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Olsvik menighet sin Åpen barnehage
startet i høst opp Babysang. De samles
hver fredag kl. 11.00. Les mer på side 5.
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Lys i høstmørket
Høsten er for meg en trist tid. I
skrivende stund pisker regnet mot
vindusruten og det blåser slik at
trærne bøyer seg og løse gjenstander
bør sikres. Der er heller ikke noe
kjekt å registrere at det blir tidligere
mørkt om kvelden. Høsten er i det
hele tatt mørk og trist og jeg tror ikke
at det er tilfeldig at begrepet
”høstdepresjon” har oppstått.

Kirkeåret er også preget av at det er
høst. Spesielt peker bots- og bededag,
allehelgensdag og domssøndagen seg
ut som alvorstunge dager. Vi blir minnet
om at vi er skrøpelige mennesker, at vi
en gang skal forlate denne verden og at
Gud skal stille oss til ansvar for våre
gjerninger. Gud har skapt oss med en fri
vilje. Vi er ikke nikkedukker som
automatisk gjør hans vilje. Vi kan velge
å gjøre det som er godt eller det som er
ondt. Med dette valget følger det også
ansvar. En dag må vi svare på hvordan
vi har forvaltet dette ansvaret.

Opp gjennom historien er det mange
mennesker som har fryktet dommedag.
Hva vil skje med meg? Har jeg
tilfredsstilt kravene? Vil jeg bli godkjent?
Mange tenker at de gjør så godt de kan
og så håper de at det holder. Men hvis
vi prøver å gjøre oss fortjent til å komme
til Himmelen, er vi på ville veier. Ingen
mennesker kan tilfredsstille Guds krav,
og vi er helt avhengig av hans nåde.
Jesus levde det perfekte livet for oss.
Han var uten synd og lot seg frivillig
korsfeste. Da tok han på seg den
straffen vi har fortjent. Og da han stod
opp igjen fra de døde etter tre dager,
gjorde han det også mulig for oss å en
gang våkne opp til evig liv.
På allehelgensdag minnes vi de som
har gått foran oss og kjempet ”troens
strid”. De kan være forbilder for oss i
våre liv. Vi har vel alle mistet noen vi var
glad i. På allehelgensdag kan vi minnes
dem og la oss inspirere av dem. Det er
også fint at vi i hvert fall en gang i året
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Olsvikåsen 109 (ved kirken)
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E-post: olsvik.menighet@bkf.no
Postadresse
P.b. 549 Olsvik, 5884 Bergen
Kontortid: Alle dager: Kl. 10.00 til 14.00
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av Hans-Petter Dahl

reflekterer over hva som skal skje når
det en gang blir vår tur. I Olsvik
menighet har vi de siste årene arrangert
et eget seminar om sorg og begravelse
for våre konfirmanter. Dette har vi lagt til
dagen før allehelgensdag. Med dette
arrangementet håper vi å bidra til at det
å snakke om døden ikke skal være så
tabubelagt. Enten vi er ung, midt i livet
eller gammel, må vi forholde oss til
døden. Det er ikke noe vi kan rømme
unna.
Men selv om allehelgensdag handler
om døden, og kommer mellom bots- og
bededag og domssøndagen, så er ikke
dette først og fremst en trist dag. Den
liturgiske fargen som blir brukt er hvit.
Dette er kirkeårets festfarge. Vi feirer
nemlig dem som har fullført løpet og
samtidig fokuserer vi på det håpet vi har
som Guds barn:

Og jeg så en ny himmel og en ny jord,
for den første himmel og den første jord
var borte, og havet fantes ikke mer. Og
jeg så den hellige by, det nye
Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra
Gud, gjort i stand og pyntet som en brud
for sin brudgom. Fra tronen hørte jeg en
høy røst som sa: «Se, Guds bolig er hos
menneskene. Han skal bo hos dem, og
de skal være hans folk, og Gud selv
skal være hos dem. Han skal være
deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre
fra deres øyne, og døden skal ikke være
mer, heller ikke sorg eller skrik eller
smerte. For det som en gang var, er
borte.» Han som sitter på tronen, sa:
«Se, jeg gjør alle ting nye.» Og han la
til: «Skriv det ned, for dette er troverdige
og sanne ord.» Så sa han til meg: «Det
er skjedd! Jeg er Alfa og Omega,
begynnelsen og enden. Jeg vil gi den
tørste å drikke av kilden med livets vann
uten betaling. Den som seirer, skal få
dette i arv, og jeg skal være hans Gud,
og han skal være min sønn
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Nytt fra menighetsrådet

Kjære leser.
Jeg er nettopp kommet hjem fra en
liten uke på Kvamskogen. Sammen
med mann, svigermor og et
barnebarn har jeg kost med med
turer, spillkvelder, god mat og fisking.
Været varierte fra plaskregn til deilig
sol. Ingenting er som å komme til
fjells å ta seg litt ut i frisk høstluft.
Høsten er også kommet til Olsvik
menighet og aktivitetene våre er i gang
igjen. Det er ikke noen helt nye denne
høsten, men med ny kateket og diakon
på plass, vil de nok sette sitt "nye" preg
på de oppgavene de har ansvar for.

For å holde det høye aktivitetsnivået vi
har, er vi helt avhengig av våre frivillige.
Mange gjør en stor innsats i utvalg og
komiteer og andre praktiske oppgaver.
Det står respekt av denne store
givertjeneste. Ikke desto mindre trenger
Olsvik menighet penger for å drive
arbeidet og jeg vil utfordre dere enda en
gang på å bli faste givere. Denne form
for givertjeneste har aldri gitt de store
summer hos oss. Neste gang du er i
kirken, ta med deg brosjyren som gir
deg mer informasjon. Den heter "Er du
med?" Den ligger i våpenhuset. Tenker
du at 50 kr/mnd er lite? Det tenker ikke
vi i MR, også hos oss gjelder
ordspråket: Mange bekker små...
MR har hatt to møter denne høsten. Det

Å skrive om min favorittsalme synes
jeg er en gledelig ting å gjøre. Jeg er
veldig glad i sang og musikk, og for
meg er det skiftende hva som ligger
på topp på favorittlisten min. Jeg har
aldri hatt en salme eller sang som er
”min sang”, men noen sanger og
melodier treffer meg mer, og blir på
mange måter til mine.

Den første sangen jeg tenkte på når jeg
fikk spørsmålet om å skrive var faktisk
Oslo Soul Children sin sang Guiding
Star som på norsk blir “ledestjerne”.
Sangen kan finnes eller bestilles hos
platekompaniet på platen som heter
“Shout”.

Guiding Star
I will never be without your love
It stays in my heart
I will never be without your light

er ikke noen store og tunge saker som
har stått på sakslisten. Nevner noen av
dem:
- Vedtatt en lokal beredsskapsplan ved
seksuelle overgrep.
- Levert vår innstilling til valg av ny
biskop. Den ble slik:
Ørnulf Elseth
Kari Veiteberg
Egil Morland

VIKTIG!

Vi trenger faste givere.
50 kr. i måneden virker
lite, men vi i menighetsrådet tenker ikke det. Vi
tenker: Mange bekker
små...

- Deltar på avskjedsgudstjeneste for
biskop Hagesæther 23. oktober i Sælen
kirke og gir en pengegave etter ønske
fra ham.
- Vedtatt ny konfirmantkontingent, alle
betaler nå kr. 1200,- Kirkens arbeidsgiverforening innviterer
til seminar om Den norske folkekirken i
november, 2 medlemmer fra MR deltar.
- MR og stab vil samles til
inspirasjonshelg i februar 2009.

Min salme
It shines in my heart

ved leder Torill Andersen

MR prøver å invitere nye medarbeidere
til møtene sine og sist hadde vi diakon
Ingrid Vik på besøk. Hun er ennå i en
"bli-kjent"-fase, men har allerede hatt et
diakonikurs i menigheten. Målet var å
gjøre kirkens nye diakoniplan kjent.
Neste gang er kateketen invitert.
Endringene i staben er ikke over. Etter
flere runder ser det nå ut til at vi får
ansatt ny menighetskonsulent.
Margith Johnsen vil være i denne
stillingen inntil videre, det er vi glad for.
Avslutter med en salme av Svein
Ellingen som står på nr. 294 i
salmeboken, en lovprising av
skaperverket.

Gud skapte jorda med blomar og strå,
han vil vi takke for dette.

Kornet som bonden ein vårdag får sjå,
veks og vert brød som kan mette.

Gud skapte sola som vermer vår jord,
månen den milde og runde.

Lyset og dagen vart skapt på hans ord,
natta då alle får blunde.
Gud vere lova for livet vi har, livet i
verda, den vene!

Gud er vår Skapar og Herre og Far, han
vil vi takke og tene.

Tekst: Ingrid Vik

Thank you Jesus.
You´re always my
guiding star You shine
my lord
Thank you Jesus
you´re always my
guiding star .
You shine my Lord
I will never be without
my friend
I won´t be alone
I will never doubt You
are here with me
And follow me home

You shine in a winter night You shine my
Lord - You shine the brightest light. You
shine my lord.

Som en tjener og lederstjerne inn i vår
verden lyser Jesus opp med sin
kjærlighet, og viser vei og retning i livet.
En vei som jeg gjennom ulikt terreng har
opplevd det er verdt å følge, og som har
vist seg å holde. Og veien forsvinner
ikke om tåken skulle komme. Jesus vil
alltid lede og tjene oss i all sin godhet.
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Nils Peder Kjetså er død

Tekst: Arne I. Tandberg
Foto: Sven-Ove Rostrup

18.september døde vår
forrige sokneprest, Nils
Peder Kjetså. I sommer
oppdaget han at han ikke
lenger hadde styring på
ene armen. Ondartet
svults i hjernen som ikke
kunne opereres ble
konstatert,
og etter mindre enn tre
måneder var det slutt.

Nils Peder ble født på Kjetså
i Setesdalen 4.desember
1942. Etter folkehøyskole på
Framnes i Hardanger og
landsgymnaset på Hornnes,
ville han bli misjonær. Det
ble teologisk eksamen på
Misjonsskolen i Stavanger
og MF i Oslo før han
sammen med sin Bjørg
(som han hadde truffet på
Framnes) dro til Hong Kong.
Her fikk han også i oppdrag
å finne ut om
Misjonsselskapet burde
starte arbeid på et nytt felt.
Etter en grundig studiereise
ble forslaget å starte opp i
Thailand. Etter et
hjemmeopphold etter første
periode ute, ble han så
sendt til Thailand for å starte
opp nybrottsarbeid der.
Tredje perioden ute var på
nytt i Hong Kong.

Etter utetjeneste kom han til Bergen
som kretssekretær for NMS, før han ble
ansatt som sokneprest i Fridalen
menighet. Derfra gikk turen til Gjerstad i
Aust-Agder, før han kom til Olsvik rett
etter nyttår i 2000. Hos oss ble han til
våren 2005, da han valgte å gå av med
pensjon og bosette seg på
hjemmegården på Kjetså.

Med Nils Peder fikk menigheten en
trygg og raus prest. En prest som hadde
sett verden utenfor det trygge norske
folkehjemmet, som forstod at ikke alle
kristne i verden er støpt i samme form.
Derfor kunne han møte mennesker som
var aktive i menigheten – og de som
stod den fjernere. En prest som virket
trygg på sin egen tro og som kunne
formidle sin tro på en god måte, rolig,
uten store fakter, men med
overbevisning. Hans stil var klar og
konsis, kort og fyndig.

Som menighetsrådsleder de årene Nils
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Peder var her, traff jeg ham i andre
sammenhenger også, på kontoret og i
rådet. Det gikk lett å finne tonen. Han
var en mann som søkte løsninger, han
kunne godt høre på andres meninger og
finne frem til løsninger som samlet. Han
likte en god historie og en god latter.
Han var en mann du raskt ble venn
med.

Han gikk ikke av veien for å gi
menigheten nye utfordringer. Han fikk
oss til å ta ansvar for misjonen. Med
hans bakgrunn ble det naturlig for oss å
finne et prosjekt i Thailand.
Nådehjemmet i Bangkok som gir
husrom til unge jenter som er blitt
gravide, ble det prosjektet vi valgte å
støtte.

Men Nils Peder viste oss at menigheten
måtte ta større ansvar for den sosiale
nøden i vårt eget nabolag. Selv om en
norsk drabantby ikke har de enorme
utfordringene du finner i Hong Kong
eller Thailand, er det mange ensomme
mennesker i blokker og rekkehus, og vi

har vår rikelige del av ungdom med
problemer. Hans utfordring om at vi
måtte skaffe oss en diakon ble tatt med
da vi søkte etter hans etterfølger, og
som dere har sett i Menighetsbladet, fra
i høst er diakonen på plass.

Vi syntes det var leitt da Nils Peder dro
allerede etter fem år. Men han ville hjem
til Kjetså, han så fram til for første gang i
livet å bo i eget hus. Der ville han drive
litt småbruk på egen gård og ta seg av
Bjørg, sine tre barn og 10 barnebarn.
Helt slik ble det ikke. Pensjonerte
prester er sterkt etterspurt i en kirke som
har prestemangel, så det ble flere
vikariater. Det siste ble i hjembygda
Hornnes. Der kom han riktig til sine
egne, hans tre brødre er hensholdsvis
menighetsrådsleder, klokker og
kirketjener.
Nils Peder ble bare 65 år gammel. Vi
hadde unnet ham mange flere gode år
med familien rundt seg.
Vi lyser fred over Nils Peders minne.

Åpen barnehage:

Babysang med futt og bølger!

Tekst: Thore Wiig Andersen
Foto: Nina Angeltveit

Denne høsten har Åpen barnehage i
Olsvik kirke startet opp et nytt tilbud
for babyer i menigheten. Det kalles
babysang, og med til å lede det har vi
fått Felicity Burbridge Rinde. Dette
ville vi finne ut mer om, og avtalte et
intervju med Felicity for å bli klokere.
- Hva er egentlig babysang for noe,
tanken bak og hvor startet det?

I dag blir det stadig mer vanlig å finne
tilbud om babysanggrupper rundt
omkring i landet. Helt enkelt dreier det
seg om et sterkt ønske hos mange
foreldre å synge og leke med de minste
barna, noe som i mange kulturer er en
slik selvfølge at man ikke trenger å gå
på ”kurs”. Men i vår kultur, der sangen
gjerne ikke har den helt sentrale plassen
i hverdagslivet, finnes det mange
foreldre som har glemt sangene de selv
kunne som barn. Mange bor et stykke
unna besteforeldrene, som tidligere
overleverte sangskatten til sine
barnebarn. Ideen bak babysang er å
hjelpe foreldrene i gang med sang som
en del av samværet med barna sine,
uansett sangstemme eller musikksmak.

I våre dager er det mange som har
dårlig selvtillit i forhold til egen
sangstemme, men barna våre bryr seg
lite om hvor ”flinke” vi er - de opplever
bare trygghet og glede ved mor eller
fars stemme og nærhet gjennom sang.
- Hva består babysang tilbudet i Olsvik
menighets Åpen barnehage av?

I høst har vi babysang hver fredag kl.
11.00 frem til slutten av november, da
tar vi pause til etter jul. Dette er et dropin tilbud med ingen påmelding, altså
dette er ikke noe man må stresse av
gårde på med babyen om det passer
eller ei i en travel permisjonstid, men en
overskuddsaktivitet som folk kan benytte
seg av akkurat de gangene det passer
for dem. Det er forresten merkbart hvor
oppmerksomme og rolige mange av
babyene blir under babysangen! Vi har
en noenlunde fast rytme på samlingen,
med sanger, rim og litt dans. Det blir
også tid til å bli kjent med andre.

- Fortell litt om deg selv, og din
kompetanse på området.

Jeg kommer fra en familie der sang
hørte til som en naturlig del av
hverdagen, og etter hvert begynte jeg
med korsang. Jeg har jobbet med kor,
korps og annen musikkundervisning i
flere år. Da jeg ble gravid med mitt
første barn, fikk jeg høre om foreningen
“Musikk fra livets begynnelse”, som ble
stiftet i 1990, og jeg bestemte meg for å
gå på kurs for ledere av musikkgrupper
for foreldre og barn. Siden har jeg holdt
babysangkurs i egen regi, ved
kulturskole og som en del av
menighetsarbeid.
- Hvem kan komme på babysang?

Tilbudet er åpen for alle babyer opptil
cirka ett år i lag med mamma, pappa,
dagmamma eller besteforeldre. Mange
lurer på hvor gamle babyene må være
for å ha noen utbytte av en slik stund,
men det varierer veldig fra barn til barn.
Det er mye som tyder på at også de helt
minste trives med lydene, bevegelsene
og de mange synsinntrykk en
babysangstund byr på!
Velkommen til babysang!
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Ett år med
Fenomenet Rolling Magazine
oppstod på den kristne festivalen
Greenbelt Christian Art. Arrangørene
ville at noe skulle skje mellom
konsertene og foredragene. De ville
ha noe som møtte sitt unge publikum
og som gjorde at det ble spennende
for dem. Målgruppen er ungdommer
opp til 20 år. Det er et fleksibelt
konsept som kan brukes på mange
måter og i forskjellige kontekster.
Poenget med Rolling Magazine er at
menneskene som er involvert skal bli
anerkjent og bekreftet. Man vil
ta menneskene videre til nye
nivåer av kommunikasjon og
gjøre alt til en god opplevelse.
Deltagerne skal bli verdsatt,
oppbygget og bekreftet som
de vakre menneskene de
faktisk er. Det skal kunne
snakkes om alt mulig og man
skal ikke være redd for å bli
gjort narr av eller latterliggjort.
Mange forskjellige temaer
dekkes, også Gud. Det er en
mulighet for selvransakelse,
oppdage noe nytt og bli kjent
med seg selv og andre.
Magasinlederen vil hjelpe
deltagerne til å oppleve, kjenne og føle
Guds kjærlighet.

Konseptet har blitt videreutviklet og
brukt mange steder etterpå. Og for
omtrent et år siden kom Rolling
Magazine til Olsvik menighet. Sven-Ove
Rostrup fikk som kjent oppgaven som
prosjektleder her hos oss. Prosjektet var
opprinnelig et prøveprosjekt, en del av
Trosopplæringsprosjektet som skulle gå
over fem år. Noen menigheter i Norge
ble valgt ut som prøvemenigheter og
fikk lov til å utvikle et opplegg som skulle
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tilbys barn og unge i sin menighet
og gi dem et sted å være, og en ny
måte å møte Gud på.

Sven-Ove kom frem til Rolling Magazine
i samarbeid med blant andre Lars
Kristian Stendahl Gjervik. Sistnevnte er
leder for styringsgruppen for prosjektet.
Der er også menighetsrådet
representert for å holde øye med hva
som skjer med prosjektet og hvordan
det går. Sven-Ove mener selv at Rolling
Magazine har vært en bra ting for Olsvik
menighet og har trives veldig godt med

Tekst: Gro Renate Rostrup
Foto: Sven-Ove Rostrup
grupper, men jo flere jo
bedre.

Sven-Ove har fått med seg
mange i dette prosjektet, for å få det til å
gå rundt. Blant andre har han fått med
seg Ruben Gazki som magasinleder.
Gazki er illusjonist og magiker og drar
med seg det kristne budskapet i alt han
gjør. Sven-Ove og Lars Kristian kjente til
ham fra før, gjennom andre
arrangementer de har vært med på, i
forbindelse med TenSing og lignende.
Mikael Hedne er en annen viktig del av
Rolling Magazine, og han er
DJ. Ruben og Mikael kjente
hverandre fra før, så det var
en naturlig utvikling.
Resten av medarbeiderne er
ungdommer fra menigheten
som alle har hatt en
tilknytning til kirken gjennom
forskjellige typer arbeid.

det. Det har blitt fire show totalt siden
prosjektet begynte, pluss ett på Risøya i
forbindelse med KFUK-KFUM sitt
sommerkurs.
– Det har absolutt levd opp til
forventningene og vi er fornøyd med
resultatene. Vi hadde kanskje håpet på
flere deltagere på hvert show, men det
er fortsatt nytt, så vi må nok gi det litt
mer tid.

Trosopplæringsprosjektet har nå blitt en
trosopplæringsreform, etter det nye
statsbudsjettet og flere menigheter vil få
støtte. Reformen sitt mål er å nå 70 %
av alle døpte og gi dem et møtepunkt i
kirken. Hver menighet får en pengepott
som skal brukes på å utvikle arbeidet. I
Olsvik er det ca 1 300 ungdommer
mellom 10 og 18 år, som Sven-Ove
håper å nå på et eller annet tidspunkt.

– Ca. 200 personer pr. show hadde vært
kjempeflott, sier han. Showet er lagt
opp til å involvere flest mulig mennesker
og blir bedre jo flere personer som er
med. Det kan også fungere i små

– Jeg kunne ikke gjort dette
uten alle de frivillige, sier
Sven-Ove. – Jeg er
kjempeglad for all støtte og
hjelp. Alle gjør dette gratis og
det hadde ikke gått uten
dem. Jeg er utrolig takknemlig og glad
for å ha dem med.
Ett år har gått siden Rolling Magazine
ble introdusert i Olsvik Menighet og
prosjektperioden nærmer seg slutten.

– Det har vært spennende å følge
utviklingen og det blir også spennende å
se hvor det bærer videre. Når
prosjektperioden nå er ferdig skal vi
evaluere magasinet og avgjøre hvordan
arbeidet skal foregå videre, avslutter
Sven-Ove

Olsvik TenSing:

Dyrkolbotn 2008

Så ble nok en artig Dyrkolbotntur
arrangert av og for Olsvik TenSing.
Helgen 26. til 28. september, var
fullspekket av spillopper og heftig
opplegg, som skulle gi konfirmantene
litt av hvert å bryne seg på.

Tekst: Frode Lærk Thorsen
Foto: Thore Wiig Andersen og Frode Lærk Thorsen

Konfirmantturen til Olsvik TenSing gikk
som sagt nok en gang til leirskolen
Dyrkolbotn. Fredag den 26. september
ble både ledere og konfirmanter stappet
inn på en toetasjes buss, og sendt av
gårde opp i fjellet. Uten mobildekning og
omringet av høye fjell på alle kanter, var
det nok mange som lurte litt på om det
egentlig var mulig å overleve helgen.
Men det viste seg likevel å bli vellykket,
som alltid.
Programmet for turen hadde for enkelte
kjente poster, som blant annet
kostymeparty, snik midt på natten og
spennende seminarer midt på lørdagen.
Som vanlig hadde vi gudstjeneste
fredag kveld. Det ble en flott stund med
fin sang og god ettertanke. En bra start
på helgen. I tillegg til seminarene på
dagen på lørdag hadde vi også
bibeltimer.
Lite søvn og mye moro, førte som alltid
til at skrittene gjennom korridoren etter
hvert ble mer og mer luntende. Men det
lot ikke til å legge noen demper på
humøret hos noen. Tvert imot. Så sent
som på lørdag kveld, under kostymepartyet i underetasjen, danset man til
man så vidt klarte å gå etterpå. Og
etterpå var det ut i regnværet, gjennom

myrer og busker, for å skaffe laget sitt
mest mulig poeng i snik-leken. Da var
det nok deilig å slappe av med nybakte
boller og en kopp kakao i sofakroken
etterpå.

Da søndagen kom, gikk ryddingen som
vanlig ”rimelig” greit og vi kom oss
helskinnet hjem igjen. Vi som voksenog ungdomsledere i Olsvik TenSing,
håper at alle konfirmanter fikk en positiv
opplevelse, og en hyggelig tur. Og vi
gleder oss allerede til neste år!
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Reisebrev f

ble oppmuntret av sine foresatte til å
lære seg spansk. De så, og ser det som
fremtiden.

Familien i Guayaquil 18 år etter.

Da vi i sommer reiste på tur til
Ecuador var det 18 år siden vi kom
hjem fra 7 års misjonærtjeneste i
landet. Martin var 6 uker da vi reiste
ut og Kristian og Eivind ble født der.
Turen skulle være noe vi hadde
sammen som familie. Rett og slett en
gave til oss selv! Hva ville møte oss?
I årenes løp har vi prøvd å holde oss
noenlunde orientert, men hvor mye
har vi gått glipp av?

Vi reiste tilbake til et land i Sør-Amerika.
Et fødeland, et misjonsland, et land med
mye fattigdom, kriminalitet, høye fjell,
vulkaner, indianere, jungel osv. Det var
ingen misjonærreise denne gangen. Det
var en privat tur, et spennende gjensyn
med fortiden. Vi hadde planlagt at vi ville
tilbake til de steder vi hadde bodd, møte
mennesker som
hadde betydd mye
for oss og ikke minst
la våre sønner få en
god opplevelse i
forhold til landet som
var deres føde/hjemland.

gjort maksimalt ut av dette stedet, hvor
man bokstavelig talt kan stå med et ben
på den nordlige og den sydlige
jordhalvkule samtidig.

Fra de høye fjellene i nord er det noen
timers kjøretur til Amazonasjungelen.
Denne jungelen som dere kanskje har
sett på NRK nå i høst. Vi hadde gledet
oss til en tur nedover i jungelen med
elvebåt. Og vi ble ikke skuffet. Vår
lokale guide tok oss med på ulike
opplevelser alt fra tur i tykkeste
regnskogen til møte med ulike
indianergrupper.

På vår vei sørover i landet fikk vi se
hvordan utbrudd fra vulkanen
Tungurahua nylig hadde ødelagt store
landområder og hvordan det var å kjøre
på veier mellom høye
fjell av lava.
Etter en uke kom vi til
Cañar, syd i landet,
der vi arbeidet som
misjonærer. For 1820 år siden var
landområdet preget
av indianerhytter og
Vi startet i
jordhus. De fleste
hovedstaden Quito.
snakket
Et viktig mål var å
indianerspråket
besøke ”Mitad del
quichua. Spansk
mundo” som betyr
kunne de lite. I dag
Verdens midtpunkt.
var det annerledes,
For det er her
samfunnsutviklingen
ekvatorlinjen krysser
hadde ført til at
landet.
mange forlot sitt eget
Myndighetene har
Kristian med en fot i to hemisfærer samtidig. språk. Barn og unge
8

Møtet med Cañar ble annerledes enn vi
hadde tenkt. Veldig mange hadde søkt
arbeid ved å reise til USA. De fleste
reiser illegalt, men de kommer seg inn
blant annet ved hjelp av slektninger og
venner. Det vonde er at de etterlater
sine barn hos nære og av og til mindre
omsorgsfulle slektninger. Barna føler
seg forlatt. Det skaper sosiale
problemer. Mange av de vi møtte,
beklaget dette. Ungdomsopprør og
narkotikamisbruk var vanlig. Selvmord
blant ganske unge var heller ikke
uvanlig. De kristne kirkene opplevde
utflyttingen direkte fordi mange av
lederne ble borte. Menighetene følte seg
forlatte, det var bare de eldre og barn
igjen. Men emigrantene sendte penger
hjem. Store flotte villaer ble bygget midt
ute på landsbygda. Det var noe underlig
over dette.
Det var mismot å spore. Dessuten var
det få misjonærer. De visste ikke helt
hva de skulle si til oss. Kom vi bare for å
hilse på dem? Skulle vi ikke noe mer?
De sa ikke stort, men de var skuffet over
at prosjektene misjonen hadde drevet,

Machu Picchu

fra Ecuador

var nedlagt. De lokale kirkene var ikke
sterke nok til å drive dem alene.
Men noen menigheter var i gang. Små
og store grupper holdt sine
gudstjenester. Misjonærer fra Norge
kom og holdt kurs. Quichakirken har
flere pastorer. Ledertrening er et
nøkkelord. Teologisk opplæring et
annet.

Noe av det viktigste for oss i Cañar, var
å få møte Rosa som hadde vært
hushjelp hos oss. Hun fikk en liten gutt
den gangen som enslig mor. Denne
gutten vokste opp i samme lekegrind
som vår Eivind. Det ble et spesielt møte.
Rosa kom på besøk med helstekt
marsvin. Guttene måtte få del i den
beste delikatessen en indianer kan gi
bort.
Det var et spesielt møte å treffe hennes
sønn på 19 år som nå skulle gifte seg.
Ettersom vi er faddere til ham, var det
viktig for henne at vi kom med gode råd
til han. Vi hadde et sterkt møte med en
sønn som var i opprør til livet på
landsbygda og som ville være
selvstendig. Det er vår bønn at noe av
det som ble sagt nådde inn og at
forholdet mellom mor og sønn ble
styrket etter dette besøket!

Pastor Antonio og Arthur Pilskog i kirken i
Cañar.

Tekst: Familien Pilskog

Stort var det også at vi i Cuenca kunne
besøke naboer og venner fra tiden vi
bodde der som ikke hørte til i noen av
våre kirker. Vi kunne bare gå og banke
på dørene og ble ønsket velkommen
inn. Det var som vi hadde vært sammen
alltid.

Siste stopp på Ecuadorturen var
havnebyen Guayaquil. Det var til denne
byen vi kom i 1983.
Møtet med Guayaquil ble spesielt. På
en måte var vi turister, men samtidig
kom vi hjem igjen. Vi reiste ut i slummen
der vi hadde hatt vårt arbeid. Mange av
de vi kjente bodde der fortsatt. Livet var
tilsynelatende det samme for dem.
Slumområdene hadde ekspandert.
I Guayaquil var det også viktig for oss å
få møte Lilia som hadde vært hushjelp
for oss gjennom tre år. Kanskje det
høres rart ut for dere som leser dette,
men faktisk var nettopp hushjelpen den
som satte sterkest spor hos både barn
og voksne. Vi var så totalt avhengig av
deres forståelse i møte med en kultur og
et språk vi litt etter litt fikk tilegne oss. Vi
måtte stole på dem og de på oss.
Hushjelpen vår i Guayaquil var nå blitt
76 år, en hyggelig bestemor som tok
seg av tre unge barnebarn fordi moren
deres var reist til Italia!

Carlitos og Eivind

Cuenca, landets tredje største by er et
kjernested for både amerikansk og
norsk luthersk misjon i Ecuador. Byen
har flere lutherske kirker med nasjonale
pastorer som driver trofast. Her
opplevde vi optimisme. Ungdomsledere
på 90-tallet var nå ledere for
menighetene. Mange kristne familier var
med og tok ansvar. Det var en god
opplevelse for oss å få være sammen
med dem og kjenne fellesskapet etter så
mange år. Martin, Kristian og Eivind fikk
et møte med ungdom på deres egen
alder som de kunne kommunisere med
og ha et forhold til. Det var med å sette
et positivt preg på turen.

Ungdom møtes over grenser.

Bestemor Lilia med tre barnebarn.

Det var artig å høre henne fortelle om
tiden hun hadde hatt sammen med oss.
Spesielt for Martin og Kristian var dette
en sterk opplevelse. Når vi som foreldre
var opptatt, var hun alltid der for dem.
Etter tre uker i Ecuador skulle vi ha en
ny felles opplevelse før vi reiste tilbake
til Norge. Nemlig en tur til Peru og
inkaborgen Machu Picchu. Det å vandre
7 timer på en inkasti bygd på 1500-tallet
og slik komme frem til ”solporten Intipungo”, var og ble en mektig og
verdig avslutning som nesten ikke kan
beskrives med ord, men må rett og slett
oppleves!
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Biskopen takker for seg

Bispetjenesten min her i Bjørgvin er i
ferd med å avsluttes. Jeg har passert
aldersgrensen etter 14 år i bispestolen.
Nå skriver jeg for å takke for følget, med
bønn om velsignelse for all god gjerning.
Nesten alle spør om det er vemodig å
slutte. Svaret er ja. Det er et privilegium
å få gjøre tjeneste i Bjørgvin. Uventet og
uten forbehold er jeg blitt tatt imot i
veldig ulike kretser. Som
troverdighetsvitne er biskopen etterspurt
i brede lag av folket. Biskopen er en
leder en kan ergre seg over og til tider
være stolt av. Det er ikke likegyldig for
folk hvordan han markerer seg. Mange
kjenner seg bekreftet når de opplever at
biskopen lykkes.

Titusener av håndtrykk er det blitt i
kirkedører på Vestlandet og i
Sjømannskirker over hele verden. Jeg
var der som symbolfigur og som en
bekreftelse på det å bli sett. Men først
og fremst var jeg der som sendebud fra
Gud med godt nytt i en rufsete tid.
Noen har jeg såret underveis. De
opplevde seg som tapere når jeg skar
Olsvik TenSing
presenterer:

Intimkonserter
2008
i Olsvik
kirkekjeller
Lørdag
22. november
kl. 19.00

Søndag
23. november
kl. 14.00
og kl. 17.00

Billetter kjøpes ved inngangen:
Barn/student: kr. 50,Voksne: kr. 100,Familie: kr. 200,-

10

Det blir kaker, kaffe,
god underholdning og som vanlig
levende stearinlys.

igjennom. Det er jeg lei for. De ventet
bedre fra kirkens fremste representant.
Som biskop har jeg mitt å be om
tilgivelse for. Det vil alle skjønne. Jeg
selv, fremfor noen.

Jeg kom fra sjelesorgen til bispestolen.
Det er samtale og relasjonsarbeide jeg
har holdt på med så lenge jeg har vært
prest. I gode stunder håper jeg det har
preget også bispegjerningen. Jeg har
trivdes som biskop, selv om lederrollen
har hatt omkostninger.

Det er dem som sier at jeg har vært en
tydelig biskop. Det er ment som et
kompliment, som jeg takker for. Men det
har vært utfordrende å være fanebærer
når en skapt til å være bårebærer. Det
er mye i livet som er sårbart og som ikke
går opp. Nå vil jeg søke tilbake til
sjelesorgen. Jeg vil vitne om håpet og
om Guds nærvær i det skjøre og
uferdige.

I arbeidet mitt som biskop har Else Liv
vært med meg hele veien. De som
kjenner meg, vet hvor mye det har hatt å
bety. Nå har vi slått oss ned på hennes

og min fars hjemmetrakter i
Nordhordland. Vi blir altså fortsatt i
Bjørgvin. Her vil vi gå til gudstjeneste og
her vil vi bygge menighet! Sammen vil vi
gjøre Kristus kjent, trodd, elsket og
etterfulgt.

En varm takk til alle gode medarbeidere,
mest til de av dere som få ser, men som
gjør en enestående tjeneste blant små
og store!
Gud signe Bjørgvin bispedømme – som
har så mye og som trenger så mye!

Underholdning
til leie!

Olsvik TenSing kan 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.

Julekonsert
i Olsvik kirke
7. desember
kl. 19.00
Haugatunkoret
Olsvik kirkekor
Nybø Brass
Brith Barsnes Bjordal med Triade
Marthine Bjordal, sang
Anita Barsnes, piano
Rune Johnsen Klevberg, orgel

Velkommen til Julebasar
- med mye mer...

15. november,
menighetsavdelingen
Olsvik kirke

Julemesse - kafé - åresalg - hovedlotteri

Program for dagen:

Kl. 11.30:

Dørene åpnes - anledning til å se på
fine gevinster og flotte salgsting. Kafèen
er åpen med salg av grøt, deilig nybakte
skillingsboller, saft, kaffe m.m.

Kl. 12.00:

Velkommen til åpningsord.
Sang av barnekoret.

Kl. 12.30:

Kl. 14.00:

Kl. 13.30:

Kl. 15.00:

Første åresalg, julemessesalg og salg
fra kafèen foregår parallellt
Andakt ved
Thore Wiig Andersen

Andre åresalg. Fortsatt mulig å kjøpe
kaffe og saft.
Trekning av hovedlotteriet

Kl. 15.30:

Novembertanker

Takk for i dag

November er verken høst eller vinter.
November er grå og trist. Første
søndag i november er alltid
Allehelgensdag, dagen da vi minnes
våre kjære som er død siste året eller tidligere.

Tekst: Margith Johnsen

Mange går på graven den dagen med
krans og tenner lys. Kirken vår sender
innbydelse til de pårørende som har
mistet en av sine kjære siden
Allehelgensdag i fjor og ønsker dem
velkommen til kirken om kvelden for å
ha en minnestund.

Det å gå på graven er det mange som
gjør ofte, andre går bare ved spesielle
anledninger. De fleste steller gravene til
slekt og venner gjennom hele året. Det
er godt å se velstelte gravplasser, enten
hos oss selv eller andre steder.

Når jeg er på ferie besøker jeg alltid den
lokale gravplassen for å se til graven til
en jeg kjente - som dessverre døde så
altfor tidlig. Men ellers er det bare så
godt å vandre på dette området - det er
så godt tatt vare på.

Dersom der nylig har vært en
begravelse har de en utrolig fin ordning
med at kranser og dekorasjoner blir
hengt opp på et stativ over graven.
Dermed tar det seg pent ut lenge, selv
om det regner og sløyfene kommer til
sin rett! Dette er en god idè som jeg har
delt med kirkevergen, uten resultat -

foreløpig.

Vel... november starter med
Allehelgensdag og avslutter med 1.
søndag i advent, nytt kirkeår - nytt håp
”Se din konge kommer til deg”

God adventstid.
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Årets konfirmanter:

KRIK-konfirmantene igang!

Da var årets KRIK-konfirmanter i
gang, til sammen to grupper med 20
konfirmanter på hver. De drives til
vanlig av prest Thore og ungdomslederne Are Stensland og Marius
Rene Bentzon.

Det var som vanlig enormt stor pågang
for å bli KRIK-konfirmant også i år.
Vanligvis har vi en time i gymsalen til
Olsvikåsen videregående, og avslutter
med en halvtime med andakt, bønn og
lystenning i kirken.

På noen av de første samlingene har vi
også vært heldige og hatt med oss
ressursgruppen til KRIK Hordaland som
har hatt ballidrett, leker og andakt med

oss. Alle konfirmanter som er med på
KRIK i Olsvik blir kollektivt medlem i
KRIK Hordaland.

Tekst: Thore Wiig Andersen
Foto: Thore Wiig Andersen

KRIK står for Kristen idrettskontakt, og
ble i Hordaland startet som fylkeslag i
1994. “KRIKs formålsparagraf lyder som
følger: "Kristen Idrettskontakt ønsker å
bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til
kristent liv både i idrettslag og
menighet". KRIK Hordaland har over
1000 medlemmer.

Vi som er ledere for KRIK-konfirmantene
i Olsvik prøver å legge til rette for
forskellig idrettsaktivitet. KRIK-tilbudet
for konfirmantene i Olsvik skal ikke være
bare for de som driver med idrett på
toppnivå. Vi har et lavterskelfokus.
Derfor har vi valgt ut vilkårlig ved
loddtrekning hvem som får være med av
de interesserte konfirmantene.

Selv om idrett er viktig, legger vi ikke
skjul på at vi ønsker å holde frem det
samme målet for idrettskonfirmantene,
som for de andre; å bli bedre kjent og
føle tillit og nærhet til Jesus Kristus.
Derfor skal det alltid gå en vei fra
idrettshallen til kirkerommet.
Vi gleder oss til et nytt semester med
kjempekjekke konfirmanter der idrett,
sosialt samvær og kristen tro skal stå i
fokus!
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LIVETS GANG...

DØPTE sept./okt,

Stine Pedersen Haaland
Tim Øksnes-Edis
Sander Johan Stølsnes
Morten Skumsnes Haaland
Olve Fimreite Soltvedt
William Alexander MonsenHagelstrøm
Patrick Hjortland
Mikael Hjortland
Helene Hegnes Instebø

DØPTE i andre kirker

Ivo Algrøy Prestnes
Foldnes kirke
Jeanette Steinsletten
Loddefjord kirke
Theodor Vinnes
Laksevåg kirke

OFFER

September
Søndag 22.
Menighetsarbeidet

Søndag 7.
Menighetsarbeidet
Søndag 14.
NLA
Søndag 21.
KFUK speiderne
Søndag 28.
Diakonatet

Oktober

Søndag 5.
Menighetsarbeidet
Søndag 12.
Nådehjemmet
Søndag 19.
TV-aksjonen Blå Kors

4.426

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

Asgeir Munch Oen
Eid kirke
Maria Angelskår
Strandvik kirke
Thea Velle Veum
Sælen kirke
Ella Karoliussen
Haakonsvern kirke
Alexandra Marie Østensen Dahle
Laksevåg kirke
Alv Kevin Merkesdal-Horn
Eidsvåg kirke
Andre Soldal Magnussen
Loddefjord kirke

DØDE sept./okt.

Knut Larsen
Ruth Harriet Lunde
Sofie Solheim
Kjell Frithjof Nielsen

STOR TAKK!

4.226
1.928

4.000
4.041

2.280

2.330

4.260

KFUK speiderne takker alle som var
med og støttet oss i
bøsseinnsamlingen i Globalaksjonen
der resultatet ble
kr. 6000,- og jentetene jobbet inn kr.
3000,Dermed er der overført kr. 9000,- HJERTELIG TAKK!

Olsvik barnekor
trenger ny dirigent

Bibeltimer

Olsvik menighet arrangerer i høst to
bibeltimer for alle interesserte.
Onsdag 5. november kl. 19.00
Tema: Rom. 1.16-17
ved Gunnar Kolaas

Mandag 24. november kl. 19.00
Tema: Bergprekenen
ved Thore Wiig Andersen

Begge bibeltimene holdes i Olsvik
kirke, menighetssalen.
Det vil bli servert mat og drikke.
- HJERTELIG VELKOMMEN!

Program for
formiddagstreff
høsten 2008
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!

Da vår nåværende dirigent slutter til nyttår,
trenger vi en til å overta for henne.
Har du, eller noen du kjenner,
lyst til å være sammen med en gruppe glade barn
i alder 3-8 år hver tirsdag fra 17.30 til 18.30?
Oppstart i januar 2009.
Ta kontakt med Inger-Lise Stien, tlf. 934 21 399.
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Din annonse her?
Ta kontakt med menighetskontoret,
tlf: 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

14

Det lokale begravelsesbyrå for Laksevåg og Bergen Vest

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

-opplevelser på kjøpet

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

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

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

• Egen blomsteravdeling
• Gravmonumenter

Telefon: 55 300 800

post@koba.no
www.koba.no
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Gudstjenester

November

Desember

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 7. kl. 11.00
2. søndag i advent
Høymesse
ved Thore Wiig Andersen
Nattverd
Offer: Misjonshøyskolen
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

Søndag 30. kl. 11.00
1. søndag i advent
Familiegudstjeneste
ved Arve Hansen Haugland
og Hans-Petter Dahl
Utdeling av 4-års bok
Offer: Trosopplæring

Søndag 14. kl. 19.00
3. søndag i advent
Lysmesse
ved Thore Wiig Andersen
og Olsvik TenSing
Nattverd

Søndag 21. kl. 11.00
4. søndag i advent
Gudstjeneste
ved Arve Hansen Haugland
Dåp
Onsdag 24. kl. 14.00
Julaften
Familiegudstjeneste
ved Thore Wiig Andersen
Offer: Kirkens Nødhjelp

Onsdag 24. kl. 16.00
Julaften
Familiegudstjeneste
ved Thore Wiig Andersen
Offer: Kirkens Nødhjelp

Torsdag 25. kl. 12.00
1. juledag
Høymesse ved Gunnar Kolaas
Nattverd
Offer: Menighetsarbeidet

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

Faste 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 19.00 - 20.30
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 måneden
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

KFUK-speiderne

Formiddagstreff
Sorggruppe

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

Mannsgruppe

(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

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

(Guttene)
Hvem: 8 år og oppover
Tid: Torsdag 18.00 - 19.15
Kontakt: John-Arne Solheim,
900 65 050

Bønnegruppe

KFUM-speiderne
Olsvik TenSing

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

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

