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Hva slags kirke?

av Bjarne B. L. Andersen

Hva slags kirke vil du ha? Det har vært
slagordet i forkant av kirkevalget i år.
Tanken er vel at vi alle skal engasjere
oss og ta et tak på demokratisk vis for
sammen å bygge menigheten vår i de
neste årene. Fint - men min kirke, den
jeg vil ha, bygges, stein på stein, hver
gang et mislykket menneske vender seg
til Kristus i fortvilelse og søker hjelp.
Den kirken jeg ønsker meg vokser hver
gang et medmenneske finner tilgivelse,
når noen trosser andres blikk og tanker
og tar imot nattverden på tross av hvem
de er og på grunn av hvem Jesus er.
Den kirken jeg vil ha vokser og bygges
hver gang noen bærer et barn til dåpen
og hver gang noen folder sine hender i
skjul under dynen og ber en stille bønn.
Det er kirken for dem som ikke lykkes,
for dem som feiler, for dem som trenger
en å støtte seg til for å makte livet. En
kirke for dem som hører når Jesus sier
Kom til meg alle dere som strever og
har tungt å bære.
Jeg vil ha en kirke for de fattige i seg
selv, for de som sørger, for de
tålsomme, for de som er utsultet og
hungrer etter rettferdighet.
Og hvordan skal vi bygge denne kirken?
Det skal vi ikke, den er bygget,
grunnmuren er alt lagt, men vi skal
sammen få lov å fylle den.

1. Guds kirkes grunnvoll ene
er Herren Jesus Krist.
Ved ord og vann alene
den er hans verk for visst.
Da han på korset døde,
han vant den som sin brud,
så den sin Gud kan møte
i rettferds rene skrud.
2. I hver nasjon og stamme
er kirken én på jord.
Dens budskap er det samme,
ett navn dens løsenord.
Én dåp, én tro, én Herre,
ett håp den vandrer med,
og ett skal brødet være
som her den næres ved.
3. Selv om den her må bære
forakt for sine sår,
når den i liv og lære
for verden splittet står,
skal helgenropet stige:
Er tiden ennå lang?
Og kveldens gråt skal vike
for gledens morgen¬sang.
4. Den skuer midt i trengsel,
i fare og i strid,
ett mål i all sin lengsel:
Guds fred til evig tid,
når den med jubel eier
sin lønn for kampen her,
når kirken vinner seier
og får sin hvile der.

Olsvik menighet trenger deg
Viktig arbeid
Olsvik menighet trenger
deg og dine evner! For å
fortsette å holde på med alt
det viktige vi gjør trenger vi
innsats fra deg! Det er
mange måter å bidra på. Vi
trenger aktive mennesker
som er med på arbeidet og
vi trenger midler til å drive
det. Derfor vil vi oppfordre

alle som har
mulighet til å være
med på givertjeneste
og til å ta kontakt
dersom man har lyst
til å bidra praktisk!
Se brosjyre i våpenhuset eller på
nettsiden:
www.olsvikkirke.no
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Nytt fra menighetsrådet

vedlederTorillAndersen

Kjære leser.
Jeg håper du har hatt en fin sommer
der du har vært og har fått ladet
batteriene. Sensommeren møtte oss
ganske så våt, men september kan
være en flott høstmåned, vi satser på
det.

av året er en multimedia gruppe. Håper
vi får se resultater av denne på vår
hjemmeside. Vil samtidig takke de
frivillige som bruker av sin fritid til
konfirmantarbeid og ønsker alle lykke til.

Overskriften er ”Nytt fra MR”, men
sannheten er at vi ikke har hatt vårt
første høstmøte enda. Det er 10.
september (dette skrives 6. september).
Aktivitetene i menigheten vår er likevel i
full gang. Vi innledet høstsesongen med
et møte 30. august der alle komiteer/grupper/utvalg/barnehage ble invitert til
et samarbeids/planleggingsmøte. Fordi
det er mange aktiviteter i kirken, vil vi
unngå ”kollisjoner ” og ha smidige
avtaler når arrangementene kommer
tett. Dette tror jeg vi klarte. Frivillighetskoordinatoren hadde tatt initiativet til
dette møtet, jeg takker for det. For å
planlegge våren 2010 blir det et nytt
møte i januar.

Når dette leses er både Kirkevalget og
Stortingsvalget over. Nytt i år er at
valgene er på samme dag. Som en
konsekvens av dette, ønsket vi å ha
kirkevalgslokaler i nær tilknytning til de
ordinære stemmelokaler. Det fikk vi til, i
Olsvikhallen og på Alvøen skole. Jeg
håper derfor at mange vil stemme under
kirkevalget. De praktiske forberedelser
ble også flere til dette valget. Staben
gjør sin del og MR har igjen satset på de
frivillige som vakter denne dagen. Det
har vært litt debatt om Kirkevalget i år,
det er bare bra. Du skal vite at når du
avga din stemme til menighetsråd og
bispedømmeråd på valgdagen, har du
gitt tillit til dem som sa seg villig til å stå
på listen og vil ta ansvar for menigheten
vår.

I dag var det gudstjeneste og
presentasjon av de nye konfirmantene.
127 ungdommer har valgt å konfirmere
seg i Olsvik i år. Det er vi glad for. De
blir inndelt i forskjellige grupper;
samtale, KRIK (idrett), TenSing og nytt

21. juni tok vi avskjed med kapellan
Thore og 31. juli var det søknadsfrist for
nye søkere til stillingen. To søkere har
meldt seg og de er begge damer. MR vil
sende sin innstilling etter møtet 10.
september. Når den nye kapellanen

Min salme
Min salme? Bare én? Det er jo så
mange, og de passer så bra til
forskjellige tider og forskjellige
situasjoner, en i glede, en annen i
sorg, en om våren, en annen om
høsten, det er salmer til hverdags og
salmer til fest, en hel skattkiste full!

Gågjennombyenslange,rettegater,
dusommerlyseHelligånd.
Strykømthenoverslitte,gråfasader,
ogrørdetrettesmilebånd,
såtroengror
oghåpetbor,
derdørenebliråpnetfordeandre.

Så må jeg velge, og valget faller på en
litt ny hverdagssalme. Du finner den i
salmer 97 på nr 27. En salme for de
alminnelige dagene, dem som det er
flest av. En salme for den vanlige
dagen, for dagene som ikke setter spor,
men føyer seg inn i rekken og bygger
seg opp til å bli våre liv. For midt i vår
virkelighet, midt i vår by berøres vi av
den Hellige Ånd. Midt i ensomheten vår
vil Gud være til stede, og der vi lever
som mennesker mellom mennesker
bærer vi med oss Jesus og håpet om
evigheten.

Låsporteroppnårkveldeneblirsene,
septembermildekjærlighet.
Ja,syngomGudfordemsomeralene,
ogdemsomkjennerbitterhet,
såtristeler
ogblindeser
atlivetstadigvekkerverdåleve.

kommer til oss, vet vi ikke helt. I løpet av
sommeren har vår prosjektleder SvenOve fått seg ny jobb på Bønes. Han vil
begynne der 28. september. Han har
sammen med kateketen lagt siste hånd
på en ny trosopplæringsplan som vi skal
drøfte på vårt første møte.
Som nevnt er aktiviteten stor og jeg
ønsker deg velkommen til kirken.
Foruten de ukentlige treffene kan du
også i tillegg glede deg til Kunst og
Kulturuken i oktober, basaren og
intimkonserter med TenSing i november
og mye mer.
I menighetsbladet har vi spalten ”Min
salme” hvor mange har fått skrive litt om
en salme de har et spesielt forhold til.
Jeg har tatt meg den frihet å ta med en
salme hver gang som avslutning på
”Nytt fra MR”. Denne gangen ble det nr.
529 i Salmeboken, Petter Dass sin ”Om
alle mine lemmer” vers 3.

Duharblantossdinkirkegrunnfestet
HerreKjær.
Altgodtduvillevirkeimenighetenher.
Laherossiditthusitroskapmotdeg
vandreogfølgeOrdetslys.

Tekst:BjarneAndersen
Komtilossnårvifrykterandres
dommer,
duvårensyreskapermakt.
ForkynnatJesusKristus,nårhan
kommer,
vilgiossliv,slikhanharsagt!
Såvigårut
itrotilGud
ogleverutenfryktinådenssommer.
T: Holger Lissner 1990
O: Eyvind Skeie 1991
M: Erik Sommer 1990

Blåsnyluftoverbyenstorgogplasser,
duvinterklaresannhetsånd.
Trenginnimaktensgråkontorpalasser,
ogtennossmedGudsmildehånd,
sådenneby
medlyspåny
kansmykkesegigledetilHanskomme.
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Speiderjentene

Sommerleir
Tekst:MargithJohnsen
Foto:IngridHøstmark

Leirbål.

Heleflokken.

Alle speidere ser frem til å dra på leir;
stor leir, liten leir, innenlands- eller
utenlandsleir. I sommer var en flokk
fra Loddefjord KFUK speidere på
KFUK og KFUM-speidernes landsleir
i Sverige.
Det var spennende å være på leir i et
annet land selv om det var meget fuktig
og gjørmete! Rekord i nedbør var det
sagt. Litt språkforvirring ble det og, men
jentene var i godt humør ved
hjemkomsten når de en sen kveld ble
møtt på jernbanestasjonen!
Og nå ser alle frem til neste sommer
og landsleir på Lista.

Oppvask.
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I november er det 55 år siden
Loddefjord KFUK-speidere startet og
arbeidet har vært i gang hele tiden –
med varierende antall. Nå er
medlemstallet 43 med stort og smått,
men for tiden har gruppen veldig behov
for lederhjelp noen tirsdager i måneden.
Studier, arbeid og vakter gjør at dagens
ledere har vanskelig for å møte hver
uke. Håper noen der ute kan tenke
alvorlig på saken.

Vedhogst.

Se nærmere om Loddefjord KFUK
speidere på hjemmesiden:
www.home.no/loddefjord1

Godthumør.

Langbord.

På tur med formiddagstreffet
Tekst:IngelinHatletveit
Foto:MargithJohnsen
Den 11. juni var det igjen tid for
sommerturen. For meg var det første
gang, og jeg var spent på hvordan
dette skulle gå!
Vi møttes på kirkebakken – i overkant
av 30 personer – og startet turen mot
Voss. På veien stoppet vi hos keramiker
Linda Lid, for å få en omvisning i hennes
verksted, og få høre om hvordan hun
arbeider. Hun viste oss også hvordan
hun dreier en krukke, og jeg tror vi var
mange som ble fascinert!
Vi hadde en liten kaffepause med
medbrakt kake før vi dro videre til
Vossestølen hotell, der vi fikk nydelige
kjøttkaker til middag.
Programmet ble avsluttet med en liten
omvisning i Vossevangen kyrkje, og fikk
et lite foredrag om kirkens historie på
Voss.
Tilbaketuren ble mer spennende enn
mange hadde forventet – vår modige
bussjåfør tok oss med på de smale,
svingete veiene som tidligere var
hovedveien mellom Bergen og Voss,
gjennom Bergsdalen. De stupbratte
fjellskrentene, like ved siden av veien
fylte oss med skrekkblandet fryd – for
enkelte gjerne mer skrekk enn fryd!
Jeg satt stor pris på å få lov til å være
med på denne turen, det var en fin
anledning for meg til å bli kjent med
mange flere i menigheten. Jeg gleder
meg til høstens formiddagstreff, og til å
treffe mange av mine turkamerater
igjen!
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Åpen barnehage i Olsvik kirke

Tekstogfoto: NinaAngeltveit

Åpen barnehage er et tilbud til barn
under skolealder i følge med en
voksen. Vi tilbyr blant annet
tilrettelagte aktiviteter (maling, liming,
turer i skog, etc.), samlingsstund,
smørelunsj, flott lekeplass ute og
mange leker inne. Vi har et godt sosialt
miljø, og legger stor vekt på at både
barn og voksne skal trives hos oss.
Det er frivillig hva man vil delta på, og
man kan komme og gå som man vil
innenfor barnehagens åpningstid.
Vi har startet med BABYSANG igjen
mandager kl. 11.00. Det er oppe i
kirkerommet, og passer for barn i
alderen ca opp til ett år. Alle er
velkommen i barnehagen i kjelleren
både før og etter babysang. Det er
ingen påmelding verken på babysang
eller i barnehagen.
I høst vil vi jobbe spesielt med eventyr,
og har mange aktiviteter innen dette
tema. Planen kan man få i barnehagen.
Barnehagen er åpen:
mandag og fredag fra 9.00-14.00, og
onsdag fra 9.00-15.00.
PS! Vi er åpen i høstferien alle tre
dagene.
www.olsvikopenbarnehage.no
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Nådehjemmet
Hjelp og støtte fra Olsvik til Bangkok, Thailand
Tekstogfoto: ArveH.Haugland
Nådehjemmet ligger i utkanten av
Bangkok, og navnet er direkte
oversatt fra Thai: “Baan Phrakhun” “Huset som har nåde” eller ”Hjemmet
som er preget av nåde”.
Nådehjemmet er et skjermet sted, tre
bolighus inne på et avgrenset
område, der enslige, gravide kvinner
kan få hjelp og støtte før og etter
fødselen.
Det å få barn utenfor ekteskapet er i
Thailand ofte forbundet med problemer.
Mange opplever at foreldrene og andre
vender dem ryggen og det offentlige,
sosiale sikkerhetsnettet er langt i fra så
godt spent ut som hos oss. Det er både
skam og ikke minst praktiske problemer
knyttet til det å bli gravid uten å ha en
mann.
For svært mange er abort ikke et
alternativ, og Nådehjemmet blir
kjærkommen hjelp i den vanskelige
situasjonen. Det blir et trygt sted å være
i tiden før fødselen og med god hjelp i
forberedelsene til fødselen. Fødselen
finner så sted på et lokalt sykehus under
betryggende forhold. Så er det
anledning til å være en tid ved
Nådehjemmet også etter fødselen.
I arbeidet ved Nådehjemmet legges det
vekt på å oppmuntre kvinnene til å få
kontakten med familien, og gjerne også

barnefaren hvis det er mulig og
ønskelig. Videre gis det praktisk
opplæring i barnestell og det å klare
seg, kanskje alene, i en ny livssituasjon.
I tillegg vil man gjerne hjelpe dem til å
lære seg et yrke (hvis de ikke allerede
har det), slik at de på sikt kan klare seg
selv.
Nådehjemmet er et prosjekt drevet av
Den evangelisk lutherske kirken i
Thailand. Kirken styrer prosjektet og er
ansvarlig for det, men er avhengig av
økonomisk støtte fra sine samarbeidspartnere for å betale hva dette koster.
Det Norske Misjonsselskap (NMS) er én
av disse samarbeidspartnerne, og
gjennom et samarbeid med NMS er
også Olsvik menighet med og støtter
dette prosjektet. Pengene som vi kan
bidra med kommer godt med. Men minst
like viktig er vår positive interesse og
omsorg de menneskene dette gjelder
selv om de er langt borte og ukjente for
oss. Prosjektet er også vellykket hvis
det kan inspirere oss til å gjøre noe for
mennesker i en liknende situasjon her i
vårt land.

BangkokCity(bigfoto.com)

prioriteringer i min hverdag å oppleve
dette prosjektet på nært hold.
Aller viktigst er vår forbønn for
Nådehjemmet i Bangkok; at vi minner
Gud om å sette inn Hans resurser der
hvor det er virkelig behov for hjelp. Vi vil
også bli velsignet tilbake, for mennesker
knytet til dette prosjektet i Thailand vil
ikke glemme å takke og be for dem i
andre land som er med å gjøre
prosjektet mulig.

Selv fikk jeg anledning til å besøke
Nådehjemmet nå i sommer, og jeg
syntes det var flott å se en nøktern og
god bruk av den økonomiske støtten
som de får. Jeg opplevde også at det
utfordret mine egne holdninger og
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Kulturuken 2009

Kultur og kunst hele uken til ende
Tekst: ReidunOanæsAndersen
Illustrasjon:www.dahlin.no
Nå nærmer det seg Kulturuken 2009.
Lørdag 24. oktober er det åpning ved
den nye Kirkevergen i Bergen, Kjell
Bertel Nyland. Kulturuken blir også i
år rikholdig og variert, både når det
gjelder kulturelle aktiviteter og
bredden i de kunstneriske uttrykkene.
Olsvikutstillingen
15 kunstnere er representert i
Olsvikutstillingen 09. Kjell Nupen er
invitert til å stille ut i selve kirkerommet,
mens 13 andre kunstnere og kunsthåndverkere stiller ut i kirkens underetasje. Uttrykksformene omfatter
bildende kunst, maleri og grafikk, i
tillegg komer keramikk, smykkekunst,
strikk og glass. Flere anerkjente
keramikere stiller ut, men arbeidene
deres er svært forskjellige. Vi kan nevne
Ingun Dahlins vakre engler og Liv
Sundals store hvite fat. Det blir smykker
laget både i sølv, keramikk og av de
vakreste fargede perler. Kristian

Julemesse 09

Finborud kommer tilbake med sine
humørfylte trykk. Kristiansandsmaleren
William Glad viser grafikk hvor han
bruker ulike teknikker og Chr Røed er
igjen representert med malerier. Betty
Hermansen er trofast mot Olsvikutstillingen og viser strikk i spennende
design og vakre farger.
Kulturprogram
Kulturprogrammet omfatter kirkekonsert
søndag 25. med jentebandet
Playground. Tirsdag 27. er det seminar
med forfatteren Bjørn Sortland. Onsdag
28. kommer Ole Danbolt Mjøs, tidligere
formann i Nobelkomiteen, og holder
foredrag om fredsarbeid, og fredag
kveld er det konsert med jazz og andre
muisikalske uittrykksformer. Det blir
også et foredrag om Nupens kunst.
Den lille kafe vil være åpen under
utstillingen. Kunst- og kulturkomiteen
ønsker alle velkommen til gode
opplevelser under Kulturuken 2009.

ikk
prik
i pr
kk ttil
iik
Prrrik
P
he
Hvem skjuler seg her?

Vinn
V
inn over
det onde med
det
d
et gode
d

18 blader + 1 CD i året rett hjem for kun kr 290,-!
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Bakgrunnlagetav:KirstenSørensen,
www.male-riget.dk

LIVeTS gANg...
DøPTe

juni/juli/august
Adele Bergmann
Andreas Knudsen
Noah Clausen Ophuus
Ida Askeland Soltvedt
Henrik Brigtsen Onarheim
Aron Sørvik Hansteensen
Sondre Meling Ringkjøb
Mari Hellevik Jansen
Lucas André Mathisen
Andreas Johannessen
Alde Davidsen
Silja Berge Høyland
Nikolas Eide Halvorsen
Jonas Nygård
Linus Kjærgård Eide
Isak Mikal Fonnes Isaksen
Mille Josefine Nygård Olsen
Jessica Marie Frantzen Jansen

VIgDe i Olsvik kirke
Lørdag 20. juni
Mariann Eikrem og Johannes Tveit
Lørdag 25. juli
Camilla Byrknes og Stig Andre Lilleheil

Mai

DøPTe i andre kirker
Julian Skarseth
Laksevågkirke
Mille Marie Soederman
Loddefjordkirke
Lucas Davø
Foldneskirke
William Davø Hovland
Foldneskirke
Daniel Andre Stensen
Laksevågkirke
Solveig Kvalheim Grande
Foldneskirke
Milla Stormoen
Storetveitkirke
Michelle Larsen
Nøtterøykirke
Carmen Van Der Heide
Johanneskirken
Vegard Røkkum Årvåg
Aurekyrkje
Lukas Molid Folgerø
Loddefjordkirke
Frøya Elisabeth Salberg
Leganger‑Hansen
Tunekirke

OFFeR

Søndag 17.
NLA
Torsdag 21.
Menighetsarbeidet
Søndag 24.
Menighetsarbeidet
Søndag 31.
Kirkens familievern

875
2 145
965
2 916

Juni
Søndag 7.
KFUM-speiderne
Søndag 14.
Sjømannskirken
Søndag 21.
Menighetsarbeidet

3 522
2 124
2 881

Program for
formiddagstreff
høsten 2009
10. september
- Kyung-Mi Yun fra Gå-Ut-gruppen i
Salem.
15. oktober
- Misjonsforedrag og andakt ved
Alvhild Vasset Eide fra NMS.

Juli
Søndag 5.
Menighetsarbeidet
Søndag 19.
Bjørgvin KFUK-KFUM

2 528

10. desember
- Julemøte med besøk fra Kjøkkelvik
Skole

1 010

Alle møtene varer
fra kl. 12.00 til ca. kl. 14.00
og har en liten utlodning, god
bevertning og andakt

August
Søndag 2.
Norsk Samemisjon
Søndag 16.
Menighetsarbeidet
Søndag 23.
IKO

3 408
3 022

DøDe

mai/juni/juli/august
Storm Jensen
Solveig Lexander
Randi Eriksen
Lorentz Fjellhaug
Gerhard Misje
Tove Marita Lygresten
Olga Seim Johannessen
Anna Hordvik

Bibeltimer
høst 2009

12. november
- Karl Dag Bærug fra Kirkens SOS
1 811

Thobias Wiig
Loddefjordkirke
Lilly Vervik‑Knutson
Fjærekirke
Mathias Lervik Øgaard
Loddefjordkirke
Scott Milde Berland
Mariakirken
Richard Marthinussen‑Holmefjord
SjømannskirkenPalmaNorva
Isa Sofie Ivarsflaten
Sveiokyrkje

ALLe eR HJeRTeLIg
VeLKOMMeN!

Mandag 12. oktober
Tema: Galaterbrevet
ved Godtfred Eriksen
Mandag 23. november
Tema: Augustin og begjær
ved Hildegunn Isaksen
Vi begynner samlingene kl. 19.00
med god kveldsmat og tid til prat, før
kveldens tema blir gjennomgått.
Vel møtt til fellesskap og undervisning.

Julebasar
14. november
menighetsavdelingen
Olsvik kirke
Julemesse - kafé - åresalg - hovedlotteri
Vi trenger artikler for salg og
utlodning. Har du noe som passer,
ta kontakt med menighetskontoret
så avtaler vi nærmere.
Optimistisk hilsen
Julemessekomitéen
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Ta
T
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Safari Catering
tlf. 55 22 20 00

C
Catering
www.safaricatering.no
ww
ww.safaricatering.no
safaricatering.no
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Knut Helge
Polden

Espen
Polden

Elin
Elin Mikkelsen
Mikkelsen
Berntsen
Berntssen

Heine
Polden

TTom
om
Wilson
W
ilson
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www.bergenogomegn.no
www.ber
genog
gomegn.no

AVD. BERGEN
Teatergt. 20
Teatergt.
5010 Ber
gen
Bergen
Tlf: 55 21 44 50
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AVD.
AVD
D. SOTRA

2.etg på Shellstasjonen
5353 Straume
S
Tlf: 55 21 44 50

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
September

Søndag 25. kl. 13.00
Bots og bededag
Familiegudstjeneste
ved Gunnar Kolaas
Dåp
Offer: Dåpsopplæringen

Søndag 20. kl. 11.00
16. søndag etter pinse
Høsttakkefest
ved Arve Hansen Haugland
Dåp
Offer: KFUK-speiderne

November
Søndag 1. kl. 19.00
Alle helgensdag
Gudstjeneste
ved Gunnar Kolaas,
Arve Hansen Haugland,
Anne Line Kroken
og Ingrid Vik
Nattverd

Søndag 27. kl. 11.00
17. søndag etter pinse
Gudstjeneste
ved Anne Line Kroken
Dåp og nattverd
Offer: Menighetsarbeidet

Oktober
Søndag 4. kl. 11.00
18. søndag etter pinse
Gudstjeneste ved Gunnar Kolaas
Dåp
Offer: Nådehjemmet
Søndagsskole
Søndag 11. kl. 11.00
19. søndag etter pinse
Gudstjeneste
ved Arve Hansen Haugland
Nattverd
Offer: Diakoniarbeidet
Søndagsskole

Søndag 8. kl. 11.00
23. søndag etter pinse
Gudstjeneste
ved Arve Hansen Haugland
Dåp
Offer: Norsk misjon i øst
Søndagsskole
Søndag 15. kl. 11.00
24. søndag etter pinse
Familiegudstjeneste
ved Anne Line Kroken
Nattverd
Offer: Søndagsskolen i Olsvik
Søndagsskolens dag

Søndag 18. kl. 11.00
20. søndag etter pinse
Ung Messe ved Anne Line Kroken Søndag 22. kl. 11.00
Siste søndag i kirkeåret
Nattverd
Gudstjeneste
Offer: TV-aksjonen
ved Gunnar Kolaas
Nattverd
Søndag 25. kl. 11.00
Søndagsskole
Bots og bededag
Gudstjeneste ved Gunnar Kolaas
Nattverd
Offer: Menighetsarbeidet

Søndag 29. kl. 11.00
1. søndag i advent
Familiegudstjeneste
ved Arve Hansen Haugland
og Hans-Petter Dahl
Dåp

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: Ingelin Hatletveit,
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.

