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Kirketjener

Det nærmer seg fastetid
Fasten er en tid for refleksjon. I kirkens
første hundreår var fasten en
forberedelsestid for katekumenene som
skulle døpes sent om kvelden
påskeaften eller påskemorgen. For de
tidlige kristne var dåpen inngangen til et
nytt liv. Livet endret karakter etter
dåpen, de ble født på ny til et liv som
brødre og søstre i Kristus. Det var derfor
naturlig med en forberedelsestid der de
gjennom undervisning og bønn, brukte
tid på å reflektere over hva det nye livet
i Kristus innebar for den enkelte.
Refleksjon over hva livet i Kristus
innebærer er ikke mindre viktig for oss
som har fått dåpen i gave. En gang i
året, i litt over en måned, blir vi som
kristne oppfordret til å stoppe opp,
kjenne etter, og reflektere over viktige
verdier i livet og i troen. Om vi ikke
stopper helt opp, kan vi i hvert fall senke
farten noe, dempe støyen rundt oss, og
gi ettertanken rom.
Det var ingen enhetlig oppfatning av
fastens praksis på apostlenes tid, det
har derfor vært ulike oppfatninger av
hvordan fasten skal praktiseres opp
gjennom kirkens historie, og fortsatt
praktiseres fasten ulikt blant kristne.
Noen velger å ikke spise kjøtt, noen
velger å ikke spise snop, noen inviterer
en usynlig gjest til middag og legger
pengene for måltidet i fastebøssen,
noen setter av ekstra tid til bønn og
forbønn.

Bjarne Andersen
Jobb: 55 59 71 96
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Noe av det fine med vår tro, er
bevisstheten om at vi alle er ulike
lemmer på samme legeme. Det er ikke
sikkert det er mat som først og fremst
trekker min oppmerksomhet bort fra
Gud, kanskje det heller er TV-titting eller
hyppige kinobesøk. For noen er det
data-spill og facebook, for andre er det
jakten etter penger og makt. Men
hensikten med fasten er den samme; å
bli mer bevisst hva vi gir
oppmerksomhet i våre liv, og om det er i
samsvar med våre verdier og mål som
kristne. Det handler om å bryte ut av de
lenkene som binder oss, og det handler
om å hjelpe dem som ikke kan hjelpe
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av vikarprest Hildegunn Isaksen

seg selv, til å
bryte ut av
sine lenker.
”Nei,slikerfasten
somjegvilha;
atduløslaterdem
sommeduretterlenket,
sprengerbåndenetilåket
ogsetterdeundertryktefri,
ja,bryterhvertåkistykker.
Atdudelerdittbrød
meddemsomsulter,
oglarhjemløsestakkarer
kommeihus,
atdusørgerforklær
nårduserennaken,
ogikkesvikterdineegne.
Daskaldittlysbrytefram
somnårdagengryr,”
(Jesaja 58, 6-8)
Det er med andre ord ikke en
navlebeskuende stillhet Gud ønsker av
oss. Tvert i mot ønsker han at vi hever
blikket også utenfor oss selv, og
fokuserer på medfølelse og solidaritet
med dem som ikke har det så bra.
Mennesker som for eksempel er bundet
av matmangelens og vannmangelens
og naturkatastrofens åk. Ved å trekke
oppmerksomheten vekk fra det som
vanligvis opptar oss, blir vi mer
oppmerksom på de usynlige båndene
som knytter oss mennesker sammen,
og ikke minst det usynlige båndet som
knytter hver enkelt av oss til Gud. Vi blir
oppmerksom på vårt åndelige slektskap;
at vi er brødre og søstre i Kristus.
Fasten er en tid for refleksjon,
oppmerksomhet, åndelig fordypelse,
handling, medfølelse. Den er en tid der
vi ved å gi avkall på noe, kan si ja til noe
annet.
Ha en god faste.
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Nytt fra menighetsrådet
vedlederLarsKristianStendahlGjervik
Kjære medlem i Olsvik menighet.
Menighetsrådet har sammen med
staben vært på strategisamling for å
enes om kirkens strategi for denne
toårsperioden. Vi jobber nå med å
ferdigstille en helhetlig menighetsplan. Den kan du lese om på
kirken.no (Klikk på ressurser, så
plandokumenter og velg deretter
”Mal for helhetlig menighetsplan” på
venstre side). Planen gir en
totaloversikt over kirkens
virksomhet. Når den er ferdig vil den
bli lagt ut på vår egen hjemmeside:
www.olsvik-kirke.no
Olsvik kirkes arbeid er delt inn i åtte
virksomhetsområder:
1.
Diakoni/vern om skaperverket
2.
Trosopplæring/barn og unge
3.
Gudstjenesteliv/kirkemusikk

4.
5.
6.
7.
8.

Misjon- og solidaritetsarbeid
Kultur og kunst
Medarbeiderskap/Frivillige
Administrasjon/koordinering
Informasjon og kommunikasjon

Videre arbeid blir å velge ut
satsningsområde for kommende
periode. Noen av områdene har allerede
en detaljert handlingsplan mens andre
områder er i startfasen.
Menighetsrådet har videre revidert og
omorganisert utvalgs- og rådsstrukturen.
Vi oppnevner i disse dager medlemmer
til de ulike råd og utvalg. Kanskje spør vi
deg om du kan tenke deg å gjøre en
innsats, kanskje kan du selv si ifra til oss
om at du ønsker å bidra? Ta gjerne
kontakt med Bjarne-menighetskonsulent
eller noen andre ansatte. Vi har for
eksempel behov for folk i: diakoniutvalg,

trosopplæringsutvalg, økonomiutvalg,
informasjons- og kommunikasjonsutvalg
og misjons- og solidaritetsutvalg. Håper
du som er interessert tar kontakt.
Menighetsrådet jobber også med
ansettelse av ny menighetspedagog i
100 % stilling, samt årsrapport for 2009
og budsjettering for 2010.
Til slutt vil jeg nevne arbeidet som pågår
for å undersøke muligheten for å
finansiere utsmykking i Olsvik kirke av
kunstner Kjell Nupen. Nupen har sagt ja
til å utsmykke kirken og har levert et
forslag med kostnadsoverslag. Dette
utgjør en betydelig kostnad som
innebærer at hele bydelen og
kommunen må løfte sammen. Det er
nedsatt en egen gruppe som jobber
med finansieringen. Mer informasjon
kommer etter hvert.

Menighetsrådet på tur
Tekstogfoto: ArneI.Tandberg
22. og 23. januar var det nyvalgte
menighetsrådet sammen med staben
(alle de ansatte i menigheten vår)
samlet på Skjærgårdsheimen i
Øygarden. Det har vært tradisjon at
råd og stab har tatt en slik samling
når et nytt menighetsråd har tatt over.
Hensikten med disse samlingene er
dobbel. For det første er dette en sosial
sammenkomst. Skal medlemmene i
menighetsrådet kunne arbeide godt
sammen, må de kjenne hverandre mer
enn av navn og utseende. Det er også
viktig at rådet og de ansatte blir kjent
med hverandre. Bare da kan en arbeide
godt i lag og trekke sammen mot felles
mål.
Og hva er så de felles mål? Det er det

andre en tar for
seg på en slik
samling.
Menigheten bør
ha en samlet
strategiplan for
hvike områder en
særlig vil arbeide
med i den neste
menighetsrådsperioden (som
denne gang er på
kun 2 år). Etter
kirkeloven er det
menighetsrådet
som skal vedta
en slik plan, men
den bør selvsagt bli til i et nært
samarbeid mellom råd og ansatte. Før
en går i gang med det, er det viktig at en
får oversikt over
hvilket arbeide
menigheten driver,
hvor arbeidet går
godt, hvor det er
utfordringer, og på
hvilke områder en
foreløpig har valgt
ikke å satse. En
god oversikt over
økonomien og
over hva en har av
ansatte og frivillige
arbeidere, hører
selvsagt med.
Først da kan en
bestemme seg for

hva en vil satse på videre. Dette
arbeidet ble vi som ventet ikke ferdige
med på samlingen, men vi kom godt i
gang, og skal fortsette på
menighetsrådets møter videre.
Innspill fra medlemmer utenfor rådet tar
en gjerne imot. Hvor synes du skoen
trykker, hva er det vi mangler i
menigheten vår – og kanskje det
viktigste: kan du tenke deg å stille opp
som ny frivillig på et eller annet felt?
La oss til slutt ikke glemme: Rådet
trenger forbedere slik at vi kan komme
frem til en god strategiplan for
menigheten vår i årene som kommer. Vi
må be om at vårt arbeid i Guds rike vil
bære frukt, om gode frivillige hjelpere og
om glade givere!
3

Min salme
Tekst:ArneI.Tandberg
Se,vigåropptilJerusalem
ihelligefastetider
ogserhvordanJesus,GudsegenSønn
istedetforsynderelider.
Se,vigåropptilJerusalem.
HvemdelervårHerressmerte?
HvemvåkermedJesusiverdensnatt
ogbærerhanssorgisitthjerte?
Se,vigåropptilJerusalem,
tilFrelserenskorsogpine,
tillammetsomofresforverdensskyld,
forsyndenedineogmine.
Se,vigåropptilJerusalem,
tilbyenmedglansogære,
forFrelserensaossatderhaner,
skalvivedhansnådefåvære.
På askeonsdag går vi inn i fastetiden,
en periode på 40 dager før vi når påske.
I denne tiden følger tekstene i kirken
Jesu vandring til Jerusalem og
påskebegivenhetene. Derfor er det
naturlig at nettop denne salmen går
igjen i fastetidens gudstjenester.
Fastetiden kan nok føles dyster, selv om
den nok ikke er ment slik. Men allerede
på askeonsdag blir vi møtt av det store
alvoret. Presten tegner hver enkelt i
menigheten med et askekors på
pannen, og sier: «Kom i hu at du er støv
og skal vende tilbake til støvet.»
Er det noe vi mennesker ikke liker å bli
minnet om, er det at vår vandring her på
jord skal ende med død, begravelse og
forråtnelse. Men i fastetiden blir vi
minnet om at døden er det eneste sikre
vi mennesker har foran oss. Defor bør vi
ha mot til å se den rett inn i hvitøyet og
akseptere at slik er det.
Det var nok ikke slik Gud opprinnelig
hadde ment det. I Edens hage ser det ut
til at Guds opprinnelige plan var at vi
etter en stund der, skulle tas opp til det
vi vanligvis kaller himmelen både med
kropp og sjel. Men slik gikk det ikke. Vår
slekt gjorde opprør og fulgte ikke Guds
plan. Senere har hver enkelt av oss gjort
opprør – hver gang vi har nektet å følge
Guds vilje. Derfor måtte hans egen
Sønn komme til jord, slik at vi
mennesker kunne få Guds tilgivelse og
oppnå frelsen likevel.
Hva har dette med fastetid å gjøre? Her
kommer bot og omvendelse inn i bildet.
Boten innebærer allltid en helomvending. Vi skal vende oss bort fra
vår sorgløse oppfatning at vi skal ete,
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drikke, feste og være glade, så
slipper vi å tenke på at vi ikke
skal leve evig. Å leve på en slik
livsløgn er usunt. Vi bør vende
oss til å se sannheten om livets
forgjengelighet. Sannheten skal
gjøre dere fri, sa Jesus en
gang.
Hva er det så å faste? Hvor
kommer dette fra? Hvorfor 40
dager?
De 40 dagene skal minne oss
om jødenes vandringer i
ørkenen, før de kom til det
lovede land. Det varte i 40 år.
Moses fastet i 40 dager på
Sinai fjell før han fikk de ti bud.
Profeten Elias fastet i 40 dager
på sin vei til Horeb. Jesus fastet
i 40 dager og netter før han tok
fatt på sin gjerning.
Av gammelt betydde det å faste i
ytterste konsekvens at man avstod fra
mat. Vanligere var det at man avstod fra
enkelte typer mat, særlig kjøtt. Denne
måten å faste på har vel i svært liten
grad blitt praktisert i luthersk
sammenheng, og brukes visst lite også
blant katolikker i våre dager.
Hva skal vi så gjøre i fastetiden? Vi
kunne utmerket godt gjøre det på den
gamle måten. Fastlegen til flere av oss,
ville vel si oss at litt mindere mat en
periode, var noe vi ikke hadde vondt av.
Vi kunne i det minste gi avkall på dyre
retter og søte delikatesser. Det vi da
sparte inn, kunne vi gi til et godt formål.
Av gammelt hadde en noe en kalte
almisser, det var noe en gav til de som
trengte mer enn de hadde. Det finns
mange slike rundt om i verden også i
våre dager.
Vi kunne bruke mindre tid til alle våre
fornøyelser. Vi klager alle over at vi ikke
får tid til ting vi gjerne skulle gjort. En del
av denne tiden kunne vi brukt til bønn.
Vi trenger å be mer enn vi gjør, de fleste
av oss. Vi trenger å be for oss selv, vi
kunne be mer for vår neste, både
familie, venner og naboer. Menigheten
vår trenger også forbønn, til liks med
alle troende på jord.
Salmen sier at vi skal gå til Jerusalem
sammen med Jesus. Det er vel noe av
dette Paulus er inne på i Galaterbrevet,
der han sier «Jeg er nemlig korsfestet
sammen med Kristus. Det er ikke lenger
jeg som lever, men Kristus som lever i

meg.» I Romerbrevet sier han det slik
«Vet dere ikke at vi som i dåpen er blitt
viet til Kristus, vi har fått del i hans død
gjennom den. I dåpen er vi altså døde
og begravet med ham»
Vi kan selvfølgelig ikke fysisk gå
sammen med Jesus til Jerusalem og
Golgata. Det er umulig, så her er det
snakk om et mysterium vi mennesker
med vår lille forstand ikke helt ut
skjønner.
Men vi er kalt til å vandre sammen med
Kristus på hans vei mot kors, død og
oppstandelse. Det er selvfølgelig slik at
Han ville ha frelst oss selv om vi satt
hele fastetiden foran TV-apparatet og
gumlet potetgull. Men Jesus kaller oss
for sine venner. I Getsemane bad om
om medfølelse og trøst fra sine 11
gjenværende disipler. De sov. Vi er også
kalt til å vandre med ham.
La oss vandre og våke sammen med
ham i disse hellige fastetider.
Til slutt: Synes du dette ble vel dystert?
Skal ikke kristentroen være glad og lys?
I aller høyeste grad! Fasten og
langfredagen er ikke målet for vår
vandring. Bak korset på Golgata skimter
vi allerede oppstandelsens lyse morgen.
Der er det Jesus ønsker å møte oss når
vår vandring er over.
Hvis vi her på jord er villige til å vandre
med Ham, har han lovet at vi skal stå
opp til et liv sammen med ham. Det er
det store mysterium, som vi bare kan
gripe i troen.

Åpen barnehage
Tekstogfoto:MargithJohnsen
I forrige menighetsblad kunne vi lese
og se bilder av de to modellene av
Olsvik kirke som ble levert til
Pepperkakebyen. Veldig godt jobbet!
Men det er fortsatt stor aktivitet i
barnehagen og vi ønsker hjertelig
velkommen til våre dager:
Mandag – Onsdag – Fredag
kl. 09.00 - 14.00
Man starter med forskjellige aktiviteter
frem til kl.11.00 – da er det sangstund.
Kl. 11.30 dekker vi til god og billig
smørelunsj og deretter fortsetter
aktivitet og fri lek. Hver mandag kl.
11.00 er det Babysang i kirkerommet
ved Bjørg Karin Husa. Siste onsdag i
måneden har vi sangstunden
KnøttSing under ledelse av Brith
Barsnes Bjordal. Barnehagen følger
skolen og er derfor stengt i vinterferien

Rekord for Bibelen i Kina
Tekstogfoto:KPK
Året 2009 ble et rekordår for Bibelen i
Kina: Fire millioner bibler ble trykket
og distribuert. Det var hele 16
prosent flere enn i 2008.
– En begivenhet! sier Bernt Greger
Olsen som er leder for Det Norske
Bibelselskaps innsamlingsarbeid. – Fra
norsk side er det en glede å fortelle at
man har trykket 200 tusen bibler og 800
tusen nytestamenter til Den katolske
kirke i Kina, og disse biblene er i
betydelig grad betalt av givere fra Norge
sammen med Taizé-fellesskapet
internasjonalt. Dette har ikke skjedd
gjennom store kampanjer, men gjennom

trofaste givere, selv i økonomiske
krisetider. Slikt varmer, sier Olsen i en
pressemelding fra Bibelselskapet.
– Vi er en del av et stort, internasjonalt
fellesskap. De forente bibelselskapene
(UBS) har hjulpet Det kinesiske kristne
råd til å publisere Bibelen i CD-ROMversjon med kinesisk og engelsk tekst.
Organisasjonen Campus Crusade for
Christ og Det kinesiske kristne råd har i
fellesskap produsert en DVD over
"Maria Magdalena". Til hver DVD som
blir solgt, følger en kinesisk utgave av
Lukasevangeliet, sponset av De forente
bibelselskapene (UBS). Vi håper og tror
at disse produktene skal få stor

Deforentebibelselskaperharbidratttilat
denkinesiskeBibelenerkommetpåCD-ROM.

betydning for bibelbruk i Kina,
framholder Olsen.
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Barnas julekonsert
Tekst:MargithJohnsen
Mandag 7. desember var det mange
stolte foreldre, besteforeldre, naboer
og flere som hadde funnet veien til
denne konserten og de ble aldeles
ikke skuffet!

vågelig tenkte nok mange – og når
Rune skulle ønske velkommen til bords
sa han rett ut: “Det kom altfor mange
folk – men vi skal ordne det – alle skal
få en plass og alle skal mat.” Og det
stemte!

Programmet varierte med St. Lucia,
adventsang og julesanger – og de var
der alle sammen: Maria, Josef, barnet,
hyrdene, englene og vismennene.
Kantor Rune J. Klevberg trakterte orgel
og piano og dirigenten for koret
Filicity Rinde, spilte fløyte.
Når konserten var slutt ble alle invitert
ned i menighetsalen til kaffe og kaker –

Enavdegodehjelperneikoret,BjørgKarin
Husa,overrakteblomstertilAnneBrittEide,
RuneJ.KlevbergogFilicityRinde.
Foto: TerjeBirkeland.

Foto: SivDøssland.

Foto: SivDøssland.

Olsvik
barnekor
Bergen
Soulchildren
Velkommen til
Superhelg i Olsvik
kirke 10.-11. april!
Foto: SivDøssland.
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Julefest for voksne
Foto:MargithJohnsen

Takk for
gaven!

Hvordan har du det…
Speiderjentene i
Loddefjord I. KFUK,
takker alle dem som
ga en gave til
Julebukkaksjonen
tirsdag 19. januar.
Jentene gikk rundt
med bøsser i en time
og samlet inn kr.
3000. Hjertelig takk!

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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Julekonsert
Tekstogfoto:MargithJohnsen

I advent- og juletiden var der rikelig med tilbud av
julekonserter, og vi som fant veien til Olsvik kirke
søndag 6. desember fikk en flott opplevelse! De
medvirkede var kjente og kjære; Nybø Brass, Triade
ved Brith Barsnes Bjordal, Bjørgvin blandakor,
Marthine Bjordal, Anita Barsnes, Olsvik kirkekor og
kantor Rune J. Klevberg. Det var en nytelse å lytte til
alle aktørene hver for seg, og avslutningen var et
høydepunkt; Fellesnummeret – Glade Jul.

Påsketoner i Olsvik kirke
Skjærtorsdag
Kl. 18.30. Pasjonsmusikk
Rune J. Klevberg, orgel
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
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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.

1. Søndag etter påske

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

Kl. 19.00. Påskekonsert
ved Brith Barsnes Bjordal,
Dagfinn Bøe,
Anne Kristine Wallace Turøy
og Rune J. Klevberg

Velkommen til et lærerikt og
givende felleskap!

Kl. 11.00. Familiegudstjeneste
ved Hildegunn Isaksen,
Bergen Soul Children,
Olsvik Barnekor,
og Rune J. Klevberg

2. Søndag etter påske

StøttetavBergenkommune

Graven brast og Jesus lever!

LIVeTS GANG...
DØPTe
Emma Johansson Vargas
Marius Hagewick Ingebrigtsen
Isabella Daae‑Hansen
Milly Bertine Nilsen
Selma Steine
Erle Kjellevold
Victoria Trahaug Tennebekk
Emil Aleksander Pettersen

DØPTe i andre kirker
Emma Trellevik Eliassen
Fjellkirke
Nathaniel Rauset‑Hvidsten
Loddefjordkirke
Julia Merl Selland
Loddefjordkirke
William Lambrechts
Laksevågkirke
Carsten Lambrechts
Laksevågkirke
Emilie Vikne Ingebrigtsen
Haakonsvernkirke
Emma Nathalie Grønvigh‑Alme
Vikkyrkje

Vi prøver å ordne kirkeskyss, etter behov, så godt vi kan.
ring og gjør avtale i litt god tid på forhånd. Ta kontakt med
Olav Solvang på mobiltelefon: 957 37 196 eller fasttelefon:
55 93 41 96.

November
Søndag 29.
Trosopplæring

5 508,00

DØDe
Roald Lydersen
Signy Seim
Egil Tvedt
Erling Birkeland
Arne Lars Bergfjord
Jacobine Ingvarda Elida Kleppe
Jan Erik Odland
Kåre Johan Halvorsen

Hjertelig takk!

Kirkeskyss
OFFeR

Bakgrunnlagetav:KirstenSørensen,
www.male-riget.dk

til alle dere som benyttet giro som fulgte med julenr. og har
betalt inn til menighetsbladet, og/eller givertjenesten
Olsvik menighet er så absolutt avhengig av frivillige gaver.
Vi vil også takke hjertelig for gave kr. 3.000,fra Skars Minne ved Alf Alsaker.

Bibeltimer
våren 2010

Langtidsplanlegging

Desember
Søndag 6.
Nådehjemmet
Søndag 13.
Menighetsarbeidet
Søndag 20.
KABB
Torsdag 24.
Kirkens Nødhjelp
Torsdag 24.
Kirkens Nødhjelp
Fredag 25.
Menighetsarbeidet
Lørdag 26
Menighetsarbeidet
Søndag 27.
Misjonshøyskolen

1 880,50
2 924,50
1 766,00
8 970,00

Mandag 22. februar.

16 087,00
3 078,50
530,00

Tema: “Lysets barn Jesu etterfølger"
ved Kirsten Lind

947,00

Sted: Menighetssalen
Tidspunkt: Kl. 19.00

Januar
Søndag 3.
Menighetsarbeidet
Søndag 10.
Nådehjemmet
Søndag 17.
Kirkens Nødhjelp, Haiti
Søndag 24.
Kirkens SOS
Søndag 31.
Bibelselskapet

Vi planlegger to
samlinger denne
våren. Den første er:

1 628,00

3 275,00

Vi starter med kveldsmat og tid til
en prat før emnet for kvelden blir
gjennomgått.

1 876,00

Vel møtt!

1 776,50

Tradisjonen tro blir det Utlodning/
Basar også denne høsten, nemlig:
Lørdag 20. november
Uten alle dere gode hjelpere som syr
– strikker – hekler – kjøper eller tigger
gevinster, blir det ikke noe vellykket
arrangement! Derfor er det flott
dersom dere bare setter i gang
allerede nå!
Hjertelig takk!

Formiddagstreff
våren 2010
11. februar - 18. mars
15. april - 20. mai
Nærmere program trykkes opp og
blir lagt i våpenhuset i kirken.
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
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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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
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
Onsdag 17.
ASKeONSDAG
Olsvik kirke. kl. 19:30
FORBØNNSGUDSTJENESTE
Nattverd
A. H. Haugland
Søndag 21.
1. SØNDAG I FASTe
Olsvik kirke. kl. 11:00
GUDSTJENESTE
Dåp
H.Isaksen
Søndagsskole
Søndag 28.
2. SØNDAG I FASTe
Olsvik kirke. kl. 11:00
GUDSTJENESTE
Nattverd
GUNNAR KOLAAS
Søndagsskole

Mars

Søndag 21.
MARIA BUDSKAPSDAG
Olsvik kirke. kl. 11:00
Familiemesse
Dåp og nattverd
A. H. Haugland
Søndag 28.
PALMeSØNDAG
Olsvik kirke. kl. 11:00
GUDSTJENESTE
Dåp
GUNNAR KOLAAS

April
Torsdag 01.
SKJÆRTORSDAG
Olsvik kirke. kl. 19:00
NATTVERDSGUDSTJENESTE
UTENOM HØGMESSEN
Nattverd
GUNNAR KOLAAS
Fredag 02.
LANGFReDAG
Olsvik kirke. kl. 11:00
GUDSTJENESTE PÅ
LANGFREDAG
GUNNAR KOLAAS
Søndag 04.
PÅSKeDAG
Olsvik kirke. kl. 11:00
GUDSTJENESTE
Dåp og nattverd
A. H. Haugland
Mandag 05.
2. PÅSKeDAG
Olsvik kirke

Søndag 07.
3. SØNDAG I FASTe
Olsvik kirke. kl. 11:00
GUDSTJENESTE
Dåp
H.Isaksen
Søndagsskole

Søndag 11.
1. SØNDAG eTTeR PÅSKe
Olsvik kirke. kl. 11:00
FAMILIEGUDSTJENESTE
Dåp
H.Isaksen
Barnas kirkepåske.
Bg.Soul Children

Søndag 14.
4. SØNDAG I FASTe
Olsvik kirke. kl. 11:00
UNG MESSE
Nattverd A. H. Haugland
TenSing, KRIK
Søndagsskole

Søndag 18.
2. SØNDAG eTTeR PÅSKe
Olsvik kirke. kl. 11:00
GUDSTJENESTE
Dåp og nattverd
A. H. Haugland
Søndagsskole
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Returadresse:
Olsvik menighet
P.b. 549 Olsvik
5884 Bergen

Faste aktiviteter
i Olsvik menighet
Søndagsskole

Olsvik TenSing

Hvem: Alle
Tid: Søndag 11.00 - 12.30
Kontakt: Bjørg Karin Husa
Tlf: 918 82 206

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

Åpen Barnehage

Kirkekoret

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: Onsdag 19.00 - 20.30
Kontakt: Rune J. Klevberg
Tlf: 55 30 81 75

Olsvik Barnekor

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

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

Bergen
Soulchildren
Hvem:for alle sangglade i
Bergen,10-13 år
Tid:Mandager kl. 17.00-19.30
Sted:Laksevågkirke
Kontakt:Ingrid Vik
Tlf:45616589
www.bergensoulchildren.no

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)
Hvilende f.o.m 1.1. 2010
Kontakt: John-Arne Solheim
Tlf: 900 65 050

Formiddagstreff

Sorggruppe
Hvem:Pårørende
Tid: Torsdager på dagtid
Kontakt:
Gunnar Kolaas, 472 97 394
Ingrid Vik, 456 16 589

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

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.

