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Døren er åpen og du er hjertelig velkommen!
Velsignet advent og julehøytid!
Hilsen alle oss i Olsvik kirke
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Barnslig visdom
I skrivende stund går vi mot
adventstid, litt snø har lagt seg for en
stund og barna aker i bakken
nedenfor. Kapellanen må nok
innrømme at han er like full av
forventning som de fleste andre.

Advent handler jo nettopp om
forventning på alle slags nivåer, enten
det nå er til gaver, til god mat og drikke,
til hyggelige måltider, til stemning og
musikk, til opplevelse av fred og ro og
fellesskap over generasjonene. Men jeg
må nok også innrømme at noen av
disse forventningene også kan skape
stress, og flytte fokus bort fra det som er
viktigst.

For advent handler dypest sett om Han
som kommer fra Gud, som et håpets
lys, et lys som skinner i verdens mørke,
for at vi alltid skal se mulighetene, og
ikke bare begrensningene. Dette skal vi
blant annet markere med en lysmesse
tradisjonen tro i Olsvik kirke, 3. søndag
etter pinse. Da er du hjertelig
velkommen mitt i julestria.

av Thore Wiig Andersen

Allikevel var de barnlige midt i sin
voksne visdom. De var nysgjerrige,
søkende, undrende. Visdommen deres
var kombinert med et åpent sinn, et sinn
som var mottagelig også for drøm og
fantasi og nye stjernekonstellasjoner.
Visdommen deres var også kombinert
med en dyp tillit til en himmelsk Far, en
Gud som ledet dem gjennom
ødemarken og førte dem til målet.

I dag trenger vi mange slike vise kvinner
og menn, som forener det voksne og
det barnlige, som lar fornuft og forstand
utfylles av undring og forventning, som
kan kombinere ansvar og forpliktelse
med tillit og hengivenhet. Det er ikke
lenge til jul, og det er plass til alle rundt
krybba. Her kan vi alle få være barn,
hvile og vite at vi har en himmelsk Far
som bryr seg om oss og vil ta vare på
oss i tid og evighet.
Guds fred til deg!

Tankene går tilbake til de lekende
barna i bakken, og så til de vise
mennene rundt krybba. Det
var plass til dem også, selv
om Jesus sier at
himmelriket bare er for
dem som blir som barn
igjen. Hva da med vise,
kloke og godt voksne
mennesker?

Jula er en viktig utfordring
for alle som strever med å
være voksne,
arbeidssomme, fornuftige,
dyktige, kompetente, greie
og vellykkede mennesker. De
vise menn var godt voksne,
men allikevel fant de veien til
krybba i Betlehem. De var
tydeligvis kloke og lærde – for de
kunne tyde himmellegemenes språk.

Olsvik menighetskontor

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

Redaksjonen:
Thore Wiig Andersen
Arne I. Tandberg
Siv Fossåskaret
Gro Renate Rostrup

Layout: Sven-Ove Rostrup
Trykk: Grafisk Team AS Bergen
Utgiver: Olsvik menighetsråd

Opplag 5200. Distribueres til alle husstander i Olsvik menighet. Stoff til neste blad
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Nytt fra menighetsrådet

ved leder Torill Andersen

Kjære leser.
Nå er jeg nettopp kommet hjem fra
enda en tur til Berlin hvor jeg har
besøkt mitt nyeste barnebarn for
første gang, en liten jente. Det er godt
å se at den lille og familien ellers har
det fint.

Berlin by var preget av høytiden som
nærmer seg, masse lys, flotte utstillinger
i butikkene og mange julemarkeder. Noe
av dette fikk jeg med meg selvfølgelig.
Jeg var også på besøk i den norske
kirken og deltok i en
barnegruppesamling. Der forberedte de
julen som her med adventssamlinger,
marked og julefester.
Siden forrige nummer av
menighetsbladet har vi avviklet vår
årlige basar. Den ble svært vellykket.
Mange var tilstede på basaren, ”alle” ble
fristet til å kjøpe grøt og deilige
skillingsboller og mange gikk hjem med
en fin gevinst under armen. Jeg vil
benytte anledningen til å takke alle som
på en eller annen måte bidro til et flott
økonomisk resultat. Basaren er en av

Så var turen kommet til meg, og
oppfordringen om å skrive noen ord
om en favorittsalme. Siden vi nærmer
oss jul, så tenkte jeg å velge en
julesalme denne gangen.

Og det er ikke lett å velge blant mange
nydelige og stemningsfulle. Men likevel
så husker jeg spesielt ”Jeg synger
julekvad” fra mine barneår, opprinnelig
en latinsk salme fra 1300-tallet, som ble
oversatt til tysk av Martin Luther i 1533,
og videre til dansk av Magnus Brostrup
Landstad i 1856, og endelig til nynorsk
ved Bernt Støylen i 1905.
Først og fremst er det stemningen i
melodien som tiltar meg, men også
teksten i første og siste vers. Flottest
synes jeg den opprinnelige nynorskformen ”Eg synger Jolekvad” er.
Sangen klarer på utmerket vis å få frem

menighetens største inntektskilder.

Vårt nye undervisningsutvalg arrangerte
to bibeltimer i november som ble godt
besøkt. Det viser at det er behov,
målgruppen er de voksne. Jeg ønsker
utvalget lykke til, de vil nok finne flere
spennende tema fremover.
Arbeidet i menighetsrådet preges ikke
av de store sakene nå. Vi har lagt
møteplan for våren 2009, møtene blir
som før om torsdagen en gang i
måneden i snitt med AU to uker før,
første møte er 29.1.
MR og stab skal ha en samling i februar
på Skjærgårdsheimen hvor vi skal se
både fremover og bakover.

MR må tidlig neste år nedsette en
valgkomite for neste menighetsrådsvalg.
Olsvik menighet har vært representert
på den årlige MOLA seminaret på Voss.
Det blir to julefester i menigheten i år,
29.12 for voksne og 3.1 for familier. Se
mer informasjon annet sted i bladet.

Min salme

Det er adventstid, tid for å være
sammen, fiolette farger og lys,
ettertanke. Hvert år ønsker jeg at det
skulle prege min egen tid mer, men jeg
lykkes ikke helt. Likevel tillater jeg meg
å håpe at DU tar deg tid og ønsker deg
velkommen til alt som vil bli å se og
høre i Olsvik kirke i advents- og
juletiden.

Jeg vil denne gang avslutte med en av
de fineste adventssalmer jeg kjenner, av
en ubegripelig grunn er den ikke med i
forslaget til ny salmebok. Du finner den
på nr. 7:
Hvorledes skal jeg møte og favne deg
min skatt, du skjønne morgenrøde mot
all min jammersnatt?

Min Jesus, si hvorledes mitt arme hjerte
skal rett smykkes og beredes og bli din
brudesal.
En god og fredelig ønsker jeg dere alle.

Tekst: Thore Wiig Andersen

den store gleden over det lille barnet
som er født. Første verset er trolig
skrevet av dominikaneremunken
Henrik Suso som dødde i 1366, men
de øvrige vers trolig er lagt til senere.

Eg synger jolekvad,
Eg er so glad, so glad!
Eg ser min Jesus kvila
Som barn i ringe kår,
På moderfanget smila
Som soli varm og klår.
Han er Frelsar min!

- Henrik Suso
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Ny menighetskonsulent

Tekst Arne I. Tandberg
Foto: Bjarne Andersen

Fra 1. desember er Bjarne Andersen
ansatt som ny menighetskonsulent i
både Olsvik og Nygård menigheter.
Dermed får han en hel stilling, så
denne gangen er det håp om at han
kan bli lenger i stillingen enn de siste
vi har hatt. Han skal bruke halve tiden
på hvert menighetskontor.

han skal forholde seg til to menigheter,
men håper at det lar seg ordne på greit
vis. Det kan bli en del kveldsarbeid, og
dagene for de to menighetene må
samordnes. Ingen kan som kjent være
på to steder samtidig. Men han mener
det er forstandige folk i stab og råd i
begge menighetene, og da bør det
kunne gå bra. Kona hans har en
liknende stilling i Søreide menighet, så
han er stort sett klar over hva han går til,
og at det kan bli travle dager.

Bjarne er utdannet lærer, og har i tillegg
mellomfagseksamen i
kristendomskunnskap fra NLA. Fra 1980
til 1987 var han lærer i Dyrøy i Troms.
Deretter arbeidet han ni år i Det Norske
Misjonsselskap i Bergen, først som
barne- og ungdomssekretær, senere
som områdesekretær for Bergen og
Midhordland. Siden 1996 har han vært
lærer på Kaland skole i Bergen.

Bjarne er fremdeles engasjert i NMS.
For tiden er han leder for områdestyret
for Bergen, Vest- og Midhordland, så
han synes det er kjekt at vi i Olsvik har
et misjonsprosjekt gjennom NMS. Det
han måtte ha igjen av fritid går med til
sang og titting. Han synger i Fana
Kyrkjekor. Og tittingen – den er på
fugler. Man han får det nok for travelt til
at han kan sitte på kontoret i Olsvik og
bare titte på fuglene på utsiden.

Bjarne sier at han har ønsket seg over i
en kirkelig stilling, og at 12 år i
skoleverket kan være nok. Stillingen
som menighetskonsulent synes han er
spennende, der kommer han borti det
meste av det en menighet driver med.
Han ser at det kan være en utfordring at

I Olsvik kirke er himmelen på plass, krybben er på plass og mange er på
vandring. Men den egentlige...

... krybben er tom!

Krybben i stallen som Jesus ble født i
samler en feirende skare hvert år.
Alle blir stemningsfullt ønsket vel møtt i
stallen hvor oksen og aseneet står uten å stanse og tenke seg om, og å
oppdage at krybben er tom.

Nå skal vi vandre til krybben, slik synger
mange som tror og som slett ikke tror der skal man se på en frelser som gynger
stille i natten på armen til mor.
Innfanget blir man av stemningen som
ikke oppdager at krybben er tom.
Slik har det skjedd og vil skje i en jul som
verden har pyntet med søt romantikk.
Englene daler rett ned i et skjul som
lyder av stereojulemusikk.
Pengene flyter i endeløs flom.
Kassene fylles - men krybben er tom.

4

Krybben er tom den, for barnet ble revet
ut av den drømmen vi omga det med!
Barnet ble mann, og det virket og levet
for å bli hengt på et korstømret tre
etter en meningsløs, fellende dom!
Når skal vi skjønne at krybben er tom?

av Rolf Tofte

Søk ikke barnet i krybben i stallen,
søk det i Bibelens ånd og bokstav!
Stallen var stedet - nå er den forfallen,
krybben er tom som hans kors og hans grav!
Levende står Han og roper sitt Kom!
Kristus er fylden - men krybben er tom!
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Hugs - den skal vatnast på skåla!

Tradisjonen tru er det den store
basardagen i Olsvik kirke i midten av
november. Ein god tradisjon som
mange set pris på!
For det var fullt i menighetssalen denne
laurdagen. Unge som eldre kunne nyta
risengrynsgraut, heimelaga kanelbollar
og vafler medan dei venta på den store
gevinsten! Og gevinstar var det rikeleg
av! Over 100 på dei to åresala, samt 30
ekstra flotte i loddboksalet.

Antonsen. Ho er ein av dei 8 som sit i
basar-komiteen. Alt i mai møtes dei for å
førebu denne førjulshendinga.
- Inntekta frå basaren er viktig for
arbeidet i menigheita, rundt 50 tusen får
me inn kvart år, seier Dagny.

Medan me som brukar nokre timar i
kyrkja denne ettermiddagen kan få med
oss flotte strikkejakker, forkle til

Tekst: Siv Fossåskaret
Foto: Margith Johnsen

julebaksten eller ein pose kaffi. Vel verd
turen – også om du ikkje vinn!

Eg for min del vann ein vakker, lilla
blome – St. Pauli heiter den visst…
Vatningsråd fylgjer også med av Torill
som deler ut gevinstane: hugs den skal
vatnast på skåla to gonger i veka! Og
framleis står den fint til dei lilla
adventsljosa!

- Dei fleste gevinstane får me som
gåver, anten har folk laga dei eller kjøpt
dei inn til oss, seier Dagny Gilje

Hjertelig takk!

... til alle dere som på forskjellig vis
støttet menighetens julebasar –
enten dere laget gevinster, kjøpte
eller tigget gevinster, solgte og
kjøpte lodder. Alle monner drar heter
det og netto resultatet ble kr.50 300,Det kommer virkelig godt med i en
tid hvor det skjæres ned på de fleste
tilskudd.

Spente tilhørere til barnekorets opptreden.

Barnekoret imponerte med flott sang.

Noe av det flotte som kunne vinnes på basaren i år.

Noen vant litt, andre vant mer...

Hyggelig selskap, god bevertning og flotte gevinster.
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KRIK-fotballcup:

Olsvik konfirmantene tok sølv!

Lørdag 15 november reiste en god
gjeng med konfirmanter sammen med
Thore prest og Hans-Petter kateket til
Vestlandshallen i Åsane for å delta i den
årlige KRIK fotballcupen. Vi hadde tre
lag med; To jentelag og et guttelag.
Dessverre ble det ene jentelaget vårt
slått ut av turneringen på en noe uheldig
dommeravgjørelse. Guttene derimot
vant gruppespillet suverent, og gikk til

semifinalen, som de vant 3-2, etter
opphenting og scoring i de siste
sekunder. I finalen ble dessverre
Birkeland KRIK konfirmantene for
sterke, men vi har god grunn til å være
veldig stolte over alle konfirmantene
som deltok.
Cupen var godt organisert og spilt på
kunstgress. Midt i turneringen var det en
fin andakt med intervju av en kristen

Hvordan har du det…

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

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST
6

Tekst og foto: Thore Wiig Andersen

kvinnelig landslagspiller i fotball.
Konfirmanten Jørgen Furhovden
Bjelland, guttelagets keeper vant
triksekonkurransen som ble arrangert.
Vi regner med å komme igjen, da
gjerne med gullet hjem til Olsvik. Takk til
alle som var med og gjorde dette til en
fin opplevelse denne lørdagen!

Kirkeruten av Frode

Med dette vil vi introdusere en ny spalte i Olsvik menighetsblad.
I menigheten vår finnes det mange flotte, kreative mennesker.
En av disse, Frode Lærk Thorsen, har mange talenter, blant
annet å tegne. Planen er at Frode sine morsomme ruter skal bli
å se i hvert menighetsblad fremover. Så vi gir dere altså:
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Intimkonsert:

Stang inn for Olsvik TenSing

Tekst: Thore Wiig Andersen
Foto: Christer van der Meeren

Så var tiden inne som mange hadde
gledet seg til, nemlig tiden for
intimkonsertene til Olsvik TenSing.
Undertegnede gikk på det siste
showet på søndag 23. november kl.
17.00. Det første som slo meg, da jeg
kom inn i kirkekjellen i Olsvik kirke,
var den koselige stemningen med
levende lys, dempet belysning,
stappfullt med folk og hygge med
familie og venner av TenSingere.

det ikke måte på sprø eksperimenter de
skulle gjennomføre både her og der. Vi
lo så vi grein.
Så varte det ikke lenge før vi var inni
ghettoen, der Yvonne sang Elvis låten
”In The Ghetto” nydelig, med sjelsfull
backing av koret. Så var tiden inne for
dans, av forskjellig art. Cathrine Mørner
og jentene disket opp med råstilig
koreografi. Her var det imponerende
hvor godt timet bevegelsene danserne i
mellom var.

Showet startet heidundrande med god
trøkk i koret og fin soloprestasjon av
Henrik på ”Get Out Of My Dreams And
Into My Car” Guttorm hadde en slags
konferansierrolle, der han slo an tema

Så var det tilbake til motorveien og ”Life
Is A Higway” med kraft i TenSingmotoren, og solist Lene.
Videre fulgte det ene praktnummeret
etter det andre. Mye kunne vært trukket
frem, men vi velger å nevne den flotte
Det hele endte ganske så dramatisk,
ved at det ble et oppgjør mellom et
kjærestepar og brudd mellom dem.
Etter dette gikk ferden videre til mer vide
saggebukser og hip-hop style. Koret
trøkte i med ”All My People”. Her var det
høy gansta-faktor fra Erik Stephansen
og Eirik Lærk Thorsen som solister.
Overgangen kunne vel ikke bli mer total,
da Elen opptrådde med en sang med
akkustisk gitar som var alldeles nydelig.

ABBA-medleyen til avslutning.

Jo da, vi må konkludere at Olsvik
Tensing nok engang traff stang INN med
sine intimkonserter. Bandet gjorde også
en god jobb, og vi gleder oss allerede til
neste år!

tidlig; ”INN og UT”. Om dette var en rød
tråd gjennom forestillingen kan kanskje
sies hvis en bruker fantasien aktivt.

Fort svingte showet over mer til cowboymodus med ”My Achy Breaky Heart”
med en råtøff cowboy på vokal, Espen
Furdal. Videre fulgte en sterk tolkning av
”Chasing Pavement” av Marthine, en
veldig god prestasjon som fikk det til å
fryse på ryggen for menighetsbladets
utsendte.

Så fulgte et kort dramastykke, med en
samtale i sofaen om hva som egentlig er
inn? Samtalen svingte mellom mote,
spille i korps, om å være intro og utro.

Vi ble ytterliggere roet ned med Camilla
sin hjertevarme tolkning av ”Out Of
Reach”.

Så ble hele scenen flyttet over til
forskningsstasjonen med gale
professorer med jæren-dialekt. Her var
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Kulturuken:

Nok en flott uke omme

Da var nok en flott kulturuke omme,
og menighetsbladet ønsker å dele
noen biter av det som skjedde i år.

Først og fremst må vi gratulere kunstog kulturkomiteen med kulturprisen de
fikk! Det var etter vår mening ærlig
fortjent etter mange år med nitidig og
oppofrende arbeid. Å arrangere en
kunst- og kulturuke krever mye frivillig
innsats og arbeid, og folkene i komiteen
fortjener en stor applaus for det
pågangsmot de har vist.

I år var det mye spennende både for
øye og øre. Alt fra kirketekstiler til annen
type kunst. Undertegnede var for
eksempel og hørte på Inge Eidsvåg, i
Olsvik kirke, som tok for seg
tema ”Læreren - veileder,
byråkrat, kunstner eller noe
annet”. En god del mennesker
hadde tatt turen denne
formiddagen til kirken for å høre
på Eidvåg, blant annet mange
lærere. Det var et spennende
og personlig foredrag Eidsvåg
holdt, med humoristiske anslag
i forhold til lærerrollen.
Denne formiddagen hadde
også varaordfører Trude
Drevland tatt turen til Olsvik
kirke, for å gi ros og
oppmuntring for det viktige
kulturbidraget kunst og
kulturuken er for Olsvik som
bydel.

Noen vil nok i ettertid savne Tormod
Klovning og co, tidligere prest i Olsvik,
som måtte melde avbud i forhold til
konsert, pga av sykdom.

Men likevel var mange av oss imponert
av gjennomføringen og bredden i
programmet i år, på tross av noen
avlysinger underveis. Vi takker nok
engang komiteen, og ser frem til neste
år!
Inge EIdsvåg i sitt foredrag.

Salgsutstillingen er en populær del av kulturuken i Olsvik, med flott kunst til salgs.

Gunnar Danbolt forteller om kunst.
8

For mange var nok også Gunnar
Danbolts foredrag under uken et
høydepunkt.

Tekst: Thore Wiig Andersen
Foto: Diverse

Masse fin kunst å se på.
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LIVETS GANG...

DØPTE november

Julian Kapedani
Luka Konstandin Kapedani
Tuva Marie Straumøy Fossengen
Amalie Nielsen Sandtorv
Emma-Lovise Lerøen Pedersen
Daniel Krydsby Bessesen
Emma Lovise Lefdal Mandelid
Thilde Hanevik Eriksen

OFFER

Oktober

Søndag 26.
Menighetsarbeidet
Dåpsopplæring

November

Søndag 9.
Misjon i øst
Søndag 16.
Olsvik søndagsskole
Søndag 23.
Menighetsarbeidet
Søndag 30.
Trosopplæring

2.480
1.790
3.123

2.557

1.210

Julegaver

Er du lei av alt mas og styr omkring
julegavene? – er det vanskelig å finne
på hva du skal kjøpe? – gjør du det
enkelt og gir noen kroner?
Tradisjonen tro så følger her en giro
ved dette nr. – i håp om at du kan gi en
gave til Givertjenesten, eller til
Menighetsbladet.

Julefest for
voksne
Olsvik kirke
Mandag 29. desember
kl. 12.00
Andakt ved personalprest
Trygve Danielsen

Sang og musikk ved
Anita Barsnes og Marthine Bjordal
Sang ved Brith Barsnes Bjordal
Opplesning v/Odd Sætre

Middagsservering
Billett kr. 100,- ved inngang
Transport som ved formiddagstreff

DØPTE i andre kirker

Emil Hjønnevåg
Haakonsvern kirke
Ole Peter Utvær
Selje kirke
Marius August Linde Krogenæs
Loddefjord kirke
Julian Norgård Abelsen
Loddefjord kirke

NOTÉR
Formiddagstreff 2009:
12. februar
12. mars
16. april
14. mai
11. juni tur

Lions

Bergen Vests årlige januarfest for eldre.
Festen blir
søndag 25. januar kl. 17.00
i Loddefjord menighetshus.
Påmelding til
Claes Smith tlf. 55 50 93 79
eller
Per Stenhjem tlf. 55 93 22 85
innen 19. januar.

Julefest for
hele familien
Olsvik kirke
Lørdag 3. januar
kl. 16.00

Velkommen til Julefest for hele
familien.

Det blir :
Masse sang, andakt ved
kapellan Thore Wiig Andersen
God mat, tryllekunstner, juletregang
m.m
Det koster kroner 75,- for voksne,
barn gratis.

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

DØDE

Ingrid Gudrun Kristoffersen
Leif Breivik
Sara Kristine Løvik

Trekningsliste

Her er gevinstlisten:

1. Fanajakke: Lise Chr. W. Østensen

2. Strikket blått teppe: Sigfrid Øpstad

3. Sengesett: Else Jakobsen

4. Quiltet pute: Liv Kjørlaug Fossum
5. Hardangersømduk:

Truls Petter Løvby Jørgensen

6. Quiltet pute: Kristin S. Hauge

7. Juleduk: Sarah Elise G. Rostrup
8. Brodert pute: Anna Valaker

9. Rødt strikket sett: Elisabeth Midtun
10. Vannkoker: Vilde Kjenes

11. Glassfat: Gunn Høstmark

12. Lilla strikket sett: Solveig Martinsen

13. Kjøkkenutstyr: Signe Berentsen
14. Mariusjakke: Bjørg Slettmo

15. Kjøkkenutstyr: Henrik Frøiseth

16. Gavekort Vestk.: Gunnhild Hanevik
17. Dukke m/trille: Ester Tveita
18. Herregenser:

Synnøve og Øyvind Håland

19. Krumkakejern: Astrid M. Haugland
20. Strikket teppe: Else Jakobsen
21. Juleservice m/duk:
Kari Melhus Tandberg

22. Genser: Gunn Høstmark

23. Grå bomullsgenser: Elly Stadnes

24. Hvit damegenser: Eva G. Stokke
25. Lilla strikkesett: Håkon Hansen
26. Herregenser: Tore Tangen
27. Hvit hettegenser:
Sverre Johannessen

28. Rødt strikket sett:
Jørn Erik Ødegård

29. Lilla bolero: Geir Larsen

30. Sengesett: Anna Melhus

9

menighetsbladet nr 6 2008:Olsvik menighetsblad

05-12-08

10:01

Side 10

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
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Det lokale begravelsesbyrå for Laksevåg og Bergen Vest

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

-opplevelser på kjøpet

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

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

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

• Egen blomsteravdeling
• Gravmonumenter

Telefon: 55 300 800

post@koba.no
www.koba.no
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Gudstjenester

Desember

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

Fredag 26. kl. 12.00
2. Juledag - Stefanusdagen
Gudstjeneste
ved Thore Wiig Andersen
Dåp
Offer: Menighetsarbeidet
Søndag 28. kl. 11.00
Søndag etter jul
Høymesse
ved Thore Wiig Andersen
Nattverd
Offer: Menighetsarbeidet

Onsdag 31. kl. 23.15
Nyttårsaften
Midnattsmesse
ved Arve Hansen Haugland

Januar

Torsdag 1. kl. 12.00
i Loddefjord kirke
1. Nyttårsdag
Felles gudstjeneste ved Leif
Thingnes og Gunnar Kolaas
Nattverd
12

Søndag 4. kl. 11.00
Kristi åpenbaringsdag
Gudstjeneste
ved Thore Wiig Andersen
Dåp
Offer: Menighetsarbeidet

Søndag 11. kl. 11.00
1. søndag etter Kristi Åpenbar.
Høymesse
ved Arve Hansen Haugland
Nattverd
Offer: Nådehjemmet

Søndag 18. kl. 11.00
2. søndag etter Kristi Åpenbar.
Gudstjeneste
ved Thore Wiig Andersen
Dåp og nattverd
Offer: Menighetsarbeidet

Søndag 25. kl. 11.00
3. søndag etter Kristi Åpenbar.
Gudstjeneste
ved Arve Hansen Haugland
Nattverd
Offer: Kirkens SOS

Februar

Søndag 1. kl. 11.00
Vingårdssøndag
Familiemesse ved Thore Wiig
Andersen og Gunnar Kolaas
Dåp og nattverd
Offer: Menighetsarbeidet

Søndag 8. kl.11.00
Såmannssøndag - Bibeldagen
Høymesse
ved Arve Hansen Haugland
Nattverd
Offer: Bibelselskapet

Søndag 15. kl. 11.00
Kristi Forklarelsesdag
Gudstjeneste
ved Thore Wiig Andersen
Dåp
Offer: Menighetsarbeidet

Søndag 22. kl. 11.00
Fastelavnsøndag
Gudstjeneste
ved Arve Hansen Haugland
Nattverd
Offer: Familie & Media

Side 12

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.

