne Black
Light Theater, mini-eifeltårnet, og masse
shoppingsentre.
Neste stopp på programmet var Cesky
Krumlov, en liten, koselig by i Tsjekkia.
Turen hit gikk med buss, og i forhold til
storbyen Praha, var dette virkelig
avslappende. Her badet vi, så på gamle
borger, og ble med på en guidet tur med
gamle raftingbåter. Vi hadde fortsatt
været med oss, bortsett fra noen korte,
men voldsomme regn- og tordenbyger.
Men disse merket vi stort sett om natten
og under bussturen hjem.

Når vi var tilbake i Praha, tok det ikke
lange stunden før vi var på farten igjen,
og denne gangen gikk turen til Polen, og
byen Warszawa. Her ble vi ønsket
velkommen på et firestjerners hotell,
som i forhold til våre tidligere opphold,
var rene luksusen, takket være blant
annet treningsstudio i øverste etasje og
roomservice. Vi er nok alle enige om at
selve høydepunktet i Warszawa var
spaoppholdet vårt. Og hva er vel bedre
enn å lade opp til en uke på festival enn
å slappe av på spa, med massasje,
svømmebasseng og badstue?

Tekst og foto: Frode Lærk Thorsen

kunne føle festivalstemningen ose i
luften, mens man moret seg til høy
musikk og flotte sceneshow.

Jeg personlig tror ganske så sikkert at
jeg kan påstå at alle de reisende fra
Olsvik koste seg på denne turen, og har
mange flotte minner fra Tsjekkia og
Polen.

Så var det omsider tid for å ta flyet
tilbake til Praha, og YMCA-festivalen.
Alle var forventnigsfulle og spente på
hva den neste uken ville bringe av
opplevelser. Hovedtemaet for festivalen
var ”Real Life”, et tema som gikk igjen,
blant annet i festivalsangen, som jeg tror
alle slet litt med å glemme i tiden
etterpå. Mye av festivaltiden gikk med til
å besøke forskjellige Workshops, eller
aktiviteter, der man ble kjent med nye
mennesker, og hadde det moro.
Mange TenSing-kor hadde forberedt seg
på og opptre, og på TenSing-scenen var
det alltid noe å sette seg ned i gresset
og se på. På senter scenen ble det holdt
morgenshow hver morgen, der vi blant
annet fikk smake på flerstemt allsang og
morsomme videoer fra festivalen. Og
om kvelden var det tid for kveldsshow
fra hovedscenen, der man virkelig
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Kulturuken:

Keramikk og natur

Eg er fødd i 1971, og vaks opp i ein
fjelldal i Vest-Noreg. Å vekse opp i eit
så byfjernt strøk, og i eit tøft klima,
inngav meg med beundring og
respekt for naturen sine kollosale
krefter.

Det skapte også ein sterk lyst til å reise,
møte folk frå andre kulturar og sjå andre
deler av verda. Når eg var femten år
drog eg frå dalen. Eg oppdaga
lidenskapen min for kombinasjonen leire
og eld nokre år seinare, på New
Zealand. Peter Lange, min første lærar,
introduserte meg til vedfyring.
Å brenna krukkene mine med ved vart
grunnelggjande for meg på eit tideleg
tidspunkt , og etter eit årelangt kurs i
Auckland, reiste eg til sentral- Frankrike
for å læra meir om kunsten å brenna
keramikk med ved.

Eg var halvtanna år i La Borne, ei bygd
som er vidkjent for for sine mange og
forskjellige vedovnar og lange
tradisjonar med vedfyrt keramikk.
Eg lærte også mykje om byggjeteknikk
for slike omnar, og var med på byggjing
ulike stader, bl. anna i Belo Horizonte,
Brasil. Fasinert av kunnskapen om
vedfyring og dreiing i regionen, reiste eg
tilbake til sentral-Frankrike.

Kulturuken:

Tekst: Linda Lid

Denne gongen gjekk turen til St. Amand
en Puisaye, ei bygd der keramikk har
vore produsert i stort omfang like frå det
11. århundret.

Eg blei verande der i tre år, og lærte den
spesielle teknikken for å dreia store
krukker, og å brenna i dei enorme, fleire
hundre år gamle vedfyrte
keramikkovene dei hadde der.

Å undervisa ved det Franske Nasjonale
Senter for Keramikk, og arbeida med å
ivareta og formidla vidare lokale
tradisjonar og fagkunnskap, vart viktige
oppgåver for meg i denne perioden.
Etter mange år i
utlandet har eg no bygt
opp ein verkstad og ein
vedfyringsovn på Voss.

kraftfull og skiftande.

Med mange internasjonale kontaktar
reiser eg framleis ein god del, og eg har
frå tid til anna prosjekt i utlandet. Men
eg har arbeider hovudsakeleg på Voss,
og har regelmessige brenningar der. Eg
håpar å gje eit spanande bidrag til norsk
keramikk!

Ovnen på Voss har eg
bygd under torvtak, den
er 6,5m. lang og
rommar ca 6 kubikk.
Mitt uttrykk i leire er
utvilsamt prega av
nærkontakt med
naturen under
oppveksten. Også i dag
får eg grenselaus
inspirasjon og energi frå
vestlandsnaturen,

KAZURI

- vakre smykker og rettferdig handel

I 1975 startet Lady Susan Wood en
liten håndverksbedrift i et skjul i
hagen sin i Kenya for å lage perler
som skulle brukes til smykker. Hun
begynte med to enslige kvinner som
assistenter, men skjønte snart at det
var mange kvinner i området som
trengte en jobb. Slik ble Kazuri Perler
skapt - et senter for arbeidsløse
kvinner, spesielt enslige mødre som
hadde vanskelig for å ta seg av barna
sine fordi de ikke hadde noen inntekt.
I 1988 ble Kazuri Perler gjort om til en
ny og moderne fabrikk, og lagt til stedet
der filmen om Karen Blixens afrikanske
film ble spilt inn. Her arbeider kvinnene
med å lage keramiske perler og
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smykker som de maler i sterke og vakre
farger. Arbeidet krever stor fingerferdighet, men kvinnen har vist at de
stadig blir flinkere og sikrere. Fabrikken
er blitt et sosialt møtested der kvinnene
kan ha kontakt med hverandre mens de
arbeider.

I 2001 ble fabrikken kjøpt av Marx og
Regina Newman. Deres filosofi er å gi
jobbmuligheter til arbeidsløse kvinner
samtidig som de lager produkter med
høy internasjonal standard. Eierne er
opptatt av at de ansatte stadig skal
lære mer og utvikle sine evner og
ferdigheter.

Kazuri- perlene blir i dag solgt i mer enn

Tekst: Reidun Oanæs Andersen

30 land og bæres
av kvinner over
hele verden. Kazuri
er medlem av Fair
trade - rettferdig
handel.

Kazuri-smykkene
selges på Olsvikutstillingen 2008.
De som kjøper et
Kazuiri-produkt, får
et vakkert smykke.
Samtidig er de med
å støtte enslige
kvinner i
utviklingsland.

Smykker fra Kenya.

En fant fra hver bygd...

Kulturuken:

Søndag 19. oktober er det klart for en
trivelig kveld med variert musikk i
Olsvik kirke.

"Anne & Tormod" byr på en mangfoldig
musikalsk reise når de tar turen fra
Skien til Bergen. Tormod Klovning
gleder seg til å komme på gamletrakter:
"Olsvik kirke er spesielt for meg. Det var
her jeg lærte presteyrket. Sterke minner
og opplevelser står i kø når jeg kommer
innenfor døren. Kunst og kulturuken var
jo et årlig høydepunkt så dette blir veldig
bra!".
Fra 1997 til 2002 var Tormod prest i
Olsvik. Nå jobber han i Skien menighet
og har dessuten en stilling på Skien
kulturskole som lærer i rytmisk piano.
Anne Gravir Klykken er kollega derfra.

Hun er folkemusiker,
sangpedagog og
blant annet vokalist i
Vintermåne
sammen med
Frøydis Grorud
(sax) og Torjus Vierli
(tangenter).

"Anne & Tormod"
spiller musikk de
selv er glad i, så da
blir det litt av hvert.
En fant fra hver
bygd. Fra Leonard
Cohen til Aage
Anne Gravir Klykken og Tormod Klovning skal besøke Olsvik.
Samuelsen, kanskje
via Toto og Bjørn
Eidsvåg... pluss litt mimring og en egen
låt, smiler Tormod.

Olsvikutstillingen 2008

Stor bredde:

- som åpner lørdag 18. oktober
deres er svært
ulike både når
det gjelder
farger, former
og valg av
materialer.

“Hardanger i blomst” av Jarle Rosseland.

I fjor feiret Olsvikutstillingen 10 års
jubileum med 19 utstillere. Men årets
ustilling blir ikke mindre omfattende.

Noen kunstnere er allerede kjente navn i
Olsvik-sammenheng som keramikeren
Linda Lid, maleren Christian Røed og
veskemakeren Aud Lavik. Men de fleste
kunstnerne er nye i år. og det er stor
bredde i de kunstneriske uttrykkene. Vi
kan nevne malerne Jarle Rosseland
som viser bilder fra sin nye serie ”Hyllest
til Hardanger” og Roald Tellnes som
kommer med store, fargerike trykk. Fire
keramikere stiller ut, men produktene

I år kommer
vakre smykker
helt fra Afrika til
Olsvikutstillingen.
Komiteen har
fått kontakt med
en rettferdig
handelorganisasjon
KAZURI som
samarbeider med kvinner i Kenya. Disse
kvinnene lager halsbånd og armbånd av
leirperler som de håndmaler i en rekke
vakre og spennende farger. Der blir noe
å finne for enhver smak. I tilllegg vil
Reidun Breistig vise norske
sølvsmykker.

Veversken Bjørg Hustad som har levert
utsmykking både til Molde domkirke og
andre kirker, vil både vise både
antependier og stolaer samt løpere i
mange farger og av høy kvalitet.

Tekst: Reidun Oanæs Andersen

Smykker fra Kenya.

I år vil Olsvikutstillingen også omfatte
skulptur da både far og sønn Mæland
kommer med eksempler på sin kunst i
bronse og sten.
Olsvikutstillingen åpner lørdag 18.
oktober kl 14.00 og varer til og med
søndag 26. oktober. Åpningstidene vil
stå i brosjyren som skal være klar i
begynnelsen av oktober.

Olsvikutstillingen er en salgsutstilling der
30% av salget går til videre utsmykking
av Olsvik kirke.

Vi håper mange vil komme for å se og
glede seg over spennende og vakker
kunst og kunsthåndverk.
Velkommen til Olsvikutstillingen
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Musikk, engler og mere til i Kulturuken i Olsvik kirke

Programmet for Kulturuken 2008
begynner å ta form. I år har Kunst- og
kulturkomiteen i Olsvik samarbeidet
med Kulturkomiteen i Skjold
menighet. Vi utveksler ideer og
forsøker å gå sammen om noen
arrangementer, ikke minst av
økonomiske grunner. I år
samarbeider vi om å få forfatteren
Inge Eidsvåg til Bergen. Ellers vil vi
opplyse om hverandres
arrangementer, slik at vi fra Olsvik
kan besøke Skjold i Kulturuken og
folk derfra kan komme til oss.
Åpning
Kulturruken i Olsvik åpner lørdag 18.
oktober med et kunstnerisk program og
presentasjon av de kunstnerne som er
til stede. Det vil bli utstilling av kunst
både i selve kirkerommet og i lokalene i
underetasjen.

jazzkonsert med Ketil Bjørnstad og Terje
Rypdal i Skjold kirke.

Tormod Klovning med konsert
Søndag 19. oktober kommer vår
tidligere kapellan Tormod Klovning for å
holde kirkekonsert sammen med
sangeren og folkemusikeren Anne
Gravir Klykken. Klovning spiller flere
instrumenter, og de to har satt sammen
et program av viser, folketoner og
salmer.

Eidsvåg vil inspirere lærerne
Forfatteren og høgskolelektor ved
Nansenskolen på Lillehammer, Inge
Eidsvåg, holder tirsdag formiddag
foredrag for lærere og andre
interesserte:” Læreren - veileder,
byråkrat, kunstner – eller noe annet”.
Eidsvåg er svært opptatt av lærernes
viktige oppgave i samfunnet og har
skrevet en bok som han har kalt
”Kjærlighetens gjerninger” om dette
temaet. Han har skrevet en rekke andre
bøker og er en skattet foredragsholder

og kåsør i NRK og andre steder. Han
var ikke lett å få tak i, men det gikk.
Samme kveld holder Inge Eidsvåg
foredrag i Skjold kirke der han snakker
om ”Forsoningens muligheter”. Eidsvåg
er engasjert i de vanskelige forholdene
på Balkan og har arbeidet mye med
unge mennesker fra forskjellige etniske
grupper for at de skal forstå og
respektere hverandre.

Danbolt om engler
Professor Gunnar Danbolt har flere
ganger holdt foredrag under Kulturuken.
Han har snakket om barn og kunst og
om ikoner. Torsdag kveld i Kulturuken vil
Danbolt snakke om emnet ”Engler i
kunsten”. Med sine store kunnskaper i
kunsthistorie og religionshistorie og sin
evne til formidling vil han nok gjøre dette
til en spennende og lærerik kveld.
Kunstnerisk blir det også.

Ingrid Vik - ny diakon

Jazz i Skjold kirke
Lørdag kveld inviteres vi i Olsvik til stor

Fra august i år har menigheten fått en
ny medarbeider, ja en helt ny slags
medarbeider. Menighetsrådet har lenge
ment at det er et stort behov for en
diakon i Olsvik. Gunnar sokneprest tok
fatt i dette fra første dag i menigheten,
men det har vært mange problemer
underveis. Det viktigste var kanhende at
det ikke er noen stillingshjemmel som
diakon i menigheten, og derfor heller
ingen penger til lønn som kommer fra
det offentlige. Vi må selv skaffe
pengene!

Men nå har vi bestemt oss. Fra 1.
august 2008 har Olsvik en diakon i 50 %
stilling. Vi føler oss sikre på at vi skal
klare det økonomiske, men det betyr at
givergleden i menigheten må økes
ganske kraftig. Det er en stor utfordring
til oss alle.

Det ble Ingrid Vik som ble ansatt i
stillingen. Hun er fra Askøy, så hun har
ikke dratt langt for å komme hit. I
oppveksten var hun blant annet med i
speider, fotball og kor. Hun hadde lyst til
å arbeide med mennesker, og har med
seg i sin utdannelse både kateket med
spesialpedgogikk som valgenhet, noen
vektall i gruppe-, arbeids- og
ledelsespsykologi og avsluttet med
diakoni. Diakonien tok hun på deltid
mens hun har vært i arbeid i Blå Kors
som leder for en ungdomskafe, og noen
8

Se ellers brosjyren for nærmere
informasjon.
Velkommen til Kulturuken i Olsvik kirke

Tekst: Arne I. Tandberg, Foto: Thore Wiig Andersen

måneder ansatt som fylkeskoordinator
for tv-aksjonen hjerterom 2004, som
gikk til rådet for psykisk helse og
Kirkens Bymisjon.

Ellers har Ingrid arbeidsesrfaring fra
evangeliesenteret som miljøarbeider på
inntaksenter for kvinner, skoletiltak for
elever med samspillsvansker og vært
innom et par år som assistent i
barnehage. I mange sammenhenger har
det blitt et spenn fra de dype alvorlige
samtalene med mennesker i krise til liv,
lek og latter. Ingrid kombinerer
diakonstillingen med et arbeid i
Normisjon som barne- og familiearbeider i Acta. Alt dette blir nok godt å
ta med seg for en diakon i Olsvik.
Ingrid mener det er på noen områder en
fordel at det er en ny stilling hun skal inn
i. Da kan hun selv være med å sette sitt
preg på hva hun hovedsakelig skal
arbeide med. Løpet er på forhånd ikke
helt fastspikret, men en del av arbeidet
blir å være tilstede og i samtaler med
mennesker i sorg og tøffe tider i livet.
Hun ser for seg at det blant annet blir
viktig å få jobbet videre med en besøkstjeneste i menigheten. Da kan en nå
bredere ut og komme i kontakt med
mennesker som har havnet i livskriser,
enten det nå er rusproblemer i familien,
ensomhet etter samlivsbrudd eller
dødsfall, eller andre ting som gjør

hverdagen tung å bære. Hun mener at
et slikt arbeid vil være med på å bygge
videre på den tjenende siden ved Olsvik
menighet. Det er også viktig at det
diakonale arbeidet ikke blir et «one
woman show», men at hun kan inspirere
menigheten til å delta i det generelle
omsorgsarbeidet, den allmenne
diakonien. Et godt grunnlag er gjort av
det diakoniutvalget vi i lengre tid har
hatt, hun håper på et godt samarbeid
med utvalget og andre samarbeidspartnere.
Ingrid vil i første omgang hovedsaklig
være tilgjengelig i Olsvik onsdager og
torsdager. Hun vil også minne
menigheten om at hun, som alle i
menigheten, er avhengig av forbedere.
Ingrid ser mer og mer at bønn generelt
er utrolig spennende, og at det er et
enormt previlegium å kunne ha, og ta,
kontakt med universets skaper som er
kjærlighet som elsker på tross av, ikke
på grunn av. Noe som gir perspektiv
utover det menneskelige.

LIVETS GANG...

DØPTE juni/juli/august

Elisa Solbakken Vermeulen
Fabian Aron Blomvågnes
Camilla Vikøren Hovland
Mathias Emìl Rong Kårstad
Jonas Larsen Leknes
Eirik Engan
Sarah Sæle Haugstvedt
Martine Ljones Haugland
Sara Kversøy Helland
Sofie Flåum Dahl
Steffen Knappskog Bakke
Lilli-Elise Husa
Thomas Jung Bratheland
Elias Hille Alvøen
Jone Alsaker Løken
Linnea Schive Kleiven
Mia Nordtveit Torsvik
Aron Rudshaug Antonsen
Julie Lauvli Popov
Colin Squibb Engelsen
Mathias Christensen
Emilia Totland Osa
Iben Ekren Trengereid
Oliver Hovden Igelkjøn
Storm Andreas Dahle-Syversen

Juni

OFFER

Søndag 22.
Menighetsarbeidet

Juli

Søndag 6.
Menighetsarbeidet
Søndag 20.
Menighetsarbeidet

August

Søndag 3.
Stift. Bg. Diakonissehjem
Søndag 17.
Menighetsarbeidet
Søndag 24.
Barnekoret
Søndag 31.
Kristent Interkult. Arbeid

4.426
2.515
2.550
1.375

2.856
2.450

2.303

STOR TAKK!
Til alle dere som har benyttet giro i
forrige menighetsblad – og dermed
har gitt bidrag til driften av bladet –
og til Givertjenesten! Det er tilskudd
vi så absolutt er avhengige av.
- HJERTELIG TAKK!

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

DØPTE i andre kirker

Vilde Johannessen
Loddefjord kirke
Mali Mjelde
Laksevåg kirke
Øyvinn Elshadai Mortvedt-Madsen
Nykirken
Ane Ruud Hansen
Fjell kirke
Ingeborg Tvedt Misje
Myking kirke
Emil Flæte Langberg
Arnafjord kirke
Noah-Nathaniel Johansen Aune
Sør-Varanger kirke
Awa Othelie Eriksen-Jacobsen
Johanneskirken
Theo Nesse Roberts
Erdal kirke
Nathaniel Nordal Seljestokken
Laksevåg kirke
Sosina Madsen Gjelsvik
Laksevåg kirke
Elena Mirkovic Knag
Loddefjord kirke
Håkon Helling
Loddefjord kirke

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

9. oktober
Andakt ved Jorunn Johnsen,
sokneprest i Slettebakken.
Slettebakken pensjonistkor
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!

DØDE juni/juli/august

Alf Lekva
Megan Sundal
Marie Elida Svanø
Anne Merethe Haukås
Alf Johnsen
Bernhard Sebak
Ingrid Nygård
Nelly Ramvik
Kåre Andreas Andersen
Orlaug Enæs
Inger Karen Lidsheim
Åge Morten Bergesen
Jan-Olaf Sjursen
Tor Lien
Andreas Sletten
Emma Nilsine Nilsen
Svein Indrekvam
Birgit Fredriksen
John Jensen
Wenche Elida Schnell Stølen
Kjell Egil Stordal

Julebasar
23. november

menighetsavdelingen
Olsvik kirke

Julemesse - kafé - åresalg hovedlotteri

Vi trenger artikler for salg og
utlodning. Har du noe som
passer, ta kontakt med
menighetskontoret så avtaler vi
nærmere.
Optimistisk hilsen
Julemessekomitéen 2008
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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.

Inspirasjon og matopplevelser!

• Gratis samtale i hjemmet
• Alle prisklasser - forhåndspris
Dreggsallm. 36
5003 Bergen

Vestkanten
|
Lagunen
|
Midtun |
Laksevåg
|
Krambua
|
Støletorget
|
Ågotnes
|
Åsane

• Egen blomsteravdeling
• Gravmonumenter

Telefon: 55 300 800

post@koba.no
www.koba.no

Olsvik
|
Fantoft
|
Øyrane Torg
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Gudstjenester

September

Søndag 14. kl. 11.00
18. søndag etter pinse
Gudstjeneste ved Gunnar Kolaas
Nattverd
Offer: NLA
Søndagsskole

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

Søndag 28. kl. 11.00
20. søndag etter pinse
Gudstjeneste ved Gunnar Kolaas
og Ingrid Vik
Nattverd
Offer: Diakonatet
Søndagsskole

Oktober

Søndag 5. kl. 11.00
21. søndag etter pinse
Gudstjeneste
ved Thore Wiig Andersen
Dåp
Offer: Menighetsarbeidet
Søndagsskole

Søndag 12. kl. 11.00
22. søndag etter pinse
Gudstjeneste
ved Arve Hansen Haugland
Nattverd
Offer: Nådehjemmet
Søndagsskole

Søndag 19. kl. 11.00
23. søndag etter pinse
Ung Messe ved Thore Wiig
Andersen og Ingrid Vik
Nattverd
Offer: TV-aksjonen

Søndag 26. kl. 11.00
Bots og bededag
Gudstjeneste
ved Arve Hansen Haugland
Nattverd
Offer: Menighetsarbeidet

Søndag 26. kl. 13.00
Bots og bededag
Familiemesse
ved Arve Hansen Haugland
Dåp og nattverd

November

søndag 2. kl. 19.00
Allehelgensdag
Minnegudstjeneste
ved Gunnar Kolaas og
Thore Wiig Andersen
Nattverd

Søndag 9. kl. 11.00
26. søndag etter pinse
Gudstjeneste
ved Thore Wiig Andersen
Dåp
Offer: Norsk misjon i øst
Søndagsskole

Søndag 16. kl. 11.00
27. søndag etter pinse
Høymesse ved Gunnar Kolaas
Nattverd
Offer: Søndagsskolen
Søndagsskolens dag

Søndag 23. kl. 11.00
Siste søndag i kirkeåret
Gudstjeneste
ved Thore Wiig Andersen
Dåp og nattverd.
Offer: Menighetsarbeidet
Søndagsskole

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,
971 17 255

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

Hvem: Barn med følge
Tid: Mandag og onsdag
kl. 09.00 - 15.00
Fredag kl. 09.00 - 13.00
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

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.

