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

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

Vikarprest
Kirsten Lind
Jobb: 55 30 81 73
kirsten.lind@bkf.no

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

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

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

Kirketjener
Bjørg Karin Husa
Jobb: 55 30 81 74
bjorg.karin.husa@bkf.no

Styrer - åpen bhg.
Nina Angeltveit
Jobb: 934 84 391
nina@angeltveit.info

Men.konsulent

Et juleeventyr
Detvarengangenfattigbondesom
boddesammenmedkonasiien
enkelhyttemedetjordgulvsomvar
dekketmedstrå.Endaggikkdetom
format.Dasakonatilmannen:Gå
nedtilelvaforåfiske!Mannenså
gjorde,ogfisketheledagenutenåfå
noe.Vimånokgåsultnetilsengsi
kveld,tenktehanidethankastetut
snøretforsistegang.
Plutselighoggdettil.Endigerfiskhang
påkroken,ogetterlangkampklarte
mannenåfådenpåland.Idethan
skulletilåkjørekniveniden,safisken:
”Ikkedrepmeg!Hvisdukastermegut
igjen,skaldufåtreønskeroppfylt,
uansetthvadetmåttevære.”Detsyntes
mannenhørtesutsomengodavtale,så
hankastetfiskenutigjenoggikkhjem.
Menkonahansvarikkelikefornøydda
hunfikkhørehistorien.”Fornoe
sludder”,sahun.”Detteerbarenoedu
finnerpåforåunnskyldeatduikkefikk
noenting.””Nei,detersant,”sa
mannenogropteut:”Jegønskermeg
enmiddag!”Ogstraksvarbordetdekket
meddelekresteretter.
”Idiot”sakona.”Dumåikkekastebort
ønskenepåsmåting.Enmiddagerikke
nok.Dumåønskedegnoestørreog
fineresomvarerlenger.”Javel”,sa
mannen:”Daønskerjegmegetnytt
hus”!Ogmedettvardenenkle
tømmerhyttamedjordgolvetforvandlet
tiletherskapshusmedmangerom.
”Nei,nei,hvordumgårdetanåbli”,
roptekonafortvilet.”Nåharduallerede
bruktopptoønsker.Menvikanfånoe
endabedreenndettehuset.Laoss
ønskeossetslottsomenkongekunne
boi.-Neivent:Jegvilhaetslottsom
kunnepasseforGudselv!”

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

Mannengjordesomkonaville,ogsa:
”JegvilhaetslottsompasserforGud!”.
Ogplutseligstodeikkelengeridetnye
husetsitt.Devartilbakeidengamle

Koordinator

Olsvik menighetskontor

Ingelin Hatletveit
Jobb: 55 30 81 78
Mobil: 958 77 422
ingelin.hatletveit@bkf.no

Leder - men.råd
Las Kristian Stendahl Gjervik
Mobil: 916 30 424
lars.gjervik@bergen.kommune.no

av biskop Halvor Nordhaug

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

trehytta
medetjordgulvsomvardekketavstrå.
Dette eventyret er en julepreken.
Mannen og kona fikk det som de ville.
De ønsket seg en bolig som passet for
Gud selv. Men de hadde glemt
juleevangeliet. Når Gud kom til verden,
skjedde det nettopp ikke i et slott men
på et helt annet sted. Vi leser fra
juleevangeliet hos Lukas i det 2.
kapittel: ”Hun fødte sin sønn den
førstefødte, svøpte ham og la ham i en
krybbe. For det var ikke plass til dem i
herberget”.
Det er nærliggende å tenke at Gud, hvis
han finnes, må være større og
mektigere enn alt og alle. Passer han da
ikke best i et slott? Men Guds Sønns
første bolig var i en stall, nederst i
verden. For det var ikke rom noe annet
sted.
Gud går ikke inn i verden på toppen,
men helt nederst. Slik blir det tydelig at
han vil favne alle. For å vinne oss for sin
kjærlighet, blir han et svakt og hjelpeløst
barn, i en krybbe i en stall med et
jordgolv, dekket av strå. Gud søker seg
alltid nedover. Du behøver ikke ønske
deg et annet sted for å møte ham. Han
er der du er. Denne jula søker han deg.
Ta imot ham!
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Arne I. Tandberg
Siv Fossåskaret
Gro Renate Rostrup
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Layout: Sven-Ove Rostrup
Trykk: Grafisk Team AS Bergen
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Hva skjedde?
- et tilbakeblikk på forrige menighetsrådsperiode 2006-2009
vedtidligerelederTorillAndersen
Det er kjent for de fleste at vi har hatt
valg og et nytt råd har konstituert
seg. Kanskje det er på sin plass å
kaste blikket tilbake en kort stund for
å vise hva det forrige MR måtte og
ikke minst ville bruke tiden til. Det er
vanlig at nye regjeringer får de første
100 dagene i fred, og for dette rådets
vedkommende brukte vi tiden på å
lære hverandre å kjenne, lage gode
rutiner og fylle alle underbruk/
komiteer med flinke folk.
Men tidlig på våren var det klart at
biskop Ole D. Hagesæther ville komme
på visitas i desember. Det gikk
naturligvis med en del tid til planlegging
av denne. Vi ville jo gjerne at det skulle
bli en god visitas for både biskopen og
menigheten. Vi mener at vi fikk vise
biskopen viktige deler av arbeidet i
menigheten og vi tok ham også med ut i
det fri. Dagene var preget både av
formelle og mer uhøytidlige treff.
I sin rapport etter visitasen uttrykte
biskopen takknemlighet for en godt
forberedt visitas, han takket alle frivillige
og mest dem som ikke syns,
understreket behovet for en diakon og
møteplasser hvor bekjennende kristne
får fast føde og ikke bare åndelig
barnemat.
Åpen barnehage hadde vært en
suksess i Olsvik og tidlig i perioden ble
det mulig å utvide tilbudet fra en til tre
dager i uken. Vi brukte god tid på saken,
da vi på denne tiden hadde en regjering
som hadde som sitt største mål å få til
full barnehagedekning. Ville det da være
behov for vårt åpne barnehagetilbud?
Heldigvis var det i rådet medlemmer
som ”kunne” barnehager og mente at vi
måtte utvide åpningstiden, og det gjorde
vi.
I ettertid har vi jo sett at det var det
eneste rette. Det ble ansatt en ny
særdeles engasjert styrer. Et økende
antall barn får nå et godt tilbud både ute
og inne, i kirkerommet og i kjelleren
alltid sammen en voksen fra sin familie.
MR ser på ”Åpen barnehage” som et av
sine beste trosopplæringstiltak.
Regjeringen Bondevik startet
trosopplæringsreformen ”Størst av alt”.
Olsvik menighet fikk etter flere søknader
midler til å starte vårt prosjekt ”Rolling
Magazine”. Midlene skulle dekke lønn
til en prosjektleder og til en del av
driften. Gjennom musikk og lys, bilder,
samtaler, sketsjer, lek, dans og tekster
hadde prosjektet som mål å gjøre
fortellingen om Jesus kjent blant 11-18

åringer. Noen av
MRs medlemmer ble
med i prosjektets
styringsgruppen og
alle var vakter en
eller flere kvelder på
Olsvikåsen
videregående skole.
Forsøksperioden
gikk ut i 2008.
Oppslutningen om
arrangementet ble
ikke slik vi ønsket, og
evalueringen etterpå
viste at denne typen
arrangement ikke
egnet seg som et
kontinuerlig tiltak. Mange unge i
menigheten gjorde på disse kveldene
en stor innsats både i planlegging,
gjennomføring og ikke minst rydding.
Prosjektet er avsluttet men menigheten
vil likevel få midler til å ansette en
person som skal drive med trosopplæring. Tittelen vil naturligvis bli en
annen.
Som nevnt ovenfor ble muligheten for å
ansette en diakon i Olsvik luftet under
visitasen i desember 2006. Dette var
ingen ny sak da det også ble tatt opp
under biskop Per Lønnings visitas i
1994. Endelig sommeren 2008 ble
Ingrid Vik ansatt som diakon i 50 %
stilling. Hun ble naturligvis leder av
diakoniutvalget og er med og viderefører
det diakoniarbeidet som allerede er
etablert. Olsvik menighet trengte
imidlertid en ny diakoniplan som nå er
ferdig og skal godkjennes.
Diakonen har også ansvar for å
rekruttere nye frivillige til diakoniarbeidet, støtte sørgende/etterlatte
gjennom husbesøk/telefon og delta der
det er naturlig for eksempel på
diakoniens dag i kirken og når dette er
tema under konfimasjonsforberedelsene. Diakonen får tilbud om
faglige påfyll ved Bjørgvin
bispedømmekontor.

for å ha vært svært fleksibel som har
stilt opp i arbeidstiden sin mange ganger
i slike forbindelser.
Dette var noen av de ”store” sakene vi
brukte tid på. Gjennom året blir det
mange rutinesaker som godkjenning av
gudstjenestelister, økonomi, planlegging
av arrangementer, kontakt med
komiteer, svare på henvendelser og så
videre. Dette må også gjøres. Hvert år
er det stor pengesummer som går
igjennom menigheten, og vi er glad for
at det hele tiden har god økonomikontroll.
På et av de siste møtene til dette MR
bestemte vi at vi vil kjøpe ”den
himmelske hærskare” av engler som nå
henger fremme i kirken. MR har også
bestilt en skulptur av Ingunn Dahlin som
vi tenker skal stå på høyre side av
kirken. Vi håper at det om ikke lenge
skal komme flere synlige resultater av
Kunst og kulturkomiteens arbeid.
Foruten de vanlige møtene i MR, i
gjennomsnitt en gang pr mnd, har MR
hatt to helgesamlinger, en på
Raknestunet og en på Skjærgardsheimen. På vegne av det forrige
menighetsrådet, vi jeg igjen takke alle
som gjør en innsats for menigheten.

Det har vært stor utskifting og utvidelse
av staben under forrige periode. Ulike
grunner har ført til det, mistrivsel har
heldigvis ikke vært en av dem. Dette
gjør noe med arbeidsmiljøet, noe av
kontinuiteten forsvinner. Etter mange år i
arbeidslivet ser jeg at dette er noe vi må
leve med. Utvidelsen av staben har
også medført brakketilværelse for noen,
men det kan se ut til at denne er over
om to-tre år. Når nye personer skal
ansettes deltar et medlem fra MR under
intervju. Jeg vil berømme min nestleder
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Tre gode vikarprester
i tjeneste for oss i Olsvik
Tekst:GunnarKolaas

Det blir ett års vakanse mellom Thore
Wiig Andersen, som flyttet til Øyestad
i juni 2009, og nytilsatt kapellan Ida
Elisabeth Greve. Ida vil fullføre sin
pastoralkliniske etterutdanning til
våren, de tre barna fullfører skoleåret
ved Hønefoss og familien flytter hit
sommeren 2010. Menighetsbladet vil
komme tilbake med en bredere
presentasjon når Ida tiltrer som
kapellan.
Den norske kirke har dårlig økonomi og
det er få prester på søkerlistene. Noen
er tilgjengelige for vikariater og det er en
stor utfordring å rekruttere nye til
prestetjeneste. Vi har vært heldige og
fått arbeidsavtale med tre gode vikarer i
prestetjenesten for oss i Olsvik denne
perioden.
Mange av dere har møtt prestevikar
Anne Line Tufteland Kroken fra
Hjellestad i Fana. Hun var sommervikar
her i juli og tok sporty imot fornyet

engasjement tre måneder til i høst. Anne
Line har studert teologi i fire år og tok et
års avveksling nå før de to studieårene
som gjenstår frem til hun kan ordineres
til prest i Den norske kirke. Dette året
begynte med fire måneders god
prestetjeneste hos oss. 15. november
tok vi farvel med Anne Line etter hennes
siste gudstjeneste. Mange ble med på
kirkekaffen og fikk gi en varm takk til
Anne Line. Nå er hun på reise hun i SørAfrika for å besøke gode venner. Se
ellers intervju i forrige menighetsblad.
16. november begynte Kirsten Lind som
vikarprest i den vakante kapellanstillingen. Noen har allerede møtt henne
og hørt hennes blide sørlandsdialekt.
Kirsten er mor til tre voksne gutter og
ble ordinert i godt voksen alder. Kirsten
blir presentert med tjenestebrev fra
Bjørgvin biskop i gudstjenesten 6.
desember kl 11.00, vil gjøre
prestetjeneste i Olsvik ut 2009 og
avslutter i Olsvik med midnattsmessen

nyttårsaften. På nyåret er hun engasjert
i Sælen/Laksevåg prosti.
Lektor og teologisk kandidat Hildegunn
Isaksen var i praktisk prestetjeneste
med veiledning hos oss i Olsvik våren
2009. Før hun kan ordineres til
prestetjeneste i 2010 trenger Hildegunn
å fullføre teologistudiene med den siste
praksisperioden. Fra januar til juni er
hun prestevikar i Olsvik og gir oss
dermed en verdifull tjeneste i tverrfaglig
samarbeid med de øvrige i staben.
Hildegunn hadde bibeltime og
underviste om kirkefader Augustin nå
23. november. Hun blir presentert med
fullmaktsbrev fra biskop Halvor
Nordhaug ved sin første gudstjeneste
10. januar 2010.
La oss ta vel imot dem, støtte dem, be
for dem og takke for disse tre flotte
prestevikarene.

Varm takk til
rådsmedlemmene våre
Tekst:GunnarKolaas

I høst har vi valgt nytt menighetsråd i
Olsvik, nytt kirkelig fellesråd i Bergen
(BKF) og nytt bispedømmeråd i
Bjørgvin.
Kjære gode rådsmedlemmer. Dere
som har vært våre 13 tillitsvalgte i
menighetsrådet 2006 – 2009, og dere
som er nå gjenvalgte eller nyvalgte i
menighetsrådet for Olsvik 2009 –
2011: Ta imot en varm takk fra Olsvik
sokn!
Vi er oppriktig glad for at dere tok imot
utfordringene og arbeidsoppgavene som
styre og aktive ledere i vår menighet.
Flere med meg vet godt om den store
arbeidsinnsatsen og tiden som dere
investerer i den mangfoldige Olsvik
menighet. Alt har sin tid: noen
medlemmer har ikke ønsket gjenvalg og
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andre er nå klare for å gå inn i en ny
menighetsrådsperiode.
Olsvik Menighetsråd 2006 – 2009 har
arbeidet jevnt og godt sammen med de
11 stabstilsatte alle fire årene. Embete
og råd, tilsatte og frivillige har fungert
godt og ryddig sammen. Rådet har
”næret og styrket det kristelige livet i
soknet” som kirkeloven pålegger.
Menighetsråd og stab lagde en felles
handlingsplan og prioriterte tre
satsingsområder for arbeidsperioden
2006 – 2009:
1. Trosopplæring.
2. Familietiltak
3. Medarbeidere.
Vår gode MR-leder i denne perioden,
Torill Andersen, har ledet arbeidet med
pågangsmot, stor arbeidsinnsats,

kreativitet og godhet. Hun fortsetter som
vararepresentant til BKF og medlem i
det nye menighetsrådet, med 12 andre
ulønnede medarbeidere og soknepresten.
Nyvalgt Leder for MR er Lars Kristian
Stendahl Gjervik. Takk og velkommen til
deg og dere andre som stiller dere til
rådighet for fellesskapsarbeidet nå
fremover. Soknepresten og staben i
Olsvik vil gjerne arbeide sammen med
et myndig lekfolk. Sammen utgjør vi et
godt mangfold, som kan bygge og
vedlikeholde kirkearbeidet i respektfullt
fellesskap. Vi ber om Guds rike
velsignelse for alle våre ledere og
menighetsrådsmedlemmer.
Beste hilsen på vegne av Olsvik sokn

Olsvik kirke i Pepperkakebyen
Tekstogfoto:NinaAngeltveit
For første gang deltar Olsvik
menighets åpen barnehage i arbeidet
med å lage verdens største og
flotteste pepperkakeby. Vi ønsket å
lage kirken og mange barn og voksne
på vei til barnehagen. Prosjektet
fenget, og til slutt var kirken ferdig
pyntet med fine glass vinduer av
drops, og en hel masse med nonstop,
seigmenner og annet godteri.
Både melis, bomull og maling ble brukt
som pynt. Det var en utfordring å få
byggverket i sammen, og utenfor stille
opp barn og voksne på vei til
barnehagen. Barna var aller best på å
smake på pynten, mens de voksne flittig
brukte kjevler, limpistol og stor kreativitet
på å få vårt fantastiske byggverk ferdig
til innleverings-fristen.

barnehagen, og satte antagelig hele
familien Husa i sving, og fikk bakt så å si
hele kirkens deler på nytt i løpet av
dagen.
Dermed ble det klart for full innsats igjen
med liming og pynting i barnehagen. Vi
har nå enda en gang levert Olsvik kirke
til pepperkakebyen, og oppfordrer alle
som er innom byen å kikke ekstra godt
etter den. Barnehagen har planlagt bytur
7. desember. Denne dagen skal vi i
tillegg til å besøke pepperkakebyen,
også legge julepakker under
frelsesarmeens juletre på
Torgallmenningen. En god og
meningsfull gjerning.

Innleveringsdagen var det et forferdelig
uver med både vind og vann. Det var
derfor med stor nervøsitet vi leverte
varene. Ville kirken overleve alle
brosteinene, ville vi klare å holde bygget
tørt? Alt gikk imidlertid etter planen og
hvilken lettelse!
Det var med vantro at jeg mottok
budskapet: ”Vandaler har knust så å si
hele pepperkakebyen” Å nei! Foreldre
og barn var nok like sjokkerte og lei seg
som jeg. Det ble Bjørg-Karin som ble
redningen. Hun hentet malen i
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Lars Kristian
- vår nye menighetsrådsleder
Tekst:ArneI.Tandberg
Da det nye menighetsrådet nylig
konstituerte seg, var det Lars Kristian
Stendahl Gjervik som ble valgt til
leder.
Lars Kristian er en ækt og sindig 33 år
ung trønder fra Høylandet i Namdalen,
bygda som vel er best kjent for sin
revyfestival. Mor drev barnegospelarbeidet og var med på det meste
av menighetens barne- og
ungdomsarbeid, far var helse- og
sosialsjef, på si drev han et leirsted for
KFUK-KFUM. Ikke rart at Lars Kristian
vokste inn i kristen tro og arbeid.
Etter videregående skole i Namsos ble
det studier i Trondheim, en bachelorgrad
i Internasjonalt og interkulturelt sosialarbeid, dermed ble han sosionom. Han
var forsattt aktiv i KFUK-KFUM, etter
hvert også på landsplan, hvor han endte
opp med i to perioder å være med i
landsstyret.
Etter å ha møtt en ekte bergensprinsesse, Vibeke, ble det til at han slo
seg ned i Bergen og Olsvik.
Med Vibeke har han fått en datter, Maja,
som etter hvert er blitt 4 år. Forøvrig
består familien av en hund og en katt.
Den første tiden i Olsvik var han en del
med i Ten-Sing, etter hvert førte
vennskapet med Sven-Ove Rostrup til at
han ble engasjert i arbeidet med å få
igang et trosopplæringsprosjekt i
menigheten. Da vi endelig fikk midler til
det, ble Sven-Ove ansvarlig for dette
arbeidet, mens Lars Kristian ble leder av
styringsgruppen for prosjektet. Han
synes det er leit at Sven-Ove flyttet til
Bønes menighet omtrent samtidig med
at han ble leder i menighetsrådet, men
forstår at Sven-Ove ville overta
kateketstillingen i menigheten han etter
hvert bor.

arbeidet som foregår har han lite
kjenskap til, så det blir en del å
sette seg inn i. Det er naturlig nok
ungdomsarbeidet han kjenner
best i dag. Han er opptatt av
samfunns-utviklingen og hvilken
rolle kirken spiller og skal spille
der.
Han mener kirken må ta inn over
seg et det er 11.000 medlemmer i
Olsvik menighet, og menighetsrådet skal representere dem alle.
Noen av disse er faste
gudstjenestegjengere, det store
flertallet er det ikke. Disse
opplever ofte menigheten som en
lukket krets som det er vanskelig
å få kontakt med, stikk motsatt av
hva menigheten ønsker skal være
tilfelle.
Han synes det er viktig å få sagt
at det ikke er noe A- eller Bmedlemskap i menigheten. Du er
velkommen når du føler du har
behov for det. Om du ønsker å
bruke kirken når det er åpen
barnehage, juleaften, eller ved
dåp, konfirmasjon eller begravelse, er
du like velkommen som de som kommer
hver søndag. I tillegg har vi barnekor,
Ten-sing, formiddagstreff og kunst,
kultur og musikkarrangement.
Kirken har et mangfoldig tilbud, den
ønsker å være et positivt og trygt sted å
møtes. Den skal være et sted som virker
positivt i lokalmiljøet og som gir gode
oppvekst- og leveforhold i bydelen vår.
Kirken skal være der for deg når du har
bruk for den!

Lars Kristian er ansatt på Olsvik skole
som fagkonsulent i psykisk arbeid. Han
arbeider med psykisk helse til såvel
elever som lærere. Olsvik skole er et
sted hvor også utdannelsen innen
interkulturelt arbeid kommer til stor
nytte. Ved siden av arbeidet holder han
på med en mastergrad i verdibasert
ledelse ved Diakonihøyskolen i Oslo, så
han skulle ha nok å henge fingrene i.

Den norske kirke er, og skal være, en
åpen folkekirke, hvor alle som vil være
med er velkomne. Han mener det må
være en grunn til at over 80 % av
befolkningen opprettholder
medlemskapet, at det store flertall av
barn blir døpt, at ca. 80 % av
ungdommene i Olsvik velger kirkelig
konfirmasjon, og at 93 % av alle
begravelser i Norge foregår i regi av
Den norske kirke. Han håper å kunne
bidra til at flere av kirkens medlemmer
får et mere aktivt forhold til menighetens
arbeid, samtidig som kirken tar vare på
sitt ansvar overfor alle sine medlemmer.

Lars Kristian er spent innfor de nye
oppgavene i menigheten. Mye av det

Lars Kristian mener at det nye
menighetsrådet ikke selv skal drive alle
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menighetens tilbud. De skal legge til
rette og inspirere, og skaffe de
økonomiske midler som trengs.
Sammen med frivillighetskoordinatoren
blir det aller viktigste å skaffe frivillige
som sammen med de faste ansatte skal
gjøre arbeidet. Sammen må de også
sørge for at de frivillige vi alt har og de vi
får tak i, blir best mulig skolert for det
arbeidet de skal gjøre.
Slik Lars Kristian ser det, er det fem
punkter det nye menighetsrådet særlig
må arbeide med:
- En åpen og inkluderende kirke for alle
medlemmene.
- Full likestilling, ingen diskriminering.
- Innføre kirkereformene: Trosopplæring,
gudstjenesteliv, diakoni, kirkemusikk og
kultur.
- Kirken skal bidra til et trygt og positivt
oppvekst- og bomiljø.
- Organisjasjonsutvikling.
Det nye menighetstrådet burde ikke
mangle oppgaver! La oss be om at både
leder og råd lykkes i sitt arbeid til beste
for Olsvik menighet

Gode juleminner
Tekst:KPK

Kjell Bertel Nyland, tidligere
generalsekretær i Sjømannskirken
- Jeg fornemmer ennå stemningen jeg
opplevde som barn da vi stod ute på
tunet kl. 17 julaften og hørte
kirkeklokkene i Breimskyrkja ringe jula
inn – hvordan julefreden bredte seg
utover var en sterk opplevelse.
Første jula som sjømannsprest i New
Orleans slet vi med å få tak i norsk
julemat. Jeg spurte den lokale
skipshandleren om han hadde
pinnekjøtt, men det var umulig å skaffe.
Noen dager etter lå det ei pakke på
trappa. Den inneholdt pinnekjøtt – med
hilsen fra den samme skipshandleren!
Jeg minnes også med glede de felles
julefeiringene vi hadde på
sjømannskirken, med fastboende og
andre.
(Foto: Sjømannskirken)

Liv Kjersti Skjeggestad,
generalsekretær i Menneskeverd
Et av mine beste juleminner går tilbake
til Kongo, der jeg vokste opp. Jeg var 13
år og vi hadde gledet oss lenge til å få
besøk fra Norge. Vi var ute for en
treårsperiode og savnet veldig de vi var
glade i. Mormor og morfar kom, og vi
var alle veldig lykkelige.
Juletreet var en flott sypress og
pepperkakene var stekt på vedovnen
ute.
Juleotta klokken fire 1. juledag var
fantastisk stemningsfull. Det er mørk
tropenatt og ca 700 mennesker kommer
gående til kirken med levende lys for å
minnes vår Frelser som ble født. Dette
er jul på sitt beste.
(Foto: Menneskeverd)

Kjetil Aano, generalsekretær i Det
Norske Misjonsselskap
Da jeg var 12 år og elev ved Arusha
School i Tanzania, var jeg en av de tre
vise menn i skolens årlige julespill. De to
andre var en afrikaner og en asiat. Da
fikk jeg en sterk opplevelse av det
globale: Julebudskapet er flott, og det
gjelder alle. Vi sang også en sang i
julespillet om den store stjernen – at vi
kommer fra ulike kanter av verden for å
finne barnet i krybben. Jesu reise til jord
kan være et forbilde for oss når det
gjelder å bringe evangeliet til alle
mennesker. Kanskje har denne
opplevelsen vært med å gi retning for
mitt voksne liv.
(KPK-foto: Ivar Barane)

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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Fikk du med deg å
Olsvik TenSing gjennomførte tre
vellykkede konserter i kirkekjelleren
helgen 19.-22. november. Alle
konsertene var fullsatte og stemningen
var god. Våre trofaste publikummere har
sagt i etterkant at det var vår beste
konsert noensinne. Det er alltid kjekt å
få gode tilbakemeldinger. Vi er stolte
over å ha laget et variert program med
musikk for en hver smak, artige sketsjer
og både skumle og morsomme danser.
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Arbeidet med årets intimkonsert startet
allerede i august. Programkomitéen lyttet til
over hundre forskjellige sanger før vi til slutt
valgte de femten sangene vi ville ha med i
konserten. Det var et tidkrevende, men
veldig kjekt arbeid. Vi endte opp med et
repertoar som innholdt blant annet Lollipop,
Ray Charles sin ”Hit the road, Jack”, Bruce
Springsteens ”Hungry heart” og James
Morrisons ”Broken strings”. I alt tolv flotte
solister fikk vist frem talentet sitt i løpet av
konserten.

Dramagruppen fikk i år fritt spillerom til å
lage sine sketsjer uavhengig av et tema.
Kreativiteten og den humoristiske sansen i
gruppen er helt utrolig. Vi fikk virkelig
trimmet lattermusklene våre da denne
gjengen slo seg løs på scenen. Med
innlevelse og iført morsomme kostymer
leverte de den ene dramasnutten
morsommere enn den andre. Vi fikk blant
annet se alt det rare som foregår i
sikkerhetskontrollen på flyplassen og fikk
en tydelig advarsel om ikke å bølle med 90-

årets intimkonsert?
åringer. I tillegg til sketsjer utvidet vi
repertoaret med både dukketeater og
skyggeteater. Det er gøy å lykkes med nye
uttrykksformer.
Dansegruppen bidro med en mystisk
trolldans. De var kledd i fillete klær og var
sminket nesten til det ugjenkjennelige.
Skummel musikk, røyk og dunkel belysning
satte stemningen for dansen. Med intense
blikk og god presisjon trollbandt danserne
publikum og ga oss frysninger. I tillegg til

denne flotte dansen hadde noen av guttene
en egen guttedans. Vi lo oss skakke da
guttene kom inn på scenen kledd som
barnehagebarn og plutselig begynte å
strippe. Til slutt sto de igjen i bare t-skjorte
og bleier. De fikk vist sin eminente
danseteknikk innen både ballett, moonwalk
og egyptisk dans før de var ferdig.
Vi ser tilbake på konserthelgen med glede
og er fornøyde med gjennomføringen. I den
forbindelse vil vi også takke alle som stilte

Tekst:AnetteF.Hermansen
Foto: JørgenBertelsen.
opp og ga oss en hjelpende hånd med
rigging, lyd og lys, kjøkkenarbeid og spilling
i bandet. Miljøet i tensing er veldig godt,
ungdommene er flinke til å ta ansvar og vi
koser oss i kirken hver eneste tirsdag.
Året er ikke omme selv om vi har hatt vår
største opptreden. Vi går rett i gang med å
øve inn nye sanger, dans og drama til årets
Lysmesse den 13. desember. Dere er alle
hjertelig velkomne!
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Ønskebrønn

Tekst: KirkensNødhjelp

I dypet av en brønn ligger drømmer
som venter på å gå i oppfyllelse.
Salimatou Abdoulaye har en stor
drøm for sin lille datter.
Livet er blitt en kamp mot upålitelige
naturkrefter for befolkningen i Sahel,
beltet som skiller det subtropiske Afrika
fra Sahara. De siste årene har vært
preget av økte temperaturer,
uregelmessig regn og kortere regntid.
Det gjør at avlinger slår feil,
vannstanden i elvene synker og
håndgravde brønner tørker ut. I Doye er
det de yngste kvinnenes oppgave å
hente vann. Før brønnen ble bygget
midt i landsbyen var det ofte en
heldagsjobb:
-Vi kunne bruke hele morgenen på å
lete etter vann og likevel gå tomhendt
hjem, sier 20 år gamle Salimatou
Abdoulaye. De gikk opp til tre kilometer
til et vannsted, bare for å komme fram
tørste og slitne og finne en tørr brønn
eller et vann gjenblåst av sand. -Det var
en stor påkjenning, særlig for de som i
tillegg til vann bar barn på ryggen. Det
hendte at noen ble så syke av
utmattelse at de ble sendt til sykehus.
Jeg husker at jeg noen ganger kollapset
da jeg kom hjem og orket verken å spise
eller drikke, sier hun.
Kamp mot tid og temperatur
Midt på dagen kan gradestokken krype
opp mot femti grader på det varmeste i
områdene rundt Bagnadi. En
gjennomsnittlig person trenger da 15
liter drikkevann per dag. Letingen etter
vann tok fullstendig overhånd for mange
av de unge kvinnene.- Mange hadde
ikke tid til å ta vare på barna sine, vi var
helt besatt av å finne vann, minnes
Salimatou. Det hendte oftere og oftere
at de ble nødt til å gå hjem for å lage
lunsj før de fikk hentet vann. Det
hardeste arbeidet startet likevel når de
fant vann. De færreste kan gå tre
kilometer med 20 liter på hodet uten å få
hodepine. Kvinner over hele Afrika er
plaget av hodepine og nakke- og
ryggsmerter som resultat av et liv med
tung bør på hodet. Kirkens Nødhjelp
arbeider sammen med våre partnere for
å finne bedre alternativ:-Når du setter en
20 liters vanntank på hodet, kjennes det
ut som om du setter den rett på hjernen,
sier Salimatou.
Nytt liv
Datoen 05.07.08 er sirlig innskrevet i
sement på brønnen. Det ble en dag som
fullstendig endret livet til kvinnene i
denne landsbyen. De hadde fått en ny
brønn. Brønnen er et samarbeid mellom
10

FiremånedergamleBelquisaermedmammaSalimatouAbdoulayeoveralthvor
hungår.-Somenhvermorønskerjegdetbesteforbarnetmitt,sierSalimatou.
Foto:GregRødlandBuick
landsbyens egne innbyggere,
partnerorganisasjonen GRAIP og
Kirkens Nødhjelp. GRAIP har flere
prosjekt i området for at
lokalbefolkningen kan få mulighet til å
tilpasse seg de uventede endringene i
naturen. Kort tid etter at brønnen stod
ferdig ble Salimatou Abdoulaye gravid
med sitt første barn: -Nå har vi nok
vann, ikke bare til drikke og matlaging,
men også til å vaske oss. Det betyr at vi
kan ha bedre hygiene både for barna
våre og oss selv. Vi slipper å bli så ofte
syke, sier hun. Vannet i brønnen er også
mye sunnere å drikke enn det de før
fant i elva og håndgravde brønner.
Drømmer for datteren
Bare hodet til fire måneder gamle

Belquisa stikker opp over tørklet som
knytter henne til morens rygg. Hun har
øynene halvlukket og dysses i søvn til
morens rolige, rutinerte bevegelser.
Belquisa er på ryggen hele tiden. Når
det hentes vann, lages frokost, vaskes
klær, flettes kurver og vifter og hentes
mer vann.-Min drøm er at Belquisa skal
utdanne seg til å bli lege, sier Salimatou
som selv aldri har gått på annet enn
koranskole. Jeg vet ikke om klarer det,
men man må tørre å drømme de store
drømmene. Som enhver mor ønsker jeg
det beste for barnet mitt sier Salimatou
Abdoulaye. Hun mener at ingenting er
umulig så lenge man tenker positivt. I
Mali kan vann fra en brønn gi håp og
kanskje føre til at drømmer går i
oppfyllelse.

11

Vinner i menighetens
hovedlotteri
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Hvit hettegenser
Gavekort 400 Vestkanten
Brodert linduk
Juleservice m/duk
Trillekoffert
Dukke m/vogn
Løper – Lys
Hvit genser
Pute
Dale jakke
Sengesett
”Ludvig”
Pute

Tove G. Stokke
Torstein Garlid
Rune J. Klecvberg
Kari og Arne Tandberg
Johanna Husa
Bjarne Andersen
Martin Eliassen
Hans Petter Dahl
Eli Hansen
Fam. Husa
Per Chr. Malmin
Rune J. Klevberg
Marianne Johannessen

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Gavekort 250 Vestkanten
Hardangerløper
Pledd
Kaffeservice
Gavekort Lie Nilsen
Gavekort 250 Vestkanten
Juleduk
Is-sett
Strikket topp
Juleløper
Gavekort 400 Vestkanten
Lilla strikkesett

Julie Johannessen
Gunn Høstmark
Anne Helene Tandberg
Gunvald Fredriksen
Margith Johnsen
Benjamin J. Jacobsen
Esther Tveita
Finn Grønås
Torill Andersen
Ingunn Gullbrå
Bjarte Stien
Dagny Antonsen

Hjertelig, hjertelig takk!
Til alle dere som på forskjellig
vis gjorde en innsats ved
årets Julemesse, Basar og
Utlodning – enten ved å
selge/kjøpe lodder, lage/kjøpe
gevinster, osv.

Det hjelper å snakke
når en har noen som vil
lytte
Vil du være frivillig på
Kirkens SOS?
Vi trenger mennesker som vil
prate med medmennesker
som har det vanskelig.
Du vil møte mennesker pr.
telefon og via internett.
Din oppgave er å lytte og
tenke høyt sammen med en
som ringer eller skriver. Du
skal ikke gi råd eller løse den
andres problemer.
Du får innføringskurs,
veiledning og videre faglig

VANNRETT
1. Svar
3. Daniel Fjøren
5. Flokkdyr
7. Finsk guttenavn
8. Pusser
9. Spørre
10. By i Hellas
12. Moderne
13. Utvekst
16. Norsk forfatter
17. Guttenavn
12

Det gjorde at resultat ble kr.
44.300,Komiteen er allerede i gang
med planleggingen av neste
års arrangement.

oppfølging så lenge du er
med som frivillig. Vanlig
vaktturnus er ca hver 12.
dag, tilpasset din hverdag.
Kirkens SOS er døgnåpen.
Du må være mellom 20 og
80 år, og du må ha avstand til
egne kriser.
Kursstart er helgen 26.-28.
februar 2010. Interessert?
Kontakt oss på 55 32 58
45/941 83 654,
bjorgvin@kirkens-sos.no
eller www.kirkens-sos.no
Velkommen til et lærerikt og
givende felleskap!

LODDRETT
1. Får vi julaften
2. Ventetid
4. Bruke fritiden
5. Uvel
6. Fører en båt
9. Kjøretøy
11. Askeladdens bror
14. Bindeord
15. Tall

LIVETS GANG...
DØPTE
Patrick Fondevik
Martine Nesse
Sebastian Faaberg‑Johansen
Max Milliam Lihaug Hansen
Nora Gloppen
Sondre Undem
Ariane Haugervåg Agledal
Tea Irene Våge Heggernæs
Noah Christian Valencia Hansen
Nikoline Ulvøen‑Normann
Torben Tveit

OFFER
Oktober
Søndag 4.
Nådehjemmet
Søndag 11.
Menighetsarbeidet
Søndag 18.
TV- aksjonen
Søndag 25.
Menighetsarbeidet
Søndag 25.
Dåpsopplæringen

3 625,00
2 665,50
3 729,50
2 671,50
1 962,00

November
Søndag 8.
Norsk misjon i øst
Søndag 15.
Søndagsskolen
Søndag 22.
Menighetsarbeidet

4 109,50
2890,50
3 971,00

Givertjeneste
Så er giro for betaling av
bladpenger og evt. bidrag
til givertjenesten her igjen.
Olsvik menighet er stadig avhengig
av frivillige innbetalinger for å drive
det gode arbeidet. Derfor:
HJERTELIG TAKK!

DØPTE i andre kirker
Emma Trellevik Eliassen
Fjellkirke
Lotta Skytte‑Nilsen
Løvøyakapell,Horten
Jill Christin Bårtvedt Drengenes
Loddefjordkirke
Lovise Hansen Bygnes
Loddefjordkirke
Leander Eriksen Soltveit
Håkonsvernkirke
Emma Carmine Noraberg Lund
Loddefjordkirke
Sander Skahjem Dingen
Ortnevikkirke
Nils Terje Pukstad
Stadsbygdkirke
Morgan Marthinussen
Loddefjordkirke
Mina Wik Paulsen
Sørvågdøykirke
Victor Skage‑Nilsen
Laksevågkirke
Henrik Lien Gjervik
Sandekyrkje
Martine Mørk
Loddefjordkirke

Bakgrunnlagetav:KirstenSørensen,
www.male-riget.dk

DØDE
Ruth Vatnedal
Hjørdis Kleppe
Marianne Mandelid
Trond Løkeland
Marion Sandal Løkeland
Trygve Johansen
Trond‑Jarle Bøe
Randi Foldnes
Gunvor Osland
Steinar Arild Næss
Bergljot Klara Johannessen
Lilly Nilsine Høstmark
Hau Trung Ho
Asta Sofie Wøllo
Peder Sylta
Signe Flæsland

Barnekorets
julekonsert

Julefest for
voksne

Olsvik kirke
Mandag 14. desember
kl. 18.00

Vel møtt til julefest
mandag 28. des. kl.12.00

Olsvik barnekor
Felicity B. Rinde, dir
Rune J. Klevberg, orgel og piano

Vi ønsker
velkommen til:

Julefest for
hele familien
Olsvik kirke
Lørdag 9. januar
kl. 16.00
Det blir :
Masse sang, andakt, god mat, lek
tryllekunstner, juletregang
Det koster kroner 75,- for voksne,
barn gratis.
Kom og delta, se og opplev!

Tale ved PAUL OTTO BRUNSTAD
Sang ved BRITT BARSNES BJORDAL
Musikk ved RUNE J. KLEVBERG
Middag – kaffe – kake – kr. 100.
Bill. ved inngangen

Transport som til
formiddagstreffene
(kl. 11.00 fra Drotningsvik)

Formiddagstreff
høsten 2009
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!
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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
Desember

Januar

Søndag 13.
3. SØNDAG I ADVENT
Olsvik kirke. kl. 19:00
Lysmesse, Nattverd
GUNNAR KOLAAS
Takkoffer til Menighetsarbeidet.
Olsvik Ten Sing

Fredag 01.
NYTTÅRSDAG
se Loddefjord. kl. 12:00
Høytidsgudstjeneste, Nattverd
A. H. Haugland
Felles Olsvik ‑ Loddefjord

Søndag 20.
4. SØNDAG I ADVENT
Olsvik kirke. kl. 11:00
GUDSTJENESTE, Dåp
Kirsten Lind
Takkoffer til KABB.
Torsdag 24.
JULAFTEN
Olsvik kirke. kl. 14:00
FAMILIEGUDSTJENESTE
GUNNAR KOLAAS
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.
Olsvik kirke. kl. 16:00
FAMILIEGUDSTJENESTE
GUNNAR KOLAAS
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.
Fredag 25.
1. JULEDAG
Olsvik kirke. kl. 12:00
HØYMESSE, Nattverd
GUNNAR KOLAAS
Takkoffer til Menighetsarbeidet.
Lørdag 26.
2. JULEDAG
Olsvik kirke. kl. 12:00
GUDSTJENESTE, Dåp
A.H. Haugland
Takkoffer til Menighetsarbeidet.
Søndag 27.
SØNDAG ETTER JUL
Olsvik kirke. kl. 11:00
HØYMESSE, Nattverd
A.H. Haugland
Takkoffer til Misjonshøgskolen.
Torsdag 31.
NYTTÅRSAFTEN
Olsvik kirke. kl. 23:15
Midnattsmesse
Kirsten Lind
Takkoffer til Menighetsarbeidet.
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Søndag 03.
KRISTI ÅPENBARINGSDAG
Olsvik kirke. kl. 11:00
GUDSTJENESTE
Dåp og nattverd
GUNNAR KOLAAS

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

Søndag 10.
1. SØND. E. KR. ÅPENBARING
Olsvik kirke. kl. 11:00
Familie messe, Dåp og nattverd Gruppe 1
H.Isaksen
Hvem: 3-9 år
vp. Hildegunn Isaksen Innsettes Tid: Onsdag 17.00 - 18.00
Kontakt: Rune J. Klevberg
Tlf: 55 30 81 75
Søndag 17.
2. SØND. E. KR. ÅPENBARING
Gruppe 2
Olsvik kirke. kl. 11:00
Hvem:
9-13 år
GUDSTJENESTE, Nattverd
Tid: Onsdag 18.00 - 19.00
A. H. Haugland
Kontakt: Rune J. Klevberg
Søndagsskole.
Tlf: 55 30 81 75
Søndag 24.
VINGÅRDSSØNDAGEN
Olsvik kirke. kl. 11:00
GUDSTJENESTE, Dåp
H.Isaksen
Søndagsskole
Søndag 31.
SÅMANNSSØNDAGEN
Olsvik kirke. kl. 11:00
GUDSTJENESTE
Dåp og nattverd
A. H. Haugland
Søndagsskole

Februar
Søndag 07.
KRISTI FORKLARELSESDAG
Olsvik kirke. kl. 11:00
GUDSTJENESTE
Dåp og nattverd
H.Isaksen, Prost Kolaas
Søndagsskole
Søndag 14.
SØNDAG FØR FASTE
Olsvik kirke. kl. 11:00
FAMILIEGUDSTJENESTE, Dåp
A. H. Haugland
utd. min kirkebok 4 åringer,
Dahl, Haugland

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

Mannsgruppe
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.

