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Hva vil dere jeg skal gjøre for dere? av Anne Line Kroken
En gang møtte Jesus to blinde
mennesker. De satt ved veikanten og
ropte på ham da han gikk forbi. ”Hva
vil dere at jeg skal gjøre for dere,”
spurte han. ”Herre, la oss få synet”.
Jesus syntes synd på dem, rørte ved
øynene deres og gav dem synet
tilbake. Etter dette fulgte de ham.
Denne historien kan vi lese om i
Matteusevangeliet. Jesus stopper
opp, ser på dem og spør dem dette
spørsmålet.
Dette spørsmålet stiller han også til oss.
Det er dette som er utgangspunktet når
vi kommer til Gud. Man tenker gjerne at
når man kommer til Gud er hans
spørsmål til oss: ”Hva har du gjort for
meg i det siste?” Men hans spørsmål er
ikke det. Det er: ”Hva vil du at jeg skal
gjøre for deg, barnet mitt? Og vi kan få
lov å svare frimodig. ”Dette vil jeg at du
skal gjøre for meg, Herre. Gi meg synet
tilbake. Hjelp meg å gjøre godt arbeid.
Ta bort all min frykt for morgendagen.
Hjelp meg og naboen å finne en løsning
på krangelen vår. Hjelp meg og min
mann i vårt ekteskap, la oss finne
tilbake igjen til vår kjærlighet. Gi meg
trøst og styrke, håp og fremtid. La meg
få kjenne at du er nær.”
Og som Jesus gav disse to blinde synet
tilbake, vil han også gi oss det vi
trenger.
En måte han gjør det på tror jeg, er å
bruke andre mennesker. Fordi at han
ønsker å gi alle mennesker det de
trenger har han gitt oss en gyllen regel,
sånn at vi, på vegne av han, kan gi
hverandre det vi trenger.
I Johannesevangeliet 4,12 leser vi det
kjente Jesus-sitatet: ”Alt dere vil at
andre skal gjøre mot dere, skal også
dere gjøre mot dem.”
Jeg har vært i Olsvik menighet i to og en
halv måned nå, og jeg har opplevd
opptil flere ganger å få glimt av Gud her
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i denne menigheten. Av både de
ansatte, og frivillige, unge og eldre har
jeg blitt mottatt med en omsorg og støtte
som har minnet meg veldig om den
kjærligheten som Gud møter meg med.
Dette fikk meg til å tenke på en historie
jeg leste en gang. Den handlet om en
liten gutt som skulle reise ut å finne
Gud. Han pakket sekken med matpakke
og noen bokser cola, så gikk han av
sted. Da han hadde gått to kvartaler så
han en dame som satt på en benk. Han
satt seg ned ved siden av henne. Etter
en stund ble han sulten og tok frem
matpakken. Han så at damen også så
sulten ut så han delte med henne. Hun
smilte varmt og tok i mot. Når han så
hvor glad hun ble for skiven gav han
henne en cola også. Så satt de der hele
dagen uten og si noe og spiste opp
matpakken og drakk opp colaen til
gutten.
Da solen holdt på å gå ned reiste gutten
seg for å gå hjem. Da han hadde gått
noen skritt løp han tilbake og gav
damen en klem. Hun smilte det fineste
og gladeste smilet gutten noen gang
hadde sett og han smilte tilbake. Da
gutten kom hjem spurte moren hva han
hadde gjort den dagen. ”Jeg har spist
lunch med Gud, og vet du hva, hun
hadde verdens fineste smil”
Da damen kom hjem blid og fornøyd på
ettermiddagen måtte sønnen spørre
henne hva hun hadde gjort for hun så
så blid ut. ”Jeg har spist lunch med Gud,
og vet du hva? Han er mye yngre enn
jeg hadde trodd”.
Denne historien er en fin historie. Selv
om det kanskje ikke akkurat var Gud
himself gutten og damen møtte den
dagen, så tror jeg at det likevel var Gud
de møtte. Jeg tror at vi mennesker kan
møte Gud i fellesskap med andre. Jeg
tror at Gud bruker oss mennesker hver
dag til å gi et glimt av han til oss i
hverdagen vår.
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Nytt fra menighetsrådet

vedlederTorillAndersen

Kjære leser.
Synes du det har regnet mye i det
siste? Ingen trøst å få fra
meterologene. Selv om det i
september 2009 regnet mer enn
normalt, vil ikke den måneden
komme inn på en ti-på-topp liste en
gang. Våteste september måned var i
1975, sa da så…
Stortings-, bispedømmeråds- og
menighetsrådsvalget er nå overstått, og
jeg vil si vel overstått for vår menighet.
Antall avgitte stemmer ble tredoblet
sammenlignet med forrige valg, det er vi
fornøyd med. Dette utgjør bare 5% av
de som kunne stemme, så deltagelsen
er fremdeles alt for liten. Flere av
menighetene i vårt prosti oppnådde 10%
deltagelse.
Den praktiske gjennomføringen av
valget gikk etter planen. Det ble

imidlertid en sen kveld for flere, neste
gang må vi ha et større tellekorps. Det
nye menighetsrådet vil ha sitt
konstituerende møte 5.11. Vil allerede
nå ønske dem lykke til.
Ansettelse av ny kapellan blir noe mer
komplisert enn vi trodde. Som dere
kanskje husker var det to søkere på
stillingen. Den vi innstilte på førsteplass
har i mellomtiden takket ja til en annen
stilling. Kandidaten på andre plass kan
ikke tiltre stillingen hos oss før
sommeren 2010. Så uansett blir det
vikarer en tid fremover. Til 15. november
har vi Anne-Line Kroken. Prost Gunnar
jobber kontinuerlig for å få vikar”kabalen” til å gå opp.
Menigheten har fått en gladnyhet . Vi er
nå inne på BKFs budsjett for 2010-2012
med nytt kontorbygg. Håper det blir slutt
på brakketilværelsen da.

Min salme
Det er godt å få bla i salmebøkene:
her er en skatt av følelser,
beskrivelser, livsnært trosliv.
Menighetsbladet i Olsvik gir oss en
god gave, en oppdagelsesreise,
gjennom medmenneskers salmevalg.
I hvert nummer får vi en salme, valgt
av en av våre naboer. De gir oss 6
salmer i året.
I dette høstnummeret får jeg lov å velge.
Her vil jeg dele med dere nr. 657 i Norsk
salmebok: ”Vi bærer mange med oss”:
Vibærermangemedoss
idagnårvigårfrem.
HvaKristusgavoggiross
erogsågittfordem.
Dudekkerbordforalle,
hererdedøpteshjem;
Vibærermangemedoss,
oGud,viberfordem.

Viberfordemvisavner
mensviersamlether,
fordemsomgåriuro
itvilensvindogvær,
fordemsomviharsåret
ogdrevetbortfradeg,
fordemsomhøstersmerte
avvårejaognei.
Viberdegfordemange
somkjennerandresdom,
fordemsomviharsviktet
ogikkebryddossom.
Viberdeg,Gud,omnåde,
viberimangessted:
Giatvibringermedoss
velsignelseogfred.
Svein Ellingsen har skrevet mange
livsnære salmer, som denne fra 1977.
Melodien vi ofte bruker er ved Bedrich
Janacek. Den kan synges på flere

Dette er det siste ”Nytt fra MR” jeg
skriver som leder for menighetsrådet
som går av 31. oktober. På vegne av
rådet vil jeg takke for godt samarbeid
med staben, takke alle som har støttet
og oppmuntret oss, takk for forbønn
(fortsett med det) og takk til alle frivillige.
Dere gjør en stor innsats. Olsvik
menighet trenger dere, men dere
trenger også Olsvik menighet.

Avslutter med salme nr. 542 av Ronald
Fangen.
Gudsmenigheterjordensstørsteunder.
Mensverdensskikkelseihastforgår.
ErKristusiallevighetdensamme,
ogfasthansrikepåsinklippestår.
Mensverdensrikerstigerogdesynker,
gårkirkenmotfullkommenhetensvår.

Tekst:GunnarKolaas
melodier, bl.a. NoS 324.Den synges
gjerne som salme når vi går til nattverd
og beskriver noe av det vi bærer med
oss frem til Herrens alter, i møte med
Jesus.
Her er respekt for de andre og savnet
etter de andre; erkjennelse og
bekjennelse av at vi hører sammen, alle,
frem for Guds trone, i hans plan.
Salmen uttrykker Guds nåde og
kjærlighet til oss alle. Han dekker bord
for oss. Vi går frem, bærer med oss
mange, ber om tilgivelse og tar imot.
Siste setning i vers 3 er en god bønn for
oss som får motta av Guds nåde og
godhet: Gi at vi bringer med oss
velsignelse og fred. Avgjørende når vi
møter våre medmennesker.
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Ung vikarprest i menigheten
Tekst:ArneI.Tandberg
Foto:Sven-OveRostrup
på livet. Mange av dem har en mye
større evne enn unge mennesker til å
være takknemlige over gode stunder og
menneskene rundt seg, selv om de
kanskje ikke har så mange. Det var
spennende og kjekt å snakke med
mennesker som har et langt liv bak seg
og jeg kunne godt tenke med å jobbe
som institusjonsprest på sykehjem eller
noe annet.
Denne sommeren hadde Anne Line et
sommervikariat, og det ble et langt et, i
alle fall frem til 1. november. Hun synes
det har vært svært givende. På et halvår
kommer en det vanlige prestearbeidet
og menighetslivet nærmere enn i et
vanlig sommervikariat. Hun roser
prestene – og resten av staben – i
Olsvik for råd og støtte, og for gode og
saklige tilbakemeldeinger etterpå, både
om det som gikk godt og om det som
kan forbedres. Hun har fått inntrykk av
en menighet og et prosti hvor alle
forsøker å dra i lag og støtte opp om
hverandre. «Er det stilling ledig her når
jeg er ferdig, så søker jeg kanskje», sier
hun.

De som har besøkt gudstjenestene i
det siste eller på annet vis har hatt
behov for kontakt med en prest i
menigheten vår, har kanskje kommet
i kontakt med en ung og smilende
prest med bergensdialekt. “Er
prestene virkelig så unge i våre
dager?”, har kanskje flere tenkt. Nei,
ikke helt. Anne Line Tufteland Kroken
er ikke prest ennå, hun er prestevikar.
Før studerte en i 6-7 år teologi og gamle
språk før en gikk ½ år på praktiskteologisk seminar og lærte om hva
prester gjorde rundt om i menighetene
sine. Så ble en prest og skulle kunne alt.
I dag har en ordnet det litt mer fornuftig.
Den teoretiske teologien og det
praktiske arbeidet skal det undervises
om samtidig i et 6 år langt studium.
Innimellom skal det være perioder hvor
en er ute i praksis i en menighet. Da er
en prestevikar og kan gjøre alt en prest
gjør, unntatt å vie folk. Det må man
være ferdig prest for å kunne gjøre.
Anne Line er fra Fana. Hun var i mange
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år med i KFUK-KFUM, og etter avsluttet
videregående ble hun «ett-åring» der.
Det er en ett års tjeneste for
organisasjonen, hvor en etterpå sitter
igjen med 30 studiepoeng, dvs.
halvparten, av årsstudium kristendom.
Dette ga mersmak. Anne Line fikk lyst til
å studere til prest. Nå er hun ferdig med
4 år på Menighets-fakultetet og er, på en
måte, ute i sin 3. praksis-periode. Den
første var på Tysnes, da var hun for det
meste med prestene og så hva
prestearbeidet bestod i.
2. perioden var hun på et sykehjem i
Asker, og fikk se hva en sykehusprest
har å stri med. For Anne Line virket det
å arbeide på en institusjon både
interessant og meningsfylt. Det består
mye i å drive sjelesorg, og det kan hun
godt tenke seg å drive med.
Institusjonsprester har også en ordnet
arbeidstid, i motsetning til
menighetsprester. Hun syntes også at
arbeidet på sykehjemmet var en
fantastisk opplevelse. Samtalene med
de eldre gav henne et litt nytt perspektiv

Anne Line har tatt seg et hvileår fra
studiene. Når hun er ferdig i Olsvik, går
turen til Sør-Amerika, trolig Ecuador. Det
kan være godt å lære litt om forholdene
utenfor Norge også, mener hun. Neste
høst er det tilbake til MF for å
gjennomføre de to siste årene av
studiet, så hun kan bli prest «på
ordentlig».
Det er godt for norske menigheter at vi
har ungdom som vil gå inn i våre
prestestillinger. I øyeblikket er det alt for
få som vil. For tiden er det omtrent
dobbelt så mange som når
pensjonsalder hvert år, som det er
nyutdannede teologer. For å gjøre det
værre – det er ikke alle teologene som
går inn i prestetjeneste heller. Dette
viser godt igjen på søkertallet når
prestestillinger lyses ut. Vi er midt i
prosessen i Olsvik. Selv i en bymenighet
som vår var det denne gangen bare to
som søkte, og begge ser ut til å få – og
ta – andre stillinger de har søkt. Da må
stillingen lyses ut på nytt, og det går
ytterligere tid før den kan besettes.
Så for ungdom som undres på hva de
skal bli: Har du tenkt gjennom om du
passer som prest? Er det noe du kan
tenke deg, er det stort behov for deg! Ta
gjerne en samtale med en prest du
kjenner. Travelt har de det nok, men
dette er nok noe de tar seg tid til!

SOS barneby - Olsvik
Tekst:Inger-LiseStien
Foto:sos-barnebyer.no
Olsvik menighet gratulerer SOSbarnebyen i Olsvik med offisiell
åpning den 24. september 2009.
Markeringen av den offisielle
åpningen startet med tog fra
Kjøkkelvik skole hvor elever og barn
fra skolen og barnehage deltok, alle
pyntet i sin fineste stas.

president Helmut Kutin, styreformann
Sigbjørn Johnsen, SOS-ungdom fra
Finland deltok med hilsener, og det
samme gjorde fylkesmann Svein
Alsaker og ordfører Gunnar Bakke.
Etter at snoren var klippet, med flott
fanfare fra to dyktige musikanter fra
Kjøkkelvik Skoles Musikkorps, var det

fosterhjem i Norge, og at søsken ofte
splittes når de trenger en ny familie å bo
hos. Dette er bakgrunnen for
etableringen av barnebyen i Bergen,
som spesielt har sin styrke i muligheten
til å ta imot søsken.
I dag er fem av de åtte familiehusene i
barnebyen innflyttet, og det bor barn i
tre av dem. Hvert av familiehusene
fungerer som fosterhjem, og i en
barneby er det barna som blir boende
og fosterforeldrene som flytter dersom
de må avslutte oppdraget.

Det oppsatte teltet var fylt til randen, og
markeringen var staselig med
underholding av barn fra Bergen
Dansesenter og Bergen Kulturskole.
SOS-barneby-ambassadør Trond Viggo
Torgersen gratulerte også med dagen
og sang om ”Familien” og ”Tenke Sjæl”.
Svært passende repertoar for denne
anledningen.
SOS-barnebyers internasjonale

omvisning i noen av husene og
servering av ”finger-mat” i hovedhuset.
SOS-barnebyer fyller 60 år i 2009, og
jubileet ble markert med åpningen av
barnebyen i Bergen. Mer enn 60 000
barn på verdensbasis har i dag sitt hjem
i SOS-barneby.
I følge generalsekretær i SOSbarnebyer, Svein Grønnern vet man at
det er mange barn som venter på

Barnebyen kan derfor gi barna større
forutsigbarhet og mulighet til å beholde
viktige relasjoner i livene sine.
Barnebyen har også et støtteapparat
som avlaster, veileder og støtter
foreldrene.
Olsvik menighet ønsker våre kjære
naboer velkommen med ønske om at
dere må lykkes i det viktige arbeidet
som er satt i gang. Vi gratulerer også
Barnevernstjenesten i landet med dette
flotte supplerende tilbudet til barn som
trenger hjelp i en vanskelig hverdag. Vi
håper at ”byen” snart er full av barn som
får nye muligheter og et trygt hjem her i
Olsvik.
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Kunst og k
Kulturuken i Olsvik kirke 2009 har et
variert tilbud av kulturelle aktiviteter.
Gjennom musikk, sang, foredrag og
dialog ønsker vi å formidle et positivt
budskap. Vi vil også gi de besøkende
anledning til å oppleve god kunst og
godt kunsthåndverk.16 kunstnere og
kunsthåndverkere er representert i
Olsvikutstillingen. Bredden i de
kunstneriske uttrykksformene er stor.
Utstillingen omfatter bildende kunst,
smykker, glass, keramikk, strikk,
applikasjon og skulptur. Et eget
formål med utstillingen er å samle inn
midler til videre utsmykking av Olsvik
kirke.
30% av salget ved Olsvikutstillingen
går til kirkens utsmykkingsfond.

Åpningstider for
Olsvikutstillingen:
Lørdag 24/10, kl.14.00-19.00
Søndag 25/10, kl.13.00-19.00
og etter konserten
Tirsdag 27/10,
etter seminaret til kl.16.00
Onsdag 28/10, kl.17.00-19.00
og etter foredraget
Fredag 30/10, kl.17.00-20.00
og etter konserten
Lørdag 31/10, kl.13.00-18.00
Søndag 1/11, kl.13.00-16.00

Smykke av Christine Gaudernack
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Kjell Nupen
og Ingun Dahlin
stiller ut i
kirkerommet
Kjell Nupen er en av vår
tids mest kjente og
markante kunstnere. Han
har stor bredde i sine
uttrykksformer: maleri og
grafikk, keramikk,
skulptur og glassmaleri.
I ung alder fikk han
gjennombrudd som maler
og grafiker. Verkene hans
ble tidlig innkjøpt av sentrale
institusjoner, og han har stilt
ut i en rekke land. Kjell
Nupens kunst fra 70-tallet
var motivert ut fra en kritikk
av det bestående samfunnet. På 80tallet ble det politiske og aggressive
neddempet til fordel for mer
kontemplative former. Landskapsscener med en vektlegging av maleriets
koloristiske og formale kvaliteter har
siden spilt en overordnet rolle i Nupens
kunst.
Kjell Nupen har hatt flere store
utsmykkingsoppdrag. Blant de mest
kjente er utformingen av Otterdalsparken i Kristiansand og
de omfattende
glassmaleriene i Søm
kirke der han også har
laget et stort krusifiks i
bronse og meterhøye
keramikk-krukker ved
inngangen. Ansgar
Kapell er i sin helhet
designet og utsmykket
av Kjell Nupen.

Laget av Liv Sundal
Olsvik menighet er kontakt med Nupen
om videre utsmykking av Olsvik kirke.
Nupen viser bildende kunst i kirkerommet ved Olsvikutstillingen 2009.
www.kjellnupen.no
Ingun Dahlin har ved flere
anledninger stilt ut keramiske
skulpturer i Olsvik kirke. Også ved
årets utstilling vil hun vise engler og
andre keramiske arbeider.
Ingun Dahlin ønsker å skape liv av leire
og gjennom det oppnå kommunikasjon
med betrakteren. Dahlin har deltatt i
utstillinger over hele landet og har hatt
utsmykkingsoppdrag i flere norske
kirker. Hun er representert i
Petrozavodsk skulpturpark i Russland. I
høst er hun invitert som utstiller
ved Sjømannskirkens kunstgalleri på
Manhattan, New York.
www.dahlin.no

Fat av Atle Haugland

kultur 2009

Tekst: ReidunO.Andersen

Program

Årets seminar

Lørdag 24. oktober
Kl.14.00:ÅpningavKulturukenog
Olsvikutstillingen ved den nye
kirkevergen i Bergen; Kjell Bertel
Nyland. Kunstneriske innslag.

skjønnlitterær skriving.
Enkel servering. Inngangspenger kr.
100,- Påmelding til menighetskontoret,
kontonr 9521 0554 964, eller ved
inngangen.

Søndag 25. oktober
Kl.16.00:KjellNupenskunst. Foredrag
ved professor Gunnar Danbolt.
Professor Danbolt er en kjenner av
Nupens kunst og vil gjennom sitt
foredrag gi oss et innblikk i og større
forståelse av Nupens bruk av farger,
hans motiver og symboler.

Onsdag 28. oktober
Kl.19.00:”ArbeidetmedNobels
fredsprisforfrediverden” ved tidligere
formann i Nobelkomiteen, professor Ole
Danbolt Mjøs. Professor Mjøs ledet
arbeidet i Nobelkomiteen i fem år, fra
2003 til og med 2008, og har hatt nær
kontakt med mange mennesker som har
møtt mange utfordringer i arbeidet med
å skape forståelse og fred mellom ulike
nasjoner og etniske grupper. Anledning
til spørsmål. Musikk. Enkel servering
Inngangspenger: Kr. 100,-/ 50,-

Kl.19.00:Kirkekonsertmed
”Playground”. Salmer, viser,
folkemusikk. Fem unge kvinner,
utdannet ved musikk- og dramaavdelingen ved Lærerhøgskolen i
Bergen, utgjør gruppen Playground som
har eksistert siden høsten 2006.
Playground har et variert repertoar og
en leken, dramatisk stil. De spiller piano,
gitar, fiolin, cello, bass, og ulike rytmeinstrumenter, i tillegg til at alle synger.
Playground har et overordnet mål: Å gi
publikum en god opplevelse.
Inngangspenger: Kr 100,-/75,Tirsdag 27. oktober
Kl.13.30:SeminarvedforfatterBjørn
Sortland;”Fraidétiltekst.”
Sortland mottok i mars kritikerprisen for
beste barne- og ungdomsbok 2008;
”Alle har et sultent hjerte”. Han har
skrevet en rekke barne- og
ungdomsbøker og har mottatt flere
litteraturpriser. Sortland har bred
erfaring med å holde skrivekurs i

Fredag 30. oktober
Kl.20.00:Brasilianskerytmermed
Alvorado. Jazzgruppa Alvorada spiller
melodiøs og iørefallende instrumentalmusikk bygd over brasilianske rytmer
som samba, choro, bossa nova, afoxé,
baião og partido alto-musikk. Musikken
er fin å lytte til og kan gi lyst til å danse.
Repertoaret består av pianist Aasmund
Brekkes komposisjoner og spenner over
et bredt register, fra det stillferdige til det
svært utadvendte. Alvorada har
følgende besetning: Bjørn Blomberg,
saxofon, Arne Hernes, bass, Audun
Humberset, trommer og Aasmund
Brekke piano.
Inngangspenger kr. 100,-/75,Søndag 1. november
Kl.16.00:Kulturukenavsluttes.

Under Kunst og Kulturuken 2009
arrangeres seminar for lærere og
andre interesserte tirsdag 27.
oktober kl. 13.30 – kl. 15.30
Forfatter Bjørn Sortland har bred
erfaring med å holde skrivekurs i
skjønnlitterær skriving, og han er
opptatt av å formidle helheten i
prosessen fra ide til ferdig produkt.
Forfatteren har skrevet atskillige barneog ungdomsbøker, er oversatt til flere
språk og har mottatt mange norske og
internasjonale litteraturpriser.
Karakteristisk for Sortlands bøker er
både den lette, humoristiske stilen og at
han tar barns og unges univers og
problemer på alvor. Se også:
www.bjornsortland.no

Forfatter Bjørn Sortland
holder skrivekurs:
”Fraidetilferdigtekst”

Alvorado

Playground

Brasilianske rytmer
Fredag 30/10, kl. 20.00

in concert
Søndag 25/10, kl. 19.00
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Vinn tur til
Thailand!

Velkommen til Julebasar

- Nådehjemmet
i Bangkok

14 november,
menighetsavdelingen
Olsvik kirke

I forrige nummer av menighetsbladet var det en artikkel om
Nådehjemmet i Bangkok. Misjonsselskapet er på jakt etter flere
givere til både dette prosjektet og
andre oppgaver i Thailand.
Dersom Olsvik menighet kan skaffe
10 nye, faste givere til dette arbeidet,
blir de svært glade. Så glade at
menigheten kan få sende en av dem
på gratistur til Thailand for å få se
både dette og deler av NMS øvrige
arbeid i landet. Endel vanlige
turistattraksjoner hører selvfølgelig
også med. Ta gjerne kontakt med
NMS kontor i Bergen (Vestre
Muralmenning 15, tlf. 55 54 68 68),
eller med Arve Hansen Haugland på
Olsvik menighetskontor. Gaver gitt til
NMS gir delvis skattefradrag.
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- med mye mer...

Julemesse - kafé - åresalg - hovedlotteri

Program for dagen:
Kl. 11.30:

Kl. 12.30:

Kl. 14.00:

Dørene åpnes anledning til å se på fine
gevinster og flotte
salgsting. Kafèen er åpen
med salg av grøt, deilig
nybakte skillingsboller,
saft, kaffe m.m.

Første åresalg,
julemessesalg og salg fra
kafèen foregår parallellt

Andre åresalg. Fortsatt
mulig å kjøpe kaffe og
saft.

Kl. 13.30:

Kl. 15.00:

Andakt

Trekning av hovedlotteriet

Kl. 12.00:
Velkommen til
åpningsord.

Kl. 15.30:
Takk for i dag

LIVETS GANG...
DøPTE
Sondre Øksenberg Johnsrud
Ingrid Kvalø Heggøy
Lisa Hauge
Henriette Frydenbø
Christoffer Vatnøy Anthonissen
Karoline Carlson Wiken
Malena Brakstad
Elina Jacobsen
Thomas Fredrik Jacobsen
Eirik Mikkelsen Hauken
Jonas Næss Haukås

DøPTE i andre kirker
Mille Marie Soedermann,
Loddefjordkirke
Lucas Davø,
Foldneskirke
William Davø Hovland,
Foldneskirke
Vegard Gjerde Kjenstad,
Oldenkirke
Jakob Myklebust Røen.
Innvikkyrkje

Bakgrunnlagetav:KirstenSørensen,
www.male-riget.dk

DøDE
Arvid Nilsen
Leif Johan Hansen
Bendik Risting
Liv Karlsen
Ernst Roald Oppedal
Ingrid Gunhild Kismul
Solveig Aalhus

OFFER
September
Søndag 6.
Menighetsarbeidet
Søndag 13.
NKSS
Søndag 20.
KFUK-speiderne
Søndag 27.
Diakoni-arbeidet

2 910,50
3 065,50
2 881,00
2 510,50

Bibeltimer
høst 2009
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.

Formiddagstreff
høsten 2009
15. oktober
- Misjonsforedrag og andakt ved
Alvhild Vasset Eide fra NMS.
12. november
- Karl Dag Bærug fra Kirkens SOS
10. desember
- Julemøte med besøk fra Kjøkkelvik
Skole
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!

Julekonsert
Olsvik kirke
Søndag 6. desember
kl. 19.00
Nybø Brass
Bjørgvin blandakor
Triade v/ Brith Barsnes Bjordal
Marthine Bjordal, sang
Anita Barsnes, sang og piano
Olsvik kirkekor
Rune Johnsen Klevberg, orgel
Reidun Oanæs Andersen, konferansiér

Velkommen!

Kollekt
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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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gudstjenester
Oktober
Søndag 18. kl. 11.00
20. søndag etter pinse
Ung Messe
ved Arve Hansen Haugland
Nattverd
Offer: TV-aksjonen

Søndag 15. kl. 11.00
24. søndag etter pinse
Familiemesse
ved Anne Line Kroken
Nattverd
Offer: Søndagsskolen
Søndagsskolens dag

Søndag 25. kl. 11.00
Bots og bededag
Bededagsgudstjeneste
ved Gunnar Kolaas
Nattverd
Offer: Menighetsarbeidet

Søndag 22. kl. 11.00
Domssøndag
Høymesse
ved Gunnar Kolaas
Nattverd
Søndagsskole

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

Søndag 29. kl. 11.00
1. søndag i advent
Familiegudstjeneste
ved Arve Hansen Haugland
og Hans-Petter Dahl
Dåp
Utdeling av 4-årsbok

November

Desember

Søndag 1. kl. 19.00
Allehelgensdag
Minnegudstjeneste
ved Gunnar Kolaas,
Arve Hansen Haugland,
Anne Line Kroken
og Ingrid Vik
Nattverd
Søndag 8. kl. 11.00
23. søndag etter pinse
Gudstjeneste
ved Arve Hansen Haugland
Dåp
Offer: Norsk misjon i øst
Søndagsskole

Søndag 6. kl. 11.00
2. søndag i advent
Høymesse ved vikar
Nattverd
Søndagsskole
Søndag 13. kl. 19.00
3. søndag i advent
Lysmesse
ved Gunnar Kolaas
og Olsvik TenSing
Nattverd
Offer: Menighetsarbeidet
Søndag 20. kl. 11.00
4. søndag i advent
Gudstjeneste ved vikar
Dåp
Offer: KABB

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: Onsdag kl. 09.00 - 15.00
Mandag og fredag
kl. 09.00 - 14.00
Kontakt: Nina Angeltveit
Tlf: 934 84 391

Hvem: Voksne
Tid: En torsdag i måneden
kl. 12.00 - 14.00 (se annonse
ellers i bladet for dato)
Kontakt: Ingelin Hatletveit
Tlf: 55 30 81 78

Olsvik Barnekor

Sorggruppe

Gruppe 1
Hvem: 3-9 år
Tid: Onsdag 17.00 - 18.00
Kontakt: Rune J. Klevberg
Tlf: 55 30 81 75

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

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

Mannsgruppe

KFUK-speiderne
(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: Menn
Tid: En fredag i måneden
Kontakt: Arne Tandberg
Tlf: 55 26 97 36

Fellesskapsgruppe
Hvem: Alle
Kontakt: Arve H. Haugland
Tlf: 995 86 948

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.

