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Ansatte
Sokneprest

Bygge fellesskap

Gunnar Kolaas
Jobb: 55 30 81 72
Mobil: 472 97 394
gunnar.kolaas@bkf.no

-Altvirkeliglivermøte.
Martin Buber

Kapellan

-Foringenavossleverforsegselv,
ogingendørforsegselv.
Romerbrevet 14,7

Thore Wiig Andersen
Jobb: 55 30 81 73
Mobil: 976 92 250
thore.wiiig.andersen@bkf.no

Menighetsprest
Arve Hansen Haugland
Mobil: 995 86 948
arve.hansen.haugland@bkf.no

Kateket
Hans-Petter Dahl
Jobb: 55 30 81 76
Mobil: 971 67 683
hans.petter.dahl@bkf.no

Hvordan kan vi lære å elske vår neste?
Ved å elske, svarer Mor Theresa..
Hvordan lære felleskap? Ved å leve i
fellesskap! Ved å se mennesker, snakke
til dem, vis interesse, bruk tid sammen
med dem, vise praktisk kjærlighet. Jeg
har lyst å bringe dette budskapet videre
som det siste jeg som prest forkynner
for Olsvik menighetsblad sine lesere.

Kantor

Alt virkelig liv er møte. Det er i møte
med et Du at Jeg blir til. Martin Buber
har vel fremfor noen hjulpet oss til å se
det. Livet møter oss gjennom
mennesker vi møter. I lek, i venners
varme, på arbeidsplassen, i tenåringsbarnas protest, i et langt samliv med en
ektefelle, i møte med min dyrebare
homofile bror eller lesbiske trossøster. I
disse møtene skapes lengselen etter
tilhørighet, til å bli sett, etter å ta i favn
og tas i favn.

Rune J. Klevberg
Jobb: 55 30 81 75
Hjem: 55 93 39 23
rune.johnsen@bkf.no

For ingen av oss lever for seg selv, og
ingen dør for seg selv (Rom 14,7),
skriver Paulus.

Diakon
Ingrid Vik
Jobb: 55 30 81 67
ingrid.vik@bkf.no

Prosjektleder
Sven-Ove Rostrup
Jobb: 55 30 81 71
Mobil: 915 57 253
sven-ove.rostrup@bkf.no
Bjørg Karin Husa
Jobb: 55 30 81 74
bjorg.karin.husa@bkf.no

Nina Angeltveit
Jobb: 934 84 391
nina@angeltveit.info

Koordinator
Ingelin Hatletveit
Jobb: 55 30 81 78
ingelin.hatletveit@bkf.no

Leder - men.råd
Torill Andersen
Hjem: 55 93 06 32
toril3@frisurf.no
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Vi lever i en troløs tid. Den setter i
system et annet bilde: Du er ditt eget
livs skaper. Din frihet er en frihet fra de
andre, fra grensene de setter.
Relasjoner blir noe vi kan bruke – for
vår egen sak. Dette bildet bekrefter
oss i vår grunnskade, vår innkrøkthet i
oss selv. Følgene brer seg som en
frost iblant oss: brutte relasjoner,
likegyldighet og overforbruk.
Å bygge fellesskap er å la seg åpne
opp. Det er å vende seg mot det som
er så stort at det bare kan fattes av
mange, sammen. Vi bygger det ved å
møtes, ved å holde felles drømmer
levende, gjennom vilje til forpliktelse på
å tørre å inkludere. Som Jesus.
Fellesskap er også smerte. Ingenting
kan blottstille svakheter, antipatier og
sårbarhet som felleskapet. Derfor slites
vi mellom vårt behov for tilhørighet og
vår vegring mot fellesskapets smerte.
Fellesskap bygges i familie og
naboskap, i vennskap, jobb og
samfunn. I møte med fremmede og i
arbeid for gode saker.

En dag skal vi, mange flere enn vi aner,
sitte sammen til bords
i Guds rike og feire.

Styrer - åpen bhg.

Bjarne Andersen
Jobb: 55 59 71 96
Mobil: 400 64 327
bjarne.andersen@bkf.no

Vi er skapt i Guds bilde til liv og
fellesskap. Han som har skapt oss er
fellesskapets urbilde: Faderen, Sønnen
og Ånden. Dette bildet av samhørighet
er det Kristus er kommet for å kalle fram
i oss.

Jesus er vintreet, vi er grenene. I det
hellige mangfoldet er han selv til stede.
Han sier: ”Uten meg kan dere ingenting
gjøre.” Derfor søker vi ham, som er
roten til kirkens fellesskap. Sammen
med ”alle de hellige” kan vi ”fatte
bredden og lengden, høyden og dybden
i Kristi kjærlighet”.

Kirketjener

Men.konsulent

av Thore Wiig Andersen

Guds velsignelse til alle store og små i
Olsvik!

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

Opplag 5200. Distribueres til alle husstander i Olsvik menighet. Olsvik
menighetsblad betraktes som offentlig informasjon og nærmiljøblad. Av de
ca. 12000 personer som bor i Olsvik hører ca. 10100 til Den Norske Kirke.
Derfor er menighetsbladet ikke definert som uadressert reklame.
Stoff til neste blad kan levers på kontoret eller sendes til olsvik.menighet@bkf.no.

Nytt fra menighetsrådet

vedlederTorillAndersen

Kjære leser.
Vi skriver juni, sommermåned. Og
etter den flotte pinsen vi hadde,
kjenner vi at det er dette vi har ventet
på. Rammen rundt prostigudstjenesten 2. pinsedag på Alvøen
hovedgård kunne ikke vært bedre.
Oppslutningen var god og
menigheten fant sine plasser på
naturlige benker eller medbragte
stoler i sol, blant grønne plener og
gamle bygninger.
Disse ukene i månedskifte mai/juni er
det tid for avslutninger i mange
sammenhenger, også for vårt eget
barnekor. Det hadde avslutning 26. mai,
og jeg fikk være tilstede. Det var et
intensivt og livlig arrangement. Først
konsert i kirken med et flott utvalg fra
deres repertoar, og etterpå pølser, saft,
kaffe og kaker i kirkekjelleren. Lek også
selvfølgelig under en kjempeparasoll.
Takk til Bjørg Karin Husa, kantor Rune
og deres medhjelpere for innsatsen
både denne ettermiddagen og flere.
Vi skal ha enda en avslutning i
menigheten og det er for vår kapellan
Thore. Han har fått en ny jobb, men som
han selv sier, har han ikke søkt seg FRA
Olsvik, men TIL noe nytt. Vi synes det er

leit at han bare skulle bli her 1 1/2 år,
men vi ønsker ham lykke til videre og
takker for det arbeidet han har lagt ned
hos oss.
Margith Johnsen er nå sluttet som
frivillighetskoordinator, men blir heldigvis
med videre som frivillig. Vil fra denne
spalten også takke henne for
kjempeinnsats for menigheten gjennom
mange år og i forskjellige stillinger. Som
ny frivillighetskoordinator er Ingelin
Hatletveit ansatt. Nærmere presentasjon
annet sted i bladet. Vi ønsker henne
velkommen til Olsvik og håper hun vil
trives hos oss.
Menighetsrådsvalget preger arbeidet i
MR. Nominasjonskomiteen har fått ja av
15 kandidater som er villig til å gå inn i
nytt råd. MR består av 8 faste og 5
varamedlemmer. Nominasjonskomiteen
har fått til god fordeling mellom kjønn og
alder. Takk til komiteen for god
innsats.Valget blir som kjent 14.
september, på Olsvik og Alvøen skoler.
Det kommer til å komme mye
informasjon om valg fremover, det er jo
tre valg som skal gjøres den dagen;
Stortingsvalg, menighetsrådsvalg og
valg av kandidater til bispedømmerådet.
Det blir en større oppgave for MR å

Min salme
T: Svein Ellingsen 1992
M: Harald Gullichsen 1992
Vinden kjenner ingen grenser,
Ånden blåser over jord,
alle folk, til jordens ender,
skal få del i nådens ord.
Gjennom alle år og tider
høres Åndens stille sus,
nye folk og nye slekter
kalles inn i Herrens hus.
Midt i folkehavets mangfold
heiser kirken troens seil.
Gud har kalt sitt folk til handling,
Åndens kraft slår ikke feil.
Vi vil trofast følge kallet
i vår Herre Kristi navn,
fylt av håp, i storm og stille,
til vi når den siste havn.
Ånden kjenner ingen grenser,
kallet høres over jord,
overalt er kirkens oppdrag
å forkynne nådens ord.

gjennomføre valget i år, da vi skal ha
åpne valglokaler to steder hele dagen.
Staben og MR vil måtte være valgmedarbeidere, men vi trenger også hjelp
fra andre frivillige.
Olsvik menighet er nå blitt ”grønn”. Det
kommer neppe en grønn revolusjon,
men en mer bevisstgjøring hos hver
enkelt av oss på hverdagslige ting når
det gjelder bruk av ressurser, innkjøp,
velge miljømerkede produkter osv.
Menigheten vår har hele tiden prøvd å
være ”miljøvennlig”, men vi er nå med i
Kirkelig nettverk for miljø,forbruk og
rettferd som vil forplikte oss mer.
Det går mot ferietid for mange av oss,
og vi har alle behov for å gjøre noe
annet, komme vekk fra den daglige
tralten, se noe nytt, besøke kjente, ikke
se på klokken. Håper dere alle får en fin
ferie uansett hva du velger, og ta med
deg denne salmen på veien, nr. 222 i
Norsk salmebok av Grundtvig.
Iallsinglansnustrålersolen,
livslysetovernådestolen,
nuerdetpinsliljetid,
nuharvisommerlysogblid,
nuspårossmerennenglerøst
iJesunavnengyllenhøst.

Tekst:ArveHansenHaugland

Kirken ute, kirken hjemme
bærer frem Guds frelsesbud,
sammen med hvert folk på jorden
lover vi vår store Gud.
Lovet være Gud, vår Skaper,
lovet være Herren Krist,
lovet være Helligånden,
nå og alltid, først og sist.
Ja, den første og den siste
er du, Herre, livets grunn!
Hør! Den verdensvide kirke
lover deg hver tid og stund.
Ingen kan sette grenser for vinden;
Heller ikke for Den hellige ånd, og den
blåser over hele jorden. Over alt og til
alle tider er det mulig å høre Åndens
stille sus. Vi kalles til å sette ut i verden,
og Åndens kraft vil gi oss styrken vi
trenger og holde håpet oppe.
Fortsatt god pinse!
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Ny frivillighetskoordinator

Gigantsko å fylle
Takstogfoto:GroRenateRostrup
Ingelin D. Hatletveit har nettopp blitt
en del av staben i Olsvik kirke. Hun
har fått stilling som frivillighetskoordinator og tar over noen av
oppgavene til Margith Johnsen.
-Kandugienlitenpresentasjonavdeg
selv?
Jeg er 24 år, bor på Landås. Holder på
med førskolelærer-utdanning, akkurat
ferdig med første året mitt og har 2 år
igjen før jeg er ferdig utdannet. Jeg er
veldig interessert i synging og musikk
og man skulle ønske man hadde mer
tid til slikt. Fritid går til kjæreste og
venner.
-Hvainnebærerstillingendin?
Jeg har tatt over for Margith, men jeg
har ikke alle de samme oppgavene
som henne. Mitt ansvar er de frivillige i
kirken. Passe på at de har det bra og
blir tatt vare på. Margith har vært i
Olsvik kirke i mange år, så det blir
gigantsko å fylle. Jeg må gjøre ting på
min måte, og det blir nok en overgang
for mange. Også for meg. Jeg begynte
som frivillig i Olsvik menighet da jeg
selv var konfirmant, i TenSing og
barnekor. Derfor vet jeg hvordan det er
å være frivillig i kirken og hvor viktig det
er å bli tatt vare på. Det er også
organisering av formiddagstreffet og
planlegging av medarbeiderfest. Litt
kontorarbeid blir det også, holde orden
på hvem som gjør hva.
-Hvaserdupåsomdetviktigstei
jobbendin?
Nå har vi tilsammen over 100 frivillige i
kirken, fordelt på alle områder. Det er
viktig at de er synlige og at de føler seg
hjemme. Jeg kommer nok til å jobbe
mer oppsøkende for å få flere. Vi
trenger absolutt flere frivillige. Jeg
kommer også til å prøve å fange opp
de unge i menigheten, de som nå er
med som er ledere og som vil være
med videre. Det er absolutt folkene
som er det viktigste. Det er
kjempeviktig å ta vare på dem. Ikke
bare de frivillige, men også de som
besøker oss.
-Hardunoentankeromjobbendin?
Noenspesiellevisjoner?
Jeg skulle gjerne sett at kirken ble et
mer naturlig sted å være. Så jeg vil
prøve å få kirken til å vokse. Jeg vil
også at flere skal få en tilknytning til
kirken.
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Til slutt ville hun gjerne understreke at
Olsvik menighet trenger flere frivillige og
at det er bare å ta kontakt!

E-post direkte er:
ingelin.hatletveit@bkf.no.
Tlf er: 55 30 81 70
Det finnes også en nettside med
informasjon: www.olsvik-kirke.no.

Alt har sin tid...
Ja - slik står det i Bibelen i
Forkynneren 3.
Og nå er min tid som ansatt i Olsvik
menighet slutt. Jeg ser tilbake med
stor glede og takknemlighet for 12
flotte år.
Stor glede over alle opplevelser jeg
gjemmer i minneboken!
Takknemlighet til alle dere jeg har
arbeidet sammen med – stab,
menighetsråd, utvalg, alle de 100
frivillige på forskjellige felt.
Takk til alle venner på
Formiddagstreff, takk til alle

dåpsfamilier jeg har truffet på
samlingene – og truffet igjen på
trilleturer. Takk for gleden ved å lage
mat til sultne og fornøyde
konfirmanter på de 23 leirene.
Regner med at jeg fortsatt treffer
mange igjen på mine hundeturer.

Til slutt, ta vel i mot Ingelin – som nå
har tatt over stafettpinnen på flere felt.
Vennlig hilsen
Margith

Kirkevalg 2009
Valg av menighetsråd skal i 2009 holdes
i alle landets menigheter på én og
samme dag, mandag 14. september.
Valget skjer samtidig med stortingsvalget og det nye er at man velges kun
for to år av gangen. I tillegg er det nå
stemmerett for 15-åringer. For mer
informasjon ta kontakt med oss, eller se
nettsidene til Den norske kirke
(www.kirken.no/valg).

Ved kirkevalget i år skal det velges nytt
menighetsråd og bispedømmeråd. Det
vil bli anledning til å forhåndsstemme.
Her i Olsvik menighet kan du ta med
deg valgkortet og forhåndsstemme på

Studér listen over kandidater til
menighetsrådet og bruk stemmeretten!

1. Torill Andersen
Olsvikåsen 62, 5183 Olsvik,
Tlf: 55930632

6. Geir Ove Misje
Skjenlien 74 Leil. 87, 5183 Olsvik,
Tlf: 55930156

11. Roald Fiksdal
Kjøkkelvikbrekkene 161,
5178 Loddefjord, Tlf: 93239699

2. Lars Kristian S. Gjervik
Godviksvingene 69, 5179 Godvik,
Tlf: 55007943

7. Anette Hermansen
Olsvikmarken 6, 5183 Olsvik,
Tlf: 97159050

12. Sven Egil Rød
Olsvikåsen 39, 5183 Olsvik,
Tlf: 55936348

3. Ida Doksæter
Olsvikveien 82C, 5184 Olsvik,
Tlf: 95862432

8. Brith Barsnes Bjordal
Olsvikveien 140, 5184 Olsvik,
Tlf: 90524773

13. Sigfred Dagfinn Johannes Hauge
Sundby-Hvorups vei 55, 5178
Loddefjord Tlf: 90615390

4. Øyvind Herman Eide
Nedberget 11, 5178 Loddefjord,
Tlf: 55934938

9. Arne Tandberg
Pb. 92 Loddefjord, 5881 Bergen,
Tlf: 95082823

14. Ingelin Margrethe Hoff Larsen
Sundby-Hvorups vei 4B, 5178
Loddefjord Tlf: 55935315, 98403478

5. Anne Marit Gjerde EIlertsen
Olsvikmarken 8, 5183 Olsvik,
Tlf: 90108802

10. Crister van der Mehren
Fæsteråsen 166, 5184 Olsvik,
Tlf: 47075792

15. Gry-Kari Randem
Olsvikåsen 52A, 5183 Olsvik,
Tlf: 90501714
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Søylen til venstre viser hvor
mye penger som kommer
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Målet for givertjenesten er å
få 100 personer til å gi.
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Stemmerett har alle som bor i Olsvik
sokn, er medlemmer i Den norske Kirke
og fyller 15 år senest 31. desember
2009.

menighetskontoret i
åpningstiden fra 10.
august til 11.
september. På
gudstjenesten i Olsvik
6. september vil det også være mulig å
forhåndsstemme.

Olsvik menighet
trenger deg
Hva har du lyst å gjøre?
Vi trenger mange frivillige for å
opprettholde og utvide det brede
tilbudet til innbyggerne i Olsvik
menighet (Olsvik, Skålevik, Kjøkkelvik,
Godvik og Drotningsvik). Hvis du har
en interesse du brenner for, noe du er
god på, noe du har lyst å bruke mer tid
på, her i Olsvik menighet, så er det flott
om du sier ifra til oss. Menigheten
trenger deg og dine evner!
Spørreskjema
Vi har laget et lite skjema som kan
hjelpe deg å vurdere om det er noe du
vil bidra med i menigheten. Gå inn på
www.olsvik-kirke.no og klikk på
spørreskjemaet under overskriften
“Hjelpende hånd” og send inn dine
kommentarer til oss. Lite eller mye, alt
hjelper, og alt er viktig. På forhånd takk
for hjelpen!

Ta kontakt
Ønsker du mer info kan du ta kontakt
med oss på menighetskontoret.
Direktenummerne står på side 2 og
nummeret til sentralen er: 55 30 81 70.
Du kan også sende e-post til:
olsvik.menighet@bkf.no. Se også
nettsiden: www.olsvik-kirke.no.
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Takk for meg!
Tekst:ThoreWiigAndersen
Foto:Diverse
Når du holder dette menighetsbladet i
dine hender, så er jeg trolig sluttet i
jobben som kapellan i Olsvik og i ferd
med å begynne i ny prestestilling på
sørlandet. Dermed er det også mitt siste
nummer som redaktør av menighetsbladet, og dette det siste jeg ønsker å
dele med dere lesere i Olsvik.
Mange av dere har visst om det en
stund, for noen kommer dette kanskje
overraskende. Noen synes kanskje det
er for tidlig. Jeg ønsker her å si noen ord
om grunnen til at jeg begynner i ny
stilling, etter ca et og et halvt år som
prest i Olsvik.
Situasjonen er slik at jeg har to brødre
som bor på sørlandet, og min ektefelles
familie er bosatt i Kristiansand. Med
tanke på fremtiden, var det å bo i
nærheten av familien viktig. Jeg ble
oppfordret å søke en stilling der og fikk
et meget godt tilbud.
Jeg har trives veldig godt i Olsvik
menighet, i møte med våre ungdommer,
konfirmanter, men også folk i både sorg

og glede. Jeg vil takke for alle de fine
møtene med dere som jeg bærer med
meg i mitt hjerte videre.
Staben i Olsvik har jeg blitt glad i. Vi har
en god teamtenkning, som jeg tror er en
helt nødvendig arbeidsmodell for kirken
fremover. Jeg ønsker her også å takke
de gode ungdomslederne i menigheten
vår, som har beriket meg og min
tjeneste med oppofrende innsats.
Stillingen som kapellan i Olsvik har vært
inspirerende og gøy, men travel.
Dessverre ”mistet” vi 50 % soknepreststilling i menigheten når Gunnar måtte
tre inn som prost. Det har vært
arbeidsmessig utfordrende både for
ham, meg og menigheten.
Jeg har opplevd Olsvik menighet som
en menighet som ønsker å være åpen,
raus og inkluderende. Slik må kirken
være hvis den skal ha troverdighet blant
folk, slik jeg ser det. Jeg takker for
raushet i menigheten for mitt syn i
vanskelige spørsmål, i et konservativt
bispedømme. Jeg ønsker å rose vår
sokneprest og menighetsråd for å ønske

mangfold av meninger velkommen. Vi
har hatt respektfull og åpen dialog
omkring vanskelige spørsmål i vår kirke.
Jeg håper at kirken jobber videre med
spørsmålene omkring våre homofile og
lesbiske trossøsken, og at vi kan stå
samlet om det viktige: troen på den
treenige Gud i rause gudstjenestefeirende fellesskap.
Til slutt: Guds velsignelse til Olsvik
menighet fremover. Jeg har menigheten
og folk i Olsvik med meg videre i mine
bønner. Dere har alle en plass i mitt
hjerte.
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Vårdugnad
Årets dugnad er vel gjennomført og kirken og området
rundt er i fin form. Vi takker for god innsats! Nedenfor
ser dere en liten stemningsrapport fra duganden. God
sommer!

GunnarogMargithsvingerpenselenoverbenkenoggjørdenflottogfin.

OverflødigegrenerblireffektivtkuttetoppogfjernetavArne.

Gjengentarsegenvelfortjentpustibakkenmedgodmatogselskap.

Medlittkontrollertspylingerdetutrolighvasomkangjøres.Øyvindstårforarbeidetogplassenblirklarforsommeren.
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Konfirmantleir 2009
Tekst:HegeKrokåsBorge
ogKatrineSpildeLilleskare
Foto:Diverse
Årets konfirmantleir gikk til
Kvamsseter på Kvamskogen. Etter en
busstur, i en overopphetet buss uten vifte, ankom vi idylliske
Kvamsseter ca. kl. 20.00.
Da vi kom ut av bussen skulle alle ta ut
sine overoppfylte bager og bli plassert
på rom, dette var ikke lett. Vi beundrer
Hans-Petter, Thore og Guttorm som
plasserte og guidet alle de 53
konfirmantene til rommene sine.
Da alle var kommet seg til rette på
rommene sine, ringte kubjellen og det
var mat å få. Da alle var blitt gode og
mette, var det tid for underholdningskveld, i regi av lederne. Dette var en
gøyal opplevelse, som viste at lederne
også har en sans for humor.
Vi våknet lørdags morgen av at solen
skinte inn gjennom gardinene, og like
etter kom musikken på for fullt. Det var
utrolig hvor mange morgentrøtte
konfirmanter som stakk hodet ut de
forskjellige dørene og lurte på hva som
var på ferde. Det er ikke hverdagskost å
bli vekket på denne måten kl. 8.30 en
lørdagsmorgen.
Etter enda et godt måltid var det klart for
å mekke samtalegudstjeneste. Vi tror
nok at de fleste lederne ble overrasket
over hvor bra og effektivt vi jobbet. Det
kom nok mange dype og smarte ord ut
av munnen vår den dagen. Thore fikk så
den store oppgaven med å sy alt
sammen til en ordentlig gudstjeneste.
Alle gikk tilbake til sine rom, før vi igjen
hørte kubjellen ringe. Og nå skulle alle
sammen ut i solen og ha rebusløp.
Rebusløpet bydde på både morsomme
og utfordrene oppgaver. Det som ble
møtt oss var alt fra å bygge høyest
mulig tårn av plastikkrus, til å tømme
lommene for alt vi hadde for å lage en
lengst mulig rekke av tingene. Vi skulle
også hive frisbee og snøballer, krype
gjennom hull laget av tau, ta et
morsomst mulig bilde, dramatisere en
bibelfortelling og bli spurt om ting, både
fra bibelen og om lederne.
Da vi hadde spist en god middag laget
av Margith, var det tid for
konfirmantenes underholdningskveld.
Dette var en minnerik aften som
inneholdt morsomme leker og mye liv.
De modige konfirmantene som
underholdt gjorde slik at de andre fikk
seg en god latter.
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Senere på kvelden var det tid for en
rolig og koselig kveldssamling, med
levende lys og gitarspilling, ledet av
Marit, med et innslag fra en tøff
konfirmant. Kveldssamlingen fikk
tankene til de fleste konfirmantene i
gang. Kvelden ble avsluttet med
nattkino, der filmen ”Kurt blir grusom”
ble vist. Klokken 01.00 var det leggetid,
og alle konfirmantene gikk til rommene
sine, la seg i sengene og sov søtt.

På søndagen var det generalprøve til
samtalegudstjenesten, pakking, rydding
og vasking av rom. Innimellom det
stramme programmet tok vi oss tid til en
liten snøballkrig.
Takk til alle lederne og Margith som
gjorde dette til en opplevelsesrik helg vi
sent vil glemme.

Årets konfirmanter
Søndag 3. mai kl. 11.00

Søndag 3. mai kl. 13.00

9

Årets konfirm
Lørdag 9. mai kl. 11.00

Lørdag 9. mai kl. 13.00
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manter forts...
Søndag 10. mai kl. 11.00

Søndag 10. mai kl. 13.00
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Nytt kor i Olsvik for 9-13 åringer
Vi har tidligere hatt tre barnekorgrupper i Olsvik. Nå prøver vi igjen
å starte opp et kor for barn fra 9 år og
oppover. Vi ønsker at Olsvik skal
være en syngende menighet med
kortilbud for barn, ungdommer og
voksne i alle aldre. I tillegg flytter vi
barnekorøvelsen fra tirsdager til
onsdager. Jenter og gutter er
velkommen til et hyggelig, syngende
fellesskap.
Gruppe 1 øver fra kl. 17.00 til kl.
18.00 og gruppe 2 fra kl. 18.00 til kl.
19.00. Første øvelse blir onsdag 2.
september.

Julemesse 09 Underholdning
til leie!
Noter deg allerede
nå at menighetens
utlodning/julemesse blir 14.
november

10. september
15. oktober
12. november
10. desember

Har du lyst og anledning – å
bidra med små eller store
gevinster ??? – ta kontakt med
menighetskontoret.

Givertjeneste
menighetsblad
... så er den her
igjen...
... giro for innbetaling av
bladpenger og eventuelt
bidrag til Givertjenesten.
Vi har sagt det før – og
sier det igjen – Olsvik
menighet er helt klart
avhengig av frivillige
innbetalinger.
Derfor:
HJERTELIG TAKK!
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Program for
formiddagstreff
høsten 2009
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!
Olsvik TenSing kan nå
leies til lystige lag. Vi kan
muntre opp på et gamlehjem, 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.

Oppstart
høst 2009
Åpen barnehage
Onsdag 19. august kl. 09.00
KFUK speiderne
Tirsdag 25. august kl. 18.00
KFUM speiderne
Torsdag 10. september kl. 18.00
Olsvik kirkekor
Onsdag 2. september kl. 19.00
Olsvik barnekor - gruppe 1
Onsdag 2. september kl. 17.00
Olsvik barnekor - gruppe 2
Onsdag 2. september kl. 18.00

LIVETS GANG...
DØPTE april/mai
Lucas Aleksander Dale
Lucas Hjørnevik Høisæter
Jonas Grønås Steinsland
Eline Sjøvold Edvardsen
Jenny Steen
Victoria Forsberg Nygård
Stephenie Margarita Jordal Davik
Oda Engan Halland
Elise Dahle Johannessen
Sara Lerøen Romslo
Elias Opdahl
Jenny Helle Søvdsnes
Michelle Skår Nilsen

DØDE april/mai

DØPTE i andre kirker
Ole Marcus Olsen Stokker
HaukelandSykehus
Keven Rene Molvik Ingebrigtsen Sundsbakk
Laksevågkirke
Ragna Rørvik Nilsen
Ramsundkapell
Felix Rai Kjepso
Ålvikkyrkje
Thea Andrea Olsen
Loddefjordkirke
Gabriel Thormundsen
Haakonsvernkirke
Isak Andrè Johnsen
St.Olavskyrkje,Balestrand

Bakgrunnlagetav:KirstenSørensen,
www.male-riget.dk

VIGDE i Olsvik kirke
Lørdag 17. november
Alice Williams og Øyvind Lunde
Olsvik kirke
Fredag 20. februar
Magni Ingebjørg Hageberg
og Edvin Inge Aase
Søndag 26. april
Merethe Nygård og Niclas Forsberg
Fredag 22. mai
Eirin Volden og Sturle Johnsen
Lørdag 23. mai
Birthe Ellefsen og Tor Einar Johnsen
Lørdag 30. mai
Caren Hansen Og Reidar Brandsrud

Einar Minde
Olav Næss
Alf Ingvald Johannessen
Ruth Johannesen
Siv Olsen

OFFER
April
Søndag 5.
Sjelesorgsenteret
Søndag 12.
Menighetsarbeidet
Mandag 13.
Sjømannskirken
Søndag 19.
Menighetsarbeidet
Søndag 19.
Kirkemusikalsk arbeid
Søndag 26.
KIA
Onsdag 29.
KRIK

2 587
3 208
223
2 355
630
2 471
4 104

Mai
Søndag 3.
Menighetsarbeidet
Søndag 3.
Menighetsarbeidet
Onsdag 6.
Menighetsarbeidet
Lørdag 9.
Menighetsarbeidet
Lørdag 9.
Menighetsarbeidet
Søndag 10.
Menighetsarbeidet
Søndag 10.
TenSing

7 025
5 821
670
6 015
4 494
6 920
6 650
13

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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gudstjenester
Juni
Søndag 21. kl. 11.00
3. søndag etter pinse
Avskjedsgudstjeneste
ved Gunnar Kolaas
og Thore Wiig Andersen
Nattverd
Offer: Menighetsarbeidet
Søndag 28. i Loddefjord
4. søndag etter pinse
Gudstjeneste
Dåp og nattverd

Juli
Søndag 5. kl. 11.00
5. søndag etter pinse
Gudstjeneste
ved Arve Hansen Haugland
Dåp og nattverd
Offer: Menighetsarbeidet
Søndag 12. i Loddefjord
Aposteldagen
Gudstjeneste
Dåp og nattverd
Søndag 19. kl. 11.00
7. søndag etter pinse
Gudstjeneste
ved Anne Line Kroken
Dåp og nattverd
Offer: KFUK-KFUM Bjørgvin
Søndag 26. i Loddefjord
8. søndag etter pinse
Gudstjeneste
Dåp og nattverd

Søndag 9. i Loddefjord
10. søndag etter pinse
Gudstjeneste
Dåp og nattverd
Søndag 16. kl. 11.00
11. søndag etter pinse
Gudstjeneste
ved Arve Hansen Haugland
Dåp og nattverd
Offer: Menighetsarbeidet
Søndag 23. kl. 11.00
12. søndag etter pinse
Familiegudstjeneste
ved Gunnar Kolaas
Dåp
Offer: IKO
Søndag 30. kl. 11.00
i Sælen kirke
13. søndag etter pinse
Ny reform-gudstjeneste
ved biskop Halvor Nordhaug,
Gunnar Kolaas
og Arve Hansen Haugland
Nattverd

September
Søndag 6. kl. 11.00
14. søndag etter pinse
Konfirmantpresentasjon
ved Hans-Petter Dahl,
Arve Hansen Haugland
og Gunnar Kolaas
Offer: Menighetsarbeidet
Søndagsskole

Søndag 13. kl. 11.00
15. søndag etter pinse
Høymesse ved Gunnar Kolaas
Søndag 2. kl. 11.00
Nattverd
9. søndag etter pinse
Gudstjeneste ved Anne Line Kroken Offer: NKSS
Søndagsskole
Dåp og nattverd

August

Offer: Norsk Samemisjon

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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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,
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 kl. 09.00 - 15.00
Onsdag og freda
kl. 09.00 - 14.00
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
Gruppe 1
Hvem: 3-9 år
Tid: Onsdag 17.00 - 18.00
Kontakt: Rune J. Klevberg,
Tlf: 55 30 81 75

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

Mannsgruppe

Gruppe 2
Hvem: 9-13 år
Tid: Onsdag 18.00 - 19.00
Kontakt: Rune J. Klevberg,
Tlf: 55 30 81 75

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

KFUK-speiderne

Fellesskapsgruppe

(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

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

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.

