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Ingenting er umogeleg for Gud
Tenk ikkje på det som hende før, gjev
ikkje akt på det som eingong var! Sjå,
eg skaper noko nytt. No gror det
fram. Merkar de det ikkje? Ja, eg legg
veg i øydemarka og stigar i ørkenen.
Jes43:18-19
Tenåra hugsar eg mellom anna som ei
tid der ein skulle ta fleire store val; kva
skulle eg gjere etter ungdomsskulen?
Kva line skulle eg velje på
vidaregåande? Skulle eg gå på
bibelskule, folkehøgskule eller ha eit
jobbeår før eg tok til med ei utdanning?
For ikkje å snakka om kva eg skulle bli;
mot kva skulle eg sikte inn kursen på?
Mange jamgamle hadde vitnesbyrd på
møter om korleis Gud hadde hjelpt dei
til å ta ei avgjering om både det eine og
det andre, at Han hadde gjeve dei gode
skilt på vegen.

av Marit Nesse

anbefalast på det sterkaste! (Er å få på
norsk.) Den peiker på strategien
djevelen brukar når han angrip oss; kva
han gjer for at me skal venda Gud
ryggen. Boka er skriven som brev frå
ein demon som lærer opp ein yngre.
Our cause is never more in danger than
when a human, no longer desiring to do
our enemies will, looks around upon a
universe from which every trace of Him
(God) seems to have vanished, and
asks why he has been forsaken – and
still obeys.
Den unge kvinna stod tilslutt. Eit Guds
under.
Uansett kva me følar, så er Herren der.
Uansett kva som ligg bak; Herren er der.
Når me ser framover skal me ta med i
betrakninga at ingenting er umogeleg
for Gud.

Eit vitnesbyrd som sat uvinneleg
inntrykk på meg, kom frå ei ung kvinne i
byrjinga av 20-åra. Heilt sidan ho var ei
lita jente, hadde ho tenkt ho skulle verte
sjukepleiar. No stod og falt alt på at ho
ikkje strauk på medikamentrekninga;
dette var siste sjanse. Tårar rann då ho
fortalde at då me rett før hadde sunge
”Gud vil rydde vei, der hvor ingen veier
er. Og når Hans verk er skjult for deg, vil
Hans løfter åpne vei (…)” hadde ho fått
vissheit om at uansett kva som skjedde,
hadde Gud ein plan for ho. Var det
sjukepleiar ho skulle verte, så ville Han
få ho i mål, finna ein veg. Var det ikkje
det, så ville Han føra henne på nye
vegar.
Det er lett å vitna om at Gud er god og
hjelper oss. Å fortelje at ein er rådvill og
ikkje skimtar Gud eller Hans vilje, kostar
mykje meir. Sjølv om alle opplever det
ein eller fleire gonger i livet. Desto
sterkare er det å høyre når nokon seier
at eg veit ingenting om framtida mi,
anna enn at Gud er der.
C. S. Lewis har skrive ei bok som heiter
Djevelen dypper pennen. Boka
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Debatt:

Interiøret i Olsvik kirke
Om endring av interiør i Olsvik kirke.
I menighetsbladet nr. 3/08 orienteres det
om et spesielt møte i menighetsrådet
hvor man har drøftet ønsker om
endringer i kirkerommet. Det fremgår
også at resultatet av drøftingene
allerede var sendt til det kirkelige
fellesråd for godkjenning.
Interesserte kunne få kopi av
planene ved henvendelse til
kirkekontoret.

skulle selvsagt sendes tjenestevei via
prost til biskop for godkjenning når det
ble aktuelt. Jeg mener allikevel med
støtte fra Lønning at endringene er av
en såpass alvorlig art at saken først må
legges frem for et lovlig innkalt
menighetsmøte til drøfting og uttalelse
før saken sendes tjenestevei.

Jeg er klar over at det tidligere har
vært fremmet forslag for
menighetsrådet om temmelig
radikale endringer som heldigvis har
blitt forkastet. De foreliggende
planene er atskillig mer moderate,
men allikevel av en slik art at enkelte
endringsforslag har både teologiske
og liturgiske implikasjoner. Jeg fant
det derfor naturlig å sende en kopi til
biskop Lønning som i sin tid både
tok initiativ til og var en drivende
kraft i hele kirkeprosjektet og derfor
sikkert var interessert i kirkens
videre skjebne. Biskopen takket for
orienteringen og kom med flere
nyttige kommentarer, samtidig som
han ville være varsom med å ytre
seg som om han fremdeles hadde
noen embetsmyndighet.
Det er to sider ved saken som jeg vil
kommentere her. Det ene er det rent
formelle, nemlig saksgangen. Det
må være helt klart at det kirkelige
fellesråd ikke har noe mandat eller
myndighet til å vedta eller godkjenne
noen endringer av kirkerommet. Det har
bare med eventuell vedlikehold å gjøre
etter bevilgning fra kommunen.
Heldigvis fikk jeg opplyst av
soknepresten at opplysningen i
menighetsbladet var misvisende.
Planene var sendt til fellesrådet som en
ren orientering om menighetsrådets
ønsker for kirken i fremtiden. Disse

Svar til Ragnar Grøm.
Takk for godt engasjement i Olsvik
menighet og i saken om justering/
utsmykking av kirkerommet i Olsvik
kirke.
Viser til referat fra menighetsrådets
møte i april i fjor, informasjon gitt i
menighetsbladet juni 2008, din samtale
med soknepresten september 2008 og
ditt brev til menighetsrådet ovenfor.

Når det gjelder de reelle endringene,
skal jeg nøye meg med de som gjelder
alteret og som for meg er vanskelig å
akseptere. Jeg kan forstå at man ønsker
en utvidelse av alteret og har ikke noe
mot det. Verre er forslaget om å fjerne
paramentene på alteret og erstatte dem
med en hvit hardangersøm duk. For det
ene er det et eklatant stilbrudd å
plassere en slik duk i en moderne kirke

Justering/utsmykking av kirkerommet er
en sak som har vært diskutert lenge og
tatt mye energi. Dette menighetsrådet
ser det derfor som viktig å få den
avsluttet i respekt for det arbeidet som
er nedlagt og for å holde engasjementet
oppe.
Menighetsrådet har ikke kommet med
sine forslag uten kontakt med
sakkyndige. Menighetsrådets
arbeidsutvalg hadde møte med Ketil
Nødtvedt, Åse Høye og Anne Marit Hoff

med ellers lyst trevirke, hvor vakker den
enn måtte være i en eldre kirke hvor den
passer inn stilmessig.
For det andre og viktigste – å fjerne fra
alteret paramentene som både har
nattverdsymboler og markerer
kirkeårstidene virker for meg som en
regulær liturgisk retrett. I en tid hvor
kirken gjennom liturgisk arbeid og
fornyelser i flere tiår har forsøkt å
bevisstgjøre menighetene overfor
gudstjenestens mange aspekter,
inkludert symbolene, er dette en
alvorlig svekkelse. Riktignok er det
foreslått å flytte antependiene til et
foreslått sidealter på høyre
sidevegg. Men dette har ingen ting
med nattverden å gjøre og må vel
være tenkt til meditasjon og bønn.
Antependiene med klare
nattverdsymboler hører hovedalteret
til. Det samme gjelder
kirkeårsfargene.
Jeg skjønner jo at hovedargumentet
for å fjerne tekstilene fra alteret har
med fargene å gjøre som etter
sigende ikke passer til alterteppet til tross for at det var alterteppet som
skulle tilpasses fargene i de øvrige
tekstilene og ikke omvendt.
Personlig tror jeg allikevel at
problemet er noe overdrevet og til å
leve med. Folk flest legger ikke så
stor vekt på fargediskrepansen om
de i det hele tatt legger merke til
den. De mange prestene som har
tjenestegjort i kirken og kommer til å
gjøre det i fremtiden har dessuten egne
stolaer i kirkeårets farger som også
”spriker” i forhold til alterteppet.
Jeg skulle gjerne ha kommentert flere
andre forhold, men av plasshensyn
nøyer jeg med dette. Konklusjonen med
sterk støtte fra biskop Lønning blir da:
La oss for all del beholde alteret med
symbolene!
RagnarGrøm

som er biskopens rådgivingsgruppe i
slike saker.
Menighetsrådet er helt klar over at
Bergen Kirkelige Fellesråd ikke har
mandat eller myndighet til å vedta
endringer i kirkerommet slik det gjerne
kunne forstås ut fra informasjon i
menighetsbladet. Første runde i
saksgangen er imidlertid BKF med kopi
til prosten.
TorillAndersen,lederavmenighetsrådet
GunnarKolaas,sokneprest
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Min salme
Tekst: GroRenateRostrup
Da jeg fikk spørsmålet om å skrive
denne sekvensen, fikk jeg litt panikk.
Jeg er ikke veldig kjent i "salmeverden"
og tankene begynte å rase om hvilken
salme jeg skulle velge. Valget falt dog
ikke på en salme, men på en sang. En
kristen sang. En vakker sang. En sang
som vekket noe i meg første gang jeg
hørte den og en sang som fortsatt rører
noe i meg hver gang jeg hører den.
Sangen heter “Reason Why” og er
skrevet av en svenske. En utrolig kul
svenske med navn Samuel Ljungblahd
(30). Han er bosatt i Umeå og har drevet
med musikk siden han var 15 år. Stilen
hans er funk/soul og man forventer
egentlig ikke at en svenske synger når
Wheredidyoucomefrom
Itslikeyouturnedmeupsidedown
Thedaymyeyesfellupon
Yoursoulthatshinessobright
Itfeelssogood
NowIfeelallright

man hører låten. Den er varm, vakkert
melodiøs, rørende, fengende og
ubeskrivelig nydelig.
Jeg hørte den første gang på en konsert
Ljungblahd hadde her i Bergen sammen
med Oslokoret Mosaic. CD´en Reason
Why, ble kjøpt dagen etterpå og hørt
nesten sammenhengende i ukene som
fulgte. Jeg er enda ikke lei, og den betyr
like mye for meg nå.
Teksten snakker egentlig for seg selv.
Personlig syns jeg den beskriver mitt
forhold til Gud ganske bra. Jeg følte en
tilhørighet da jeg hørte den og syns det
er en flott måte å sette ord på følelsene
omkring Gud.
ThereasonwhyI'mhigh
Everymomentofeachdaythatpassesby
IfgivenachanceI'dstandandscream
thesewordsoutloud
YouarethereasonwhyIsmile
Differentseasonstroubledsigns
Canturnmeupsidedown
Butwithyoubymyside
Iseemtofindawaysomehow
Acrossthebridge

Achangeintheatmosphere
Anewwaytofightmyfears
Noneedtobeafraidnomore
Youarethereasonwhy

Begge cdene til Ljungblahd anbefales
på det sterkeste.
Towardsmyfreedom
Sotakemeawayfromhere
Uptoyouratmosphere
Lendmeyourkey,unlockthisdoor
Aplacewherepeacereigns
Andwheresaintsproclaim
Itsthatlovingfeeling
ThatIadore

Fasteaksjonen:

SOS fra sør

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon i 2009
setter fokus på fattige menneskers
møte med klimaendringene.
Klimaaksjonen ”SOS fra sør” tar på
alvor at fattige mennesker sender ut
sine nødrop om mer tørke, flom og
ekstreme værforhold. Den 31. mars
vil bøssebærere fra Olsvik menighet
gå fra dør til dør og samle inn penger
til ofrene for klimaendringene.
Konfirmantene våre stiller opp som
de pleier. Vi synes det er viktig å
være med å gi konfirmanttiden
innhold som dreier seg å gjøre noe
for de som har mindre enn oss selv.
Konfirmanttiden dreier seg i stor grad
om vårt forhold til Guds skaperverk
og våre medmennesker.
Men det er viktig å si at fasteaksjonen er
hele menighetens oppgave. Vi trenger
frivillige, både til å være med å telle,
dele ut bøsser, men ikke minst å være
med å gå sammen med våre
ungdommer. På den måten kan vi være
med å gjøre en innsats sammen, og det
koster ikke mye av vår tid! Foreldre til
konfirmanter oppfordres på det
4

sterkeste til å stille opp sammen med
sine, og ellers alle andre i menigheten.

som har ansvar for flomvarsling og
redningsarbeid når katastrofen skjer.

De som opplever klimaendringene på
kroppen har sterke beskrivelser:

I Kenya, som rammes av hyppigere
tørke, støtter Kirkens Nødhjelp
prosjekter som samler og lagrer
regnvann til tørre perioder. Dessuten
dyrkes planten jatropha som trives i
tørre områder og som gir biodrivstoff,
velegnet til strømaggregater og biler.

- Flommen i fjor var den største jeg kan
huske. Vannet steg her på øya og folk
satt på takene og ropte på hjelp. Hvis
naturkatastrofene blir flere og sterkere,
vil det ramme oss hardt, sier Asha fra
Bangladesh, en av mange som roper
SOS, og ber oss ta klimatrusselen på
alvor.
Mens vi i den rike delen av verden kan
forebygge og forsikre mot naturens
ødeleggelser, står mennesker i fattige
land i fare for å miste alt når katastrofen
rammer.
Derfor går penger fra årets fasteaksjon
blant annet til å gjøre fattige i stand til å
møte mer ekstremt vær. I flomutsatte
områder som Bangladesh innebærer det
blant annet treplanting, som hindrer at
verdifull jord skylles bort når flommen
rammer. Dessuten sikres hus mot flom
og det opprettes lokale krisegrupper

Klimaendringer er tvunget stadig høyere
opp på dagsorden i den vestlige del av
verden, og Kirkens Nødhjelp ønsker å
markere at klimaendringer er et
rettferdighetsspørsmål. Vi som bor i den
rike del av verden bidrar mest til
endringene i klimaet og har derfor et
spesielt ansvar for å lytte til SOS-ropene
fra fattige mennesker.
Ta derfor godt i mot bøssebærerne fra
vår menighet når de banker på din dør!
Du kan også støtte aksjonen gjennom
givertelefon: 820 44 088 (175 kroner)
eller via kontonummer 1594 22 87493.

Medarbeiderfest:

Nokon må vake

Tekst: MaritNesse
Foto:IngridVik

Norge fungerar ikkje utan bilar, og
Olsvik menigheit fungerar ikkje utan
dykk, sa Margith Johnsen i den
varme velkomstopninga fredag 17.
januar. Då var det nok ein gong fest
for alle som gjer ein innsats i kyrkja.
Kvar arbeidsgruppe fekk sitt eige hjarte,
og etter kvart som hjarto vart hengd
opp, reiste dei seg som høyrde til i
gruppa. Veldig greitt å få eit andlet på
kven som gjer kva. Nokon hadde vore
nær ved å ikkje koma på festen fordi dei
tykte det dei gjer i kyrkja er så lite at det
betyr ingenting. Heldigvis er Margith ei
ordets kvinne, og overtyda fleire om at
det dei gjer er viktig! Dei utgjer ein
skilnad. Dersom dei ikkje hadde utført
oppgåva, kven skulle då gjort det? Alle
kommentaren på
det. No er klokka
19:15, sa Greta, når
skal eg slutta? Ho
skulle få halde på
så lenge ho ville. Så
vanskelig du er,
svara ho då, har de
ikkje planlagt
festen? For min del
kunne Gramstad ha
halde fram heile
kvelden til ende,
den vetle halvtimen
ho tala var over på
eit blunk. Ho gav
oss mange tankar
der ho snakka om å

Alterringen var dekka av lysande telys.

gjera ein skilnad innanfor dei ramane
me har, kor omsorg er uttrykk for
kjærleik og at der er inga handling utan
haldning. Til avslutning lærte ho oss
viktigheita av synkronisering; å vera der
den andre er og følgja den sitt tempo for
å kunne hjelpa. No vil eg syngja Noen
må våke i verdens natt, sa Greta då ho

Utan at eg veit noko om kva som låg i
hjarto på alle desse menneska denne
kvelden, låter det til at Olsvik menigheit
har mange brennande medarbeidarar
som ønskjer å halde fram slik dei har
gjort til no, som vil fornya speiderløftet
om å ha eit våke auga, eit varmt hjarta
og ei ope hand.

gjekk frå talarstolen. Etter ein slik tale
vart teksten enno tydelegare og
sterkare.
Etter ein kveld med mykje god mat,
song og hyggje rundt bordet, inviterte
Margith alle opp til ei avslutning i
kyrkjerommet. Det kom mykje
humoristisk frå Margith sin munn denne
kvelden, men det mangla ikkje på kloke
og alvorlege ord innimellom alt det
morosame. Der oppe kunne me tenna
eit lys, om me ville, sa ho, og foreslo at
me kunne tenna lyset for oss sjølve; for
at eg skal fortsetje å vera brennande her
i kyrkja.

organisasjonar er avhengig av
menneske som tek av fritida si og gjer
ein innsats for at hjula skal gå rundt. Det
speler inga rolle kor stor eller lita ei
oppgåve er, det er ei oppgåve, og ho
trengs å gjerast for at alt skal gå sin
gong.
Maken til avslappa, god og latterfull
stemning finn ein ikkje kvar som helst.
Til tross for å vera nykomling, kjende eg
meg ikkje som framand. Eg var saman
med brør og systrer som alle hadde
same hjartelag for kyrkja og medmenneske. Det var stas å få vera med
på slik ein flott fest med slike flotte
menneske! Eg må seia meg einig med
Arthur Pilskog som tykjar det var ei
hyggeleg, god rame, og at det er tydeleg
at dei frivillige vert verdsett.
Greta Gramstad frå Kirkens SOS var
kveldens talar. Ho hadde inga manus
med seg, og hadde visstnok ikkje fått
noko tema. Du skal inspirere oss, var
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Mendelssohn 200 år
Tekst:RuneJ.Klevberg
Komponisten Jakob Ludwig Felix
Mendelssohn Bartholdy vart fødd 3.
februar 1809, altså for 200 år sidan.
Han var komponist, pianist og
dirigent. Han oppførte Johann
Sebastian Bachs Matteuspasjon i
1829 og det var fyrste gongen etter at
Bach døydde i 1750 .
Felix Mendelssohn komponerte
symfoniar, oratorium, operaer og
syngjespel, kammermusikk, orgelmusikk
og større og mindre korverk.

JakobLudwigFelixMendelssohn.

På ein konsert i Olsvik kirke sundag 29.
mars vil Olsvik kirkekor saman med
kammerkoret Maria Vocalis framføre
nokre korsongar av Mendelssohn og
Rune Johnsen Klevberg vil framføre
noko av orgelmusikken hans.
Josef Haydn døydde i 1809, og vi vil
derfor også framføre eit par av hans
korsongar.

Konsert

Olsvik kirke
Søndag 29. mars
kl. 19.00
Mendelssohn 200 år
Olsvik kirkekor
Maria Vocalis
Brith Barsnes Bjordal, sang
Rune J. Klevberg, orgel
Marit Karaskiewicz, dir.

Kollekt ved utgangen

Kirkegård:

Ikke vent på rød lapp!
G.F.

Fornying av gravene har vært oppe i
media en del ganger og vi har derfor
noen spørsmål til Inghild Hareide
Hansen, leder for gravferdsforvaltningen ved Bergen kirkelige
fellesråd.
-Hvorlengekanenbeholdeengrav?
Det kom ny lov i 1997. Fra og med da
ble alle nye urnegraver gratis i 20 år og
alle kistegraver gratis i 25 år. De som er
bosatt i kommunen fikk rett på fri grav,
det vi kaller frigraver. Etter frigravsperioden får den ansvarlige for graven
tilbud om å feste graven for 5, 10 eller
maksimalt 20 år. Det er mange som
benytter seg av dette.
-Hvordanvarslerderedepårørendeom
atfestetidenellerfrigravstidenergått
ut?
Der fester er registrert i grav-registeret,
skriver vi brev med tilbud om å fornye.
Dessverre er det fra tidligere tider ikke
vært registrert i grav-protokollene hvem
som er fester. På bakgrunn av det
annonserer vi også i avisene og har
oppslag på kirkegården. Mange har vel
sett de røde lappene som er satt opp på
noen graver. Det er graver hvor vi ikke
har registrert fester og vi etterlyser
pårørende, slik at de kan fornye feste på
graven..
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-Hvorforrødelapper?
Den røde lappen er en sikkerhetsventil.
½ år etter at festetiden utløper vil graven
og gravminnet med gravutstyr gå tilbake
til kirkegårdens eie. Vi ønsker å gi et
siste varsel om at fester ikke er
registrert og at festeavgift ikke er betalt.
Dersom du har en grav som du er
usikker på om er betalt for, og ønsker å
beholde, så må du ikke vente på de
røde lappene. Har du ansvar for en grav
som du er usikker på, så ta kontakt med
gravferds-forvaltingen ved Bergen
kirkelige fellesråd, som har oversikt over
dette. De røde lappene brukes bare i en
overgangs-periode, til vi har alle festere
registrert i gravregisteret.
-Hvorforfesteavgift?
Festeavgiften er leie for graven etter
frigravsperioden.
-Hvaerenfester?
Det er den som har ansvaret for graven,
eier gravminnet og har ansvar for at
gravminnet er sikret. Festeren har
råderetten over graven. I frigravsperioden er det en ansvarlig for graven
som har disse rettighetene og pliktene.
Ofte er det den som har sørget for
begravelsen som er den ansvarlige for
graven.

EksempelpåstellavtalefråkirkegårdeneiBergen

-Hvemkanvitakontaktmeddersomvi
harspørsmål?
Gravferdsforvaltningen ved Bergen
kirkelige fellesråd
via e-post: kirkegard@bkf.no eller
telefon 55 59 32 01. Vi tilbyr også
stellavtaler.

Ny gudstjenestereform
Tekst:ThoreWiigAndersen
Den norske kirke er midt inne i en
omfattende og spennende reform av
arbeidet med gudstjenestelivet i vår
kirke. Frem til nå har forarbeidet vært
gjort blant fagfolk og i ulike arbeidsgrupper. Nå er forslagene til nye
ordninger for gudstjenestens liturgi
og tekstbok sendt ut på høring til
lokalmenighetene. I tillegg er det
utarbeidet et forsalg til nye salmer til
en ny salmebok. Menighetene er
invitert til å komme med reaksjoner
og innspill før Kirkemøtet skal vedta
de nye ordningene høsten 2009. Fra
1. søndag i advent 2010 skal
reformen gjennomføres i alle
menigheter i hele Den norske kirke.
Noen har kanskje lagt merke til at en i
Olsvik kirke den siste tiden kan høre
noen nye ord, og opplever noen nye
momenter, spesielt i forhold til dåpsliturgien.

ordninger, og meningene om det som er
nytt vil sikkert variere. Jeg tror og håper
at når vi som menighet får prøvd ut de
nye ordningene, vil vi bli fortrolig og glad
i de. Eksempelvis har vi allerede motatt
positive tilbakemeldinger på utprøving
av biter i den nye dåpsliturgien. Den har
et større fokus på takken og gleden over
det store under et nyfødt lite barn er,
som livets gave, skapt av Gud.
Når det gjelder dåpspraksis i Olsvik har
sikkert noen også lagt merke til at vi i
lang tid har kuttet ut spørsmålet: ”Hva
heter barnet?”. Noen vil helt sikkert
savne det, men det er gode grunner
som taler for å la være å spørre slik. For
det første nevnes navnet på dåpsbarna
ellers i dåpsliturgien, kanskje opptil flere
ganger. For det andre vil det å la være å
spørre om navnet kunne hjelpe til med å
ta livet av den seiglivede myten om at

barna får navnet sitt i dåpen. For det
andre foreslås det at foreldre og faddere
sammen med presten kan legge hånden
på hodet til den døpte rett etter dåpen,
mens presten sier: ”Den allmektige Gud
har nå gitt deg sin Hellige Ånd, født deg
på ny, og tatt deg inn i sin kirke. Fred
være med deg.”
Nå prøves de ulike nye leddene i
gudstjenesten ut, i ulike menigheter i
Laksevåg prosti denne våren. Det er
kjempeviktig at du er med å gi
tilbakemelding hva du synes om dette.
Oppfordringen er å møte opp på
”prøvegudstjenestene” utover våren, der
gudstjenestens ulike deler prøves ut (se
annonse under). Din stemme er viktig
og teller!
Mer om gudstjenestereformen finnes på
www.kirken.no.

Det er tre viktige stikkord i arbeidet med
denne gudstjenestereformen:
fleksibilitet, involvering og
stedegengjøring. Arbeidet med reformen
reiser viktige diskusjoner om hva en
gudstjeneste egentlig er. Begrepet
”møtested” er blitt et hovedord. Det
setter fokus på relasjoner. Når vi
kommer sammen og feirer gudstjeneste
møter vi først og fremst Gud. Men vi
møter også hverandre og oss selv. Vi
kommer til kirken som enkeltmennesker,
men blir i gudstjenestens møte med
Gud til et fellesskap.
Reformen vektlegger at når mennesker
møtes for å feire gudstjeneste, så er det
en aktiv handling vi gjør sammen. Det er
ikke noe bare presten og kantoren gjør
alene, der andre er tilskuere eller
”publikum”. Mange er i dag med som
tekstlesere, nattverdmedhjelpere,
kirkeverter osv.
Hva er nytt?
Noen endringer vil mange fort legge
merke til. Velkomstord og kunngjøringer
kommer i forkant av selve starten på
gudstjenesten. Syndsbekjennelsen er
flyttet til forbønnen, og trosbekjennelsen
til etter prekenen. Videre foreslås det at
menigheten skal stå når vi synger
salmer, slik mange andre kirkesamfunn
allerede gjør i dag. I tillegg reiser
menigheten seg når evangeliet leses,
men blir sittende under de andre
tekstlesningene. Fredshilsen er foreslått
som et fast ledd under nattverden.
Det vil alltid ta tid å venne seg til nye
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Kirke

Dato

Tid

Olsvik
Laksevåg
Fyllingsdalen
Nygård
Loddefjord
Sælen

Ons 28/1 1930 - 2100
Ons 18/2 1930 - 2100
Ons 25/3 1930 - 2100
Ons 29/4 1930 - 2100
Ons 27/5 1930 – 2100
Søndag 30/8 kl 1100:

Tema:
Samlingen
Ordet
Bønnene
Bordet
Sendelsen
Prostigudstjeneste

Arr: Prosten i Laksevåg m/ressursgruppe
VEL MØTT TIL SAMLINGENE!
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Fornying av grav
Fredningstid for graver på kirkegårdene i Bergen er:
• kistegrav 25 år.
• urnegrav fra før 1997 25 år, etter 1997 20 år (Ny lov i 1997)
Dersom den ansvarlige for graven ønsker å beholde graven utover
fredningstiden, må graven fornyes mot avgift.
Dersom graven har vært fornyet tidligere og festetiden er gått ut,
kan fester fornye graven ytterligere mot festeavgift.
Dette kan gjøres ved henvendelse til Bergen kirkelige fellesråd.
6 måneder etter fredningstiden / fornyelsestiden er gått ut tilfaller
graven med dens gravutstyr kirkegården. Graven og gravutstyr kan da
tas bort. Jfr. Gravferdsloven §18 samt lokale vedtekter §7.

For kontakt:
Telefon: 55 59 32 01, E-post: kirkegard@bkf.no
Åpningstider:
Mandag til fredag: 09.00–11.00 og 12.00–15.00

Program for
formiddagstreff
våren 2009
12. mars
Foredrag/andakt
ved Rolf Hugo Hansen
Prest i Metodistkirken
16. april
Andakt ved professor ved NLA;
Svein Rise
14. mai
Korguttene fra Laksevåg med flere
11. juni
TUR
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!

Kirkeruten av Frode
Frode Lærk Thorsen er forfatter av “Kirkeruten” og har fast
plass i bladet. Til hvert nummer lager Frode en ny rute.
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Bakgrunnlagetav:KirstenSørensen,
www.male-riget.dk

LIVeTS GANG...
DøPTe des. og jan.
Ole Andreas Florvåg
Jakob Jørgensen Hellesund
Henri Robert Lavoll
Karoline Johansen
Leon KristoffersenSæle
Henrik Nikøy Hammesland
Mathea Karlsen Lægreid
Sander Pedersen
Vincent Solberg Odland
Aron Landsvik Hope
Ole Kristian Amble Kjørlaug
Sebastian Bu Sivle
Emma Louise Sekkingstad Larsen

OFFeR
November
Søndag 30.
Trosopplæring

Domkirken
Adrian Hjartøy Strandheim
Fjellkirke
Bella Marie Kaneborg
Engeneskirke
Selma Markhus Byre
Ølenkirke

Clara Halzer Grov
Ørnulf Øi
Arne Bård Ulvang
Ragna Haugen
Ronald Justlar
Ranveig Akselsen
Elsa Synneva Linde
Frank Olav Amundsen
Odd Goksvåg
Ingeborg Vesla Tjeldflåt
Kirsten Cecilie Frostad

Hjertelig, hjertelig takk!
til alle dere som benyttet giro som fulgte med julenr. og har betalt inn til
menighetsbladet, og/eller givertjenesten – små og store beløp.
Olsvik menighet er så absolutt avhengig av frivillige gaver.

Palmesøndag

4.219

1.601
5.742

Søndag 14.
TenSing

3.878

Søndag 21
Menighetsarbeidet

2.995

Påsken 2009
Olsvik kirke

11.00. Gudstjeneste
Gunnar Kolaas
Rune J. Klevberg

Skjærtorsdag
18.30. Pasjonsmusikk
Rune J. Klevberg, orgel
19.00. Nattverdgudstjeneste
Arve Hansen Haugland
Rune J. Klevberg

Langfredag

Onsdag 24..
Kirkens Nødhjelp
Kirkens Nødhjelp

9.290
11.745

Torsdag 25.
Menighetsarbeidet

4.120

Fredagf 26.
Menighetsarbeidet

1.860

Søndag 28.
Menighetsarbeidet

1.010

11.00. Pasjonsgudstjeneste
Arve Hansen Haugland
Rune J. Klevberg

1. Påskedag
11.00. Høytidsgudstjeneste
Thore Wiig Andersen
Rune J. Klevberg

2. Påskedag

Januar
Søndag 4.
Menighetsarbeidet

2.036

Søndag 11.
Nådehjemmet

3.950

Søndag 18.
Kirkens Nødhjelp – Gaza 3.194
Søndag 25.
Kirkens SOS

Ingeborg Bjørkheim Methlie

DøDe

Vi vil også takke hjertelig for gave kr. 3.000,- fra Skars Minne ved Alf Alsaker.

Desember
Søndag 7.
Misjonshøyskolen
Kirkemusikalsk arbeid

DøPTe i andre kirker

11.00. Gudstjeneste m.konf.dåp
Thore Wiig Andersen
Rune J. Klevberg

1. Søndag etter påske
11.00 Gudstjeneste
Gunnar Kolaas
Rune J. Klevberg
19.00. Påskekonsert
Brith Barsnes Bjordal
Anne Kristine W. Turøy
Rune J. Klevberg
StøttetavBergenkommune

2.182

GRAVeN BRAST OG
JeSUS LeVeR
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Din annonse her?
Ta kontakt med menighetskontoret,
tlf: 55 30 81 70
B

NYBYGG - TILBYGG - REHABILITERING - MODERNISERING AV BAD
BLI MED SOM BØSSEBÆRER 31. MARS!
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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

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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returadresse:
Olsvik menighet
P.b. 549 Olsvik
5884 bergen

Gudstjenester

Februar

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

Søndag 22. kl. 11.00
Maria budskapsdag
Familiemesse
ved Arve Hansen Haugland
Nattverd og dåp
Offer: Children at Risk

Onsdag 25. kl. 19.30
Askeonsdag
Fastegudstjeneste
ved Gunnar Kolaas
Nattverd

Søndag 29. kl. 11.00
5. søndag i faste
Ung Messe
ved Thore Wiig Andersen
Nattverd
Offer: Menighetsarbeidet
Søndagsskole

Mars

April

Søndag 1. kl. 11.00
1. søndag i faste
Gudstjeneste
ved Arve Hansen Haugland
Dåp
Offer: Menighetsarbeidet
Søndagsskole
Søndag 8. kl. 11.00
2. søndag i faste
Gudstjeneste
ved Thore Wiig Andersen
Nattverd
Offer:
Kirkelig ressurssenter mot vold
Søndagsskole
Onsdag 11. kl. 19.30
Fastegudstjeneste
ved Arve Hansen Haugland
Nattverd
Søndag 15. kl. 11.00
3. søndag i faste
Gudstjeneste
ved Thore Wiig Andersen
Dåp
Offer: Menighetsarbeidet
Søndagsskole

Søndag 5. kl. 11.00
Palmesøndag
Høymesse ved Gunnar Kolaas
Dåp
Offer: Sjelesorgsenteret
Torsdag 9. kl. 19.00
Sjærtorsdag
Kveldsmesse
ved Arve Hansen Haugland
Nattverd
Fredag 10. kl.11.00
Langfredag
Pasjonsgudstjeneste
ved Arve Hansen Haugland
Søndag 12. kl. 11.00
1. påskedag
Høytidsgudstjeneste
ved Thore Wiig Andersen
Nattverd
Offer: Menighetsarbeidet
Mandag 13. kl. 11.00
2. påskedag
Gudstjeneste
ved Thore Wiig Andersen
og Hans Petter Dahl
Dåp, Offer: Sjømannskirken

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
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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

Åpen Barnehage

Formiddagstreff

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

Olsvik Barnekor

Sorggruppe

Hvem: Alle barn
Tid: Tirsdag 17.30 - 18.30
Kontakt: Menighetskontoret,
55 30 81 70

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

KFUK-speiderne

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

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

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.

