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Oh, happy day!

av Bjarne Andersen

Morgen, morgen, lykkelige morgen!
Gråt ikke mer Maria!
Stå ikke der og stirr øynene dine
tomme på gravmørket,
på tomheten, på døden,
han er ikke der!
Fest opp håret ditt, tørr tårene Maria, vend deg om!
Der i den levende hagen
der i det frodige grønne
der i gresset som er tungt av dugg
og blomster
der i blomstene blant fuglene med
hele byen for sine føtter
med hele verden for sine føtter, med
hele lyset i sine hender
med hele himmelen forrykt blå av
morgenvind,
med fugler, barn,
overlistede vaktposter
stein veltet til side ”Maria!”
”Herre!”
At ikke himmelen revnet av fryd den
morgenen!
YlvaEgghorn
Kanskje revnet himmelen av fryd den
morgenen? Det liker i alle fall jeg å
tenke. Denne morgenen da dødens
krefter måtte gi tapt for livet, slik
asfalten revner når løvetannen
sprenger seg opp til lyset. Jesus møtte
den sørgende Maria på den første
påskedag og sorgen hennes ble vendt
til glede. Tvilen ble vendt til tro. ”Gå til
mine søsken og si til dem at jeg stiger
opp til ham som er min Far og Far for
dere, min Gud og deres Gud.” sa Jesus,
og Maria gikk, andre lyttet til hennes
glede og ordet om oppstandelsen
spredte seg til Judea, til Samaria, ja like
hit opp til jordens nordligste ender.
I dag sitter jeg og kjenner på litt av den
intense gleden. Jeg vet at min tro
vokser ut fra Jesu oppstandelse, her har
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en sine røtter. Det gjør meg godt å
stoppe opp ved påskens gledesmorgen
og ta til meg noe av gleden og
livskraften. Jeg vet at jeg trenger det når
hverdagen igjen kommer, når livet
preges av motbakker, når jeg mislykkes,
når jeg trenger tilgivelse, hjelp til å være
menneske og kristen. Da – morgen,
morgen, lykkelige morgen!
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Nytt fra menighetsrådet
vedlederTorillAndersen
Vi skriver mars og våren er på vei til
Vestlandet. Vi ser krokuser,
snøklokker, dagene blir lengre,
fotballen ruller igjen og påsken
nærmer seg.
Siden forrige menighetsblad har
Bjørgvin fått ny biskop; Halvor
Nordhaug,og jeg fikk være tilstede ved
innsettelsen 8. mars. Det ble en flott
festgudstjeneste i en fullsatt og pyntet
domkirke med Kong Harald tilstede,
musikk komponert for anledningen,
korsang av store og små og særdeles
god salmesang. Etterpå var det invitert
til lunch i Håkonshallen med hilsener fra
kongen, kirkeministeren og leder av
kirkerådet. Et godt måltid, kunstneriske
innslag og en takk fra den nyinnsatte
biskopen avsluttet dagen. Vi i Olsvik vil
ønske ham velkommen og lykke til i
tjenesten – og vil gjerne ha besøk.

vi vil tilstreve å ha valglokaler til MR-valg
like mange steder som det er stemmelokaler for stortingsvalget. Vi har fått en
nominasjonskomite, bestående av Atle
Stensland og Liv Berit Philskog og
jobber med å få flere. Valgstyret er MR,
som har ansvar for at valget
gjennomføres etter reglene. Av praktiske
grunner har vi også et valgteam
bestående av MRs leder og nestleder,
nominasjonskomiteens leder og
menighetskonsulenten.
Nominasjonskomiteen må ha valglisten
klar 15. mai. Mange av dere som leser
dette vil bli spurt om å stille på denne
listen, og kanskje det er DIN tur nå. Vi
har mange som gjør en innsats i
menigheten, akkurat nå trenger vi
personer som vil bruke av sin tid i
ledelsen av den. Det vil komme mer
informasjon om valget både i dette
bladet og andre medier fremover.

14. sept 2009 skal det være valg av nytt
menighetsråd og leke medlemmer til
bispedømmerådet. Dette vil naturligvis
prege arbeidet til MR fremover. Valget vil
skje samme dag som Storingsvalget og

I midten av februar hadde MR og stab
weekendsamling på Skjærgårdsheimen,
et trivelig sted med gode fasiliteter.
Fredagskvelden så vi tilbake på årene vi
har sittet i MR, hva ble bra og hvor er vi

ikke i mål. Utvidelse av åpen
barnehage, ansettelse av diakon og
trosopplæringsprosjektet har krevd mye
av vår tid og oppmerksomhet. Vi er glad
for at de sakene har ordnet seg. Vi har
sett at Ten Sing og søndagsskolen har
trengt nye voksne ledere, slitasjen blir
stor på dem som er med. Her har vi ikke
lykkes med å skaffe nye.
På lørdagen hadde vi besøk av Lars
Ove Kvalbein fra Kirkelig nettverk for
miljø, forbruk og rettferd. Han holdt
foredrag om våre store miljøutfordringer
og forbruk, vårt ansvar for Guds
skaperverk og minnet om
kirkemøtevedtaket fra 1996 som
oppfordrer alle menigheter til å delta
lokalt. Dersom Olsvik skal bli ”Grønn
menighet” er det en del kriterier som må
oppfylles. Siste del av dagen brukte vi
tid på homofilisaken, prestene
presenterte sine synspunkter og vi fikk
komme med spørsmål og kommentarer.
Håper du har hatt en god påske, du er
velkommen i kirken alle helligdager og
benytt deg ellers av de mange gode
kulturtilbudene i byen vår.

Min påskesalme
vedIdaDoksæter
Når jeg tenker på påske og
påskesalmer er det spesielt en jeg
først tenker på, og det er ”Deg være
ære” (Nr. 187 i Norsk Salmebok):

død for at vi skulle gå fri.
Så kom påskemorgen. Og det
fantastiske hadde skjedd! Jesus er ikke
lenger i graven. Han har stått opp fra de

Degværeære,
Herreoverdødensmakt!
Evigskaldødenvære
Kristusunderlagt.
Lysetfyllerhaven,
se,enengelkom,
åpnetdenstengtegraven,
Jesugravertom!

Se,Herrenlever!
Saligmorgenstund!
Mørketsmakterbever.
Tryggertroensgrunn.
Jubelropetrunger:
Frelserenerher!
Prishamalletunger;
KristusHerreer!

Fryktikkemere!
Evigerhanmed.
Troensøyeserdet:
Hangirlivogfred.
Kristinavnerære.
Seiererhansvei.
Evigskalhanregjere,
aldrifrykterjeg.

Degværeære,
Herreoverdødensmakt,
evigskaldødenvære
Kristusunderlagt.

Degværeære,
Herreoverdødensmakt,
evigskaldødenvære
Kristusunderlagt.

Degværeære,
Herreoverdødensmakt,
evigskaldødenvære
Kristusunderlagt.

For det er det påsken handler om.
Hvordan sorg blir snudd til glede på et
øyeblikk. Hvordan et øyeblikk kan
forandre menneskers historie. Jesus
siste dager forandret våre liv, og var
nødvendig for vår frelse. Gud hadde
planlagt dette av kjærlighet til oss, for å
kunne tilgi oss alle våre synder og gjøre
oss til sine barn. Jesus måtte lide og

døde. Alle de fire evangeliene forteller
om dette (Mark 16,1-10; Luk 24,1-12;
Joh 20,1-10; Matt.28,1-10). Detaljene er
noe forskjellig, men at graven er tom, og
at Jesus hadde stått opp uttrykkes klart
hos alle.
Det var den første dagen i uken, og
kvinnene Maria Magdalena og den

andre Maria, hadde planlagt å salve
Jesus på den første dagen i uken, slik
sikken var på den tiden. I grålysningen
på morgenen nærmet de seg graven.
Men før kvinnene kom frem til graven
inntraff at kraftig jordskjelv, og da de
kom fram ble de møtt av en engel.
Kvinnene ble redde, men engelen sa
”Frykt ikke!” (Matt.28,5a). De fikk
beskjed om å fortelle disiplene at Jesus
var stått opp, slik han selv hadde sagt
på forhånd. (Matt 16,21). Redde og
glade løp de av sted for å fortelle med
glede disiplene den gode nyheten. Da
kom Jesus plutselig i mot den, og
kvinnene fikk gå frem og omfavne
føttene hans.
Tenk hvilken glede de må ha følt. Det er
denne gleden jeg kjenner så godt i
sangen ”Dine hender er fulle av
blomster”. Det er den største gleden av
alle. Og Jesus oppstandelse er jo selve
grunnlaget for vår kristne tro. For som
Paulus skriver uten oppstandelsen er
vår tro ”menigsløs”. (1 Kor 15,14-21)
Med håp om at man hadde en fin påske!
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Josef frem i lyset for
Olsvikkonfirmantene!

Tekst/foto:ThoreWiigAndersen

Onsdag 25. mars ble forestillingen
”Jesus gutten min” vist i Olsvik kirke
for våre konfirmanter. I dette
velskrevne stykket om snekker Josef,
Jesu far, så får han scenen endelig
alene, og får fortelle sin historie.
Josef gir oss både historier og tanker
fra tiden før og etter Jesus ble født.

på mesterlig vis å veve sammen alvor
og humor på en glitrende måte i stykket.
Han klarte å holde på konfirmantenes
oppmerksomhet helt alene, og lot seg
tom ikke vippe av pinnen av spontan
tenåringslatter og kommentarer. God og
profesjonell skuespillerprestasjon altså.
Det var en stor opplevelse for oss alle
og få med oss Josefs ”glemte” historie,
og tilbakemeldingene fra konfirmantene
var at de likte stykket, selv om det
kanskje passer enda bedre for de enda
eldre. Har du ikke sett dette stykket
enda, anbefales det på det varmeste.

Det er et krevende kunststykke å holde
oppmerksomheten til over hundre
konfirmanter i ca en time, når det er
bare en skuespiller. Skuespiller Andreas
Holt som spiller Josef, tok for seg hele
Jesu liv, fra krybbe til kors. Han klarte

Me vil bli grøne!
Olsvik menighet jobber for å bli ei
grøn menigheit! Det inneber at me
skal tenka meir på miljø og rettferd.
Me prøver å tenka på det heime –
sløkkja lyset, skru ned ovnen, bruka
sparepærer. No vil også kyrkja vår
tenka grønt! Det globale miljøet, samt ei
meir rettferdig fordeling av godene me
har i verda, får stadig fleire kyrkjer til å
engasjera seg.
For oss som brukar kyrkja betyr ikkje det
at me skal sitja i mørkre og frysa ein
søndag føremiddag! Men me skal bli
meir beviste på straumbruk,
kyrkjekaffien skal lagast av rettferdig
kaffi – fairtrade.

Fasteaksjon

Tekst:SivFossåskaret
Illustrasjon:kirken.no/miljo

Minst ei gudsteneste i året skal
setja fokus på miljø, forbruk og
rettferd, samt at ei gudsteneste
skal arrangerast ute i friluft!
Dessutan har Olsvik kirke forplikta
seg til å samla inn pengar til ein
miljøorganisasjon minst ein gong i
året. Både tilsette og besøkande
vil bli oppmoda om å gå eller sykla
til kyrkja, samt sei nei til reklame i
postkassa!
Ikkje dei store endringane
kanskje, men under mottoet alle
monner drar syns me dette er eit godt
initiativ!

Ny rekord!

Tekst:ThoreWiigAndersen
Foto:IngridVik

Årets fasteaksjon til Kirkens Nødhjelp i Olsvik er unnagjort. Våre
konfirmanter klarte å samle inn kr. 48.500,-, noe som er ny
rekord! Derfor ønsker vi å takke alle konfirmantene for den
strålende innsatsen de gjorde den 31. mars. Vi er veldig stolte!
Takk også til de frivillige i menigheten som var med å ta imot
bøssene og telle penger. Hjelpen fra dere var veldig viktig. Også
takk til Margith som ordnet med kakao og boller til konfirmantene.
og til de som sponset bollene. Og til slutt: takk til alle dere som
ga penger!

Påbildetservienfornøydgjengmedkonfirmantersomnyter
bollerogkakakoetterengodinnsats.
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Årets konfirmanter
Søndag 3. mai
kl. 11.00
ASK LINE HOVLAND
BJELLAND JØRGEN FURHOVDEN
BRUVIK HÅVARD RØEN
COULTER EMILY INGELILL
FAYE MILLE MARGRETHE
FERSTAD PETTER ERICHSEN
FOSTERVOLD ADRIAN SANDVIK
FREDRIKSEN MAREN
HAGEN KINE-MARIE LØVÅS
HAUGLAND ANNIKEN
HUNDVEN PREBEN
JENSEN CAMILLA
KARLSEN MORTEN BØ
LERØY CHARLOTTE HAUGLAND
NILSEN MARIE SØRBOTTEN
NÆSS STURLE KRISTIAN
OPPEDAL SUNNIVA THERESE
PEDERSEN MARIELL CASETTO
RONG TOMMY ALEXANDER
SANDVAAG CHARLOTTE
SKARE ELISE
SVANBERG AMALIE FITJE
SÆTRE IDA LIE
ØVRETVEIT MALENE

Søndag 3. mai
kl. 13.00
ALMELID JULIE MIDTHUN
BJØRKLUND KRISTOFFER
EIKEVIK MARIANN
GJELSENG MATS JACOBSEN
HAUGLAND STIAN GJERLAND
HAVRE ISELIN
HEGDAL KRISTINE
HØVIG RENÉ
JOHNSTAD JULIE HAGA
JORDAN SILJE VABØ
LYDERSEN SONDRE
LYGREN CHRISTINE STRØMMEN
MATLAND KRISTINE
NILSSEN ALEXANDER ANDERSEN
PAULSEN ANDREAS SIMONSEN
PAULSEN CHARLOTTE SIMONSEN
PAULSEN TOM-RUNE SIMONSEN
ROKKAN HELEN AASE
ROKKAN LISA AASE
SKIPENES HEIDI MJELDE
SKORPEN MALIN BREKKE
SYSLAK IDAR ANTONSEN
TORSVIK CHRISTER FALCH
VÅGE HARALD DAHL
AALAND ESPEN KJØBSTAD

Lørdag 9. mai
kl. 11.00

Søndag 10. mai
kl. 11.00

BARTZ EMILY SANDE
BJØRKAVÅG RUBEN ANDRÉ
CHRISTENSEN ALEXANDER
DALANE PETTER KJELSRUD
EINARSEN PETTER
FLYGANSVÆR STIAN
FONDENÆS KRISTOFFER LYGRE
GJELSENG LINN CECILIE
HARKESTAD PATRICK MARTHINUSSEN
JOHANNESEN EMILIE SOFIE
KRISTIANSEN THOMAS BÅRTVEDT
KUVEN REBECCA
LUDVIGSEN MALIN HEGGERNÆS
LUNDSTRØM NATALIE VETRHUS
NILSEN ROBIN
NORDANGER STEFFEN
OMMEDAL AMALIE TOYNE
TVEDTE TINA HEXUM
WICHSTRØM RENE FOLKESTAD
ZACHARIASSEN PETTER

ERIKSEN HANNAH BRUHJELL
FUGELSNES VEGARD NJAASTAD
GALLEFOSS ROBIN NICHOLAS FALK
HERMANSEN THOMAS ANDRÉ
HOLM THERESE
IRGENS CAMILLA FLÅM
KJELDAAS LINE-MARITHA
KVALSTAD ELLIOT-ANDRE
MALKENES THERESE KIRSTEN
MIDTUN ELLEN KATLA
MOHEIM RENATE LILLEØREN
NORSTRØM THERESE SCHERFFENBERG
OMMEDAL KRISTIN
OSEN DANIEL
STEINDAL OLAV
STØLÅS CAMILLA
STRØMMEN MAREN MARTENS MEYER
STRØMMEN MARI
SVELLINGEN CASANDRA
THORKILDSEN KRISTINA
UTNE MORTEN
ÅMÅS SONDRE ØREN
AARSET JØRGEN

Lørdag 9. mai
kl. 13.00

Søndag 10. mai
kl. 13.00

ALVSAKER MAREN ELISABETH BJØRNSEN
ANDERSEN CARL CHRISTIAN
EIDSNES MATS NESSE
FJÆREIDE KIM ANDRE RATCHE
FORTHUN LINA OSLAND
GRØNHAUG ELISE VIK
HEGGERNES CHRISTOFFER
HENRIKSEN YVONNE LANDRO
KOLAAS DANIEL ALVSÅKER
KOLDAL CHRISTIAN
LARSEN MARIUS TOFT
MJELDE ERIK
NIKOLAISEN TONJE SÆTRE
SOLHEIM EIRIK
STIEN MORTEN PETTERSEN
STORDAL MARIUS ROSVOLD
THUNES EMILIE
VALESTRAND ØYVIND
ØLNES SIGURD

ASKELAND HENRIK HÅKON LIE
BONTVEDT MARITA SIGVATHSEN
BORGE HEGE KROKÅS
DANIELSEN HAAKON SOLHEIM
GRINDHAUG MARIUS
HANSEN JANETTE
HATLEVIK ANITA SOLHAUG
HAUG HELENE HATLEM
LARSEN REBEKKA
LILLESKARE KATRINE SPILDE
LOFTHUS STIAN
MORVIK STEFFEN ALEKSANDER
MYKLEBUST METTE
NILSEN TONJE BLÅLID
NYSTED CELINA CAMILLA
OLSEN FREDRIK
PETTERSEN KENT OVE
PETTERSEN MARKUS JAIME ODDEKALV
PETTERSEN NATHALIE SANDØ
SÆTEN BARBRO BRØRVIK
SØRØ INA CHARLOTTE
SVÅSAND MARIELL MAGNESEN
TENNEBEKK ANJA KVINGE
TENNEBEKK ESPEN KVINGE
THORKILDSEN JOAKIM
AANENSEN JOSTEIN HELLA
AARRA PÅL MARIUS
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Kulturkveld

Engasjement og dramatikk

Tekst:IngridVik
Foto:IngridVik,ChristervanderMeerenogdiv.

Nå er hovedsamarbeidsavtalen
mellom natteravnene i Olsvik og
TrygVesta Forsikring underskrevet.
Og allerede under den andre vervekampanjen, før den tradisjonelle
vandringen var i gang, fikk Nancy og
Aina trent sin rasjonelle tenkning og
handlekraft. Med vafler, gul vest og
verveblokken i hånden på Safari,
oppstod en situasjon der de unge
damene måtte hjelpe til og tilkalle
ambulansen.

lenge og fortsatt rullerer og går, og ellers
i Olsvik. Av ulike årsaker har
natteravnene i resten av området måtte
legge på is, men nå er tiden moden for å
starte oppi gjen. 20 sykker meldte seg
på listen for å bli med å gå natteravn på
Kulturarrangementet som SLT
(Samordning av Lokale Tiltak)
organiserte på Olsvik videregående
skole. Her er blant andre skolen, kirken
og forebyggende avdeling på politiet
representert. Trass tynt oppmøtte den
kvelden var engasjementet fra de unge

Bli natteravn!
Er du over 18 og ønsker å ta ansvar?
Send en SMS til: 45616589 eller
e-post: vikingrid@hotmail.com,
og meld deg som natteravn.
Bli med å vær et godt forbilde;
synlig, edru og rusfri;
observerende, vennlig og lyttende.

VervekampanjepåSafarimedIngridVikog
NancyB.Christiansen

Viktigheten av den gode
tilstedeværelsen i nærmiljøet på ulike
måter kan ikke undervurderes. Selv om
det kanskje stort sett er lite dramatikk og
rolig når natteravnene er ute å går, har
det både en volds-, rus- og
kriminalitetsforebyggende effekt i tillegg
til å være med å generelt trygge
lokalsamfunnet. Tilknytning og
fellesskap er viktige verdier i et
nærmiljø, og som ravn kan en være
med å bidra til dette både i natteravnfellesskapet og ellers rundt seg når en
er synlig rundt og går.

OlsvikTenSingvarmedogbidromedmusikalskeinnslagogandreinnslag.

solid. Olsvik Tensing underholdt med
god sang, dans og sketsj om en
hysterisk flytur til syden. Ellers fikk vi
blant annet klavermusikk, blues og
hardrock og Lyderhorn karateklubb gav
oss en demonstrasjon av effektiv
selvforsvar. En spennende
sammensetning av et bredt program og
flotte talenter.

Det har allerede vært gjort en stor
innsats i Olsvik, både i Brønndalen hvor
natteravnvirksomheten har vært i sving

seg for å bli med. Fint om vi får nok
ravner til å dekke i alle fall hver
fredagskveld. En går alltid tre stykker
sammen. Om en del flere melder seg til
frivillig ravnetjeneste to ganger i halvåret
klarer vi dette. Dette får vi til!
Uansett om en engasjerer seg som ravn
eller ikke; La oss ta vare på hverandre
og være med å bidra til å skape gode
møter og møteplasser i hverdagen på
vår egen unike måte. Sammen skaper vi
trygghet!
GudsFred!

FredrikHallandimponertepågitar.

Tore Salvesen og natteravnenes “far”,
Erik Brekke, holdt appeller om
natteravnens arbeid og potensiale før
programmet var slutt og folk kunne
skrive seg på listen for å gå natteravn.
NancyB.ChristiansenogAinaSyslak,klar
forinnsats.
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Therese Eliassen har i alle fall bestemt
ThereseEliassenharmeldtseg.Hardu?

Mendelssohnkonsert

Tekst/foto:ArneI.Tandberg

Søndag 29.mars var det
kveldskonsert i Olsvik kirke, med
musikk av komponisten Felix
Mendelssohn Bartoldy, som i år ville
ha vært 200 år.
Vårt eget kirkekor hadde gått sammen
med koret Maria Vocalis og solistene
Brith Barsnes Bjordal og Dagfinn Bøe.
Lederen for Maria Vocalis, Maria
Karaskiewicz dirigerte. Vår egen kantor
Rune Klevberg bidro med eksempler på
Mendelssohns orgelmusikk.
Mendelssohn var mannen som hentet
frem igjen fra glemselen Bachs Oratorier
og Pasjoner, som dengang hadde gått
fullstendig i glemmeboken. Samtidig
begeistret han samtiden med flere nye
oratorier. Korene og solistene hadde
derfor tatt for seg deler av
Mendelssohns oratorier «Paulus» og
«Elias». Kirkerommet i Olsvik har god
akustikk for denslags musikk, når ikke
koret blir alt for stort.
På søndag gikk det i hvert fall fint. Rune
var også i god form, og tok som
ekstranummer Mendelssohns trolig aller
mest kjente stykke, Brudemarsjen (eller
Eslenes brudemarsj som det egentlig
heter) fra En Midtsommernattsdrøm.
En trist sak med konsertvirksomheten i
Olsvik: Når så mange mennesker har
gitt av sin fritid til å lage så mye godlåt,
kunne det godt komme flere enn de 25
som denne kvelden fant veien.

Dugnad

Velkommen til en aktiv lørdag!
Tid:
Lørdag 25. april
fra kl. 10.00
Sted:
Kirken

Alt trengs å vedlikeholdes - også kirken
vår.
Vi innbyr derfor til dugnad lørdag 25.
april - fra kl. 10.00
Det vil bli behov for hjelp til forskjellige
oppgaver, blant annet vårdugnad med
spyling, rydding og planting.

Vel møtt til en flott lørdag Hilsen Hus- og eiendomsutvalget
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Hvordan har du det…

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

Program for
formiddagstreff
våren 2009
14. mai
Korguttene fra Laksevåg med flere
11. juni
TUR

ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

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!

Den store
valgdagen

Underholdning
til leie!

Du kan bare merke av 14. september
om du ikke allerede har gjort det –
denne høstdagen kan du stemme
ved tre valg i år – stortingsvalget,
menighetsrådsvalget og
bispedømmerådsvalget.
”Tider skal komme, tider skal henrulle”
Demokratiprosessen i Den norske kirke
innebærer at kirkevalget i høst gir deg
som velger langt større innflytelse på
hvem som skal styre kirken i tiden
fremover. Flere spennende endringer
gir de 3,8 millioner medlemmene i Den
norske kirke større medbestemmelsesrett.
Kandidatene velges for to år – dette er
et forsøksvalg hvor de valgte sitter i kun
to år. Nytt valg er allerede i 2011,
samtidig med kommune- og fylkesvalg.
”Du er du og du duger”
Hvem skal du stemme på? Kanskje er
svaret ”deg selv”! Et verv i menighetsrådet gir deg mulighet til å støtte den
viktige hjørnesteinen nettopp din kirke
er. Gjennom å sitte i menighetsrådet er
du med og former kirkens viktige arbeid
og posisjon på ditt hjemsted. Hvis du
har bestemte meninger om hvordan
nettopp kirken din skal virke, er det vel
investert tid å delta i menighetsrådet.
8

Ny ordning
Vi vil fremdeles minne om
samlingene for presentasjon av
forslag til ny ordning for
hovedgudstjenesten:
Onsdag 29/4 i Nygård
27/5 i Loddefjord
(begge kl. 19.30-21.00)
og gudstjeneste 30/8 i Sælen kl. 11.

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.

LIVETS GANG...
DøPTE februar og mars
Linnea Agasøster
Sanna Kalina Agasøster
Amalie Nyhaug Lavik
Cathrine Steffensen
Frida Kolbeinsvik
Oda Moen Søtvik
Frida Lotta Saarinen Furheim
Lykke Jordal Andersen
Hans-Christian Torpe
Martin Skålevik Rolid
Odin Marum
Mats Eliassen
Mia Sommer Olsen
Luka Aaker-Saldanha
Emma Linnea Bjørndal Nilsen
Morten Pettersen Stien
Ronja Sognnes Dusmanu
William Birkeland
Marcus Iversen Bendixen
Fredrikke Bahus
Martine Skogstrand
Kristina Alise Hoshovde

DøPTE i andre kirker
Ole Vemund Stenrud
Østenstadkirke
Einar Irgens-Hansen
Loddefjordkirke
Elias Christopher Nistad-Bakkane
Loddefjordkirke
Martin Våge Sætersdal
Foldneskirke
Nicholas Stus Holmedal
Loddefjordkirke
Joachim Teigland Rossnes
Loddefjordkirke
Ingrid Marie Hella-Hoff
Loddefjordkirke
Ole Marcus Olsen Stokker
Loddefjordkirke
Oline Halvorsen Kiil
Sannidalkirke
Amelia Henriksen
Loddefjordkirke
Andreas Meyer Deinboll
Storetveitkirke
Philip Håkonsen Nilsen
Fanakirke
Magnus Kronheim
Fjellkirke
Vilde Victoria Olsen
Loddefjordkirke

Bakgrunnlagetav:KirstenSørensen,
www.male-riget.dk

DøDE
Elisabeth Andersen
Roald Nilsen
Magne Svåsand
Herlof Bjarne Kvalheim
Mona Jæger
Bente Marie Dale
Børre Frode Dahl
Mary Beuster
Algot Leonard Jakobsen
Gudrun Danielsen

OFFER
Februar
Søndag 1.
Menighetsarbeidet
Søndag 8.
Bibelselskapet
Søndag 15.
Menighetsarbeidet
Søndag 22.
Familie & Media

2.822
2.805
2.855
2.650

Mars
Søndag 1.
Menighetsarbeidet
Søndag 8.
Kirk.ressurs.mot vold
Søndag 15.
Menighetsarbeidet
Søndag 22.
Children at Risk
Søndag 29.
Menighetsarbeidet
Søndag 29.
Kirkemusikalsk arbeid

2.773
2.020
2.905
2.341
798
1.110
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Koldtbord
Koldtbord,snitter
d,snitter
eller var
rm mat?
varm

B

Ta
T
a kontakt med
Safari Catering
tlf. 55 22 20 00

C
Catering
www.safaricatering.no
ww
ww.safaricatering.no
safaricatering.no
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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

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
April
Søndag 26. kl. 11.00
2. søndag etter påske
Gudstjeneste
ved Arve Hansen Haugland
Dåp
Søndagsskole
Offer: KIA
Onsdag 29. kl. 17.00
Samtalegudstjeneste
ved Thore Wiig Andersen
og Hans-Petter Dahl
Offer: KRIK
Onsdag 29. kl. 19.00
Samtalegudstjeneste
ved Thore Wiig Andersen
og Hans-Petter Dahl
Offer: KRIK

Mai
Søndag 3. kl.11.00
3. søndag etter påske
Konfirmasjonsgudstjeneste
ved Thore Wiig Andersen
og Hans-Petter Dahl
Offer: Menighetsarbeidet
Søndag 3. kl.13.00
3. søndag etter påske
Konfirmasjonsgudstjeneste
ved Thore Wiig Andersen
og Hans-Petter Dahl
Offer: Menighetsarbeidet
Onsdag 6. kl. 19.00
Kveldsmesse
ved Arve Hansen Haugland
og Rune Johnsen Klevberg
Nattverd
Lørdag 9. kl.11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
ved Gunnar Kolaas
og Hans-Petter Dahl
Offer: Menighetsarbeidet
Lørdag 9. kl.13.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
ved Gunnar Kolaas
og Hans-Petter Dahl
Offer: Menighetsarbeidet
Søndag 10. kl.11.00
4. søndag etter påske
Konfirmasjonsgudstjeneste
ved Thore Wiig Andersen
og Hans-Petter Dahl
Offer: Menighetsarbeidet

Søndag 10. kl.13.00
4. søndag etter påske
Konfirmasjonsgudstjeneste
ved Thore Wiig Andersen
og Hans-Petter Dahl
Offer: TenSing
Søndag 17. mai kl. 14.30
5. søndag etter påske
Festgudstjeneste
ved Arve Hansen Haugland
Offer: NLA
Torsdag 21. kl. 11.00
Kristi himmelfartsdag
Gudstjeneste ved Gunnar Kolaas
Dåp og nattverd
Offer: Menighetsarbeidet
Søndag 24. kl.11.00
6. søndag etter påske
Gudstjeneste
ved Thore Wiig Andersen
Nattverd
Søndagsskole
Offer: Menighetsarbeidet
Søndag 31. kl. 11.00
1. pinsedag
Høytidsgudstjeneste
ved Gunnar Kolaas
Dåp
Offer: Kirkens familievern

Juni
Mandag 1. kl. 12.00 i Alvøen
2. pinsedag
Fellesgudstjeneste i Alvøen
ved prostiets prester,
Gunnar Kolaas fra Olsvik
Nattverd
Offer: Prostiet
Søndag 7. kl. 11.00
Treenighetssøndag
Familegudstjeneste
ved Arve Hansen Haugland
Offer: KFUM-speiderne
Søndag 14. kl. 11.00
2. søndag etter pinse
Gudstjeneste
ved Thore Wiig Andersen
Dåp
Offer: Menighetsarbeidet

Faste aktiviteter
i Olsvik menighet
Søndagsskole

Kirkekoret

Hvem: Alle
Tid: Søndag 11.00 - 12.30
Kontakt: Bjørg Karin Husa,
Tlf: 971 17 255

Hvem: Voksne
Tid: Onsdag 19.00 - 20.30
Kontakt: Rune J. Klevberg,
Tlf: 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,
Tlf: 934 84 391

Hvem: Voksne
Tid: En torsdag i måneden
kl. 12.00 - 14.00
Kontakt: Margith Johnsen,
Tlf: 55 30 81 78

Olsvik Barnekor

Sorggruppe

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

Hvem:Pårørende som har
mistet sin ektefelle.
Tid: Tirsdager på kveldstid
Kontakt:Gunnar Kolaas,
Tlf: 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,
Tlf: 55 26 99 03

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

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

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

Fellesskapsgruppe
Hvem: Alle
Kontakt: Atle Pedersen,
Tlf: 55 26 60 57

Bønnegruppe
Hvem: Kvinner
Kontakt: Eli Hansen,
Tlf: 55 93 01 86

Kirkeringen
Hvem: Voksne
Kontakt: Kari Tandberg,
Tlf: 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.

