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WWJD?
Forkortelser kan stå for mange
ting, og er ofte ikke så lett å
gjette seg til. Med denne
forkortelsen aner vi fort at det er
et annet språk enn vårt eget, ”w”
er ikke en bokstav vi bruker mye.
Forkortelsen står for et engelsk
utrykk, som møter oss midt i vår
hverdag og i våre utfordringer:
”What would Jesus do?” - ”Hva
ville Jesus gjort?”
Vi stilles på valg hele tiden, hver
dag, i forhold til hvordan vi vil leve våre
liv, med tanke på hvordan vi vil oppføre
oss når vi møter våre medmennesker.
Vil vi gjøre det som er godt og riktig?
Hva er det som vi bør gjøre? Spørsmål
det ikke er lett å svare på. Men
spørsmålet om hva Jesus ville ha gjort
kan hjelpe oss; både til å finne ut hva
som er det riktige valget å gjøre når vi
må bestemme oss, og også inspirasjon
til faktisk å gjøre det som vi forstår er
det beste for de menneskene som
møter oss.

Men.konsulent

Men OK; ”Hva ville Jesus gjort?” Ikke
alltid like lett å svare på, men det er i
hvert fall klart at jo bedre vi kjenner
Jesus, jo lettere vil det være å svare.
WWJD – ”Walk with Jesus daily!” - ”Gå
sammen med Jesus hver dag” Det er en
annen betydning av denne forkortelsen.
Kan lett oppfattes som litt uklar tåketale,
men å gå sammen med Jesus hver dag,
det handler om å benytte seg av de
kontaktpunktene som Gud har gitt for å
dele tid med Ham. Å bruke litt tid på å
lese i Bibelen, å ta seg litt tid til å krysse
fingrene i bønn til Ham, å prioritere tid til
å være sammen med andre som tror på
Jesus, å takke ja når Gud inviterer til
fellesskap når menigheten feirer
nattverd. Møtepunkter med Gud, tid
sammen med Jesus som gjør at vi blir
enda bedre kjent, og som gjør at vi
lettere kan forstå hva Jesus ville ha gjort
hvis det var Han som levde vårt liv.
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Så er det likevel lett å føle på at vi
kommer til kort i forhold til alt dette. Kan
være lett å føle at disse kontakt-
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punktene blir et tungt krav som vi ikke
lever opp til (selv om det var jo ikke slik
det var ment i det hele tatt). Og hvis vi
er ærlige med oss selv så vet vi jo godt
at vi ofte ikke har gjort det som Jesus
ville ha gjort. Da er det godt at det
finnes en tredje betydning av WWJD.
”Why would Jesus die?” - ”Hvorfor døde
Jesus?” Vi har nettopp fulgt dramaet
som ledet fram til påske enda en gang,
og dermed fått det repetert: Jesus døde
for vår skyld, for å hjelpe oss, å redde
oss, ja, for å frelse oss! Jesus døde for
vår skyld for å gjøre det mulig for Gud å
tilgi oss når vi svikter i forhold til våre
medmennesker. Og så var det slik at
Jesus ikke bare døde for vår skyld, men
Han sto opp igjen fra døden, og gjorde
seieren fullkommen.
Why would Jesus die? Jo, for vår skyld,
for at Gud skal kunne tilgi oss og at vi
kan få lagt ting bak oss. For å invitere
oss inn i Guds familie.
Walk with Jesus daily! En privilegert
invitasjon til å slippe Gud til i våre liv,
midt i livet og midt i hverdagen slik at vi
kan bli enda bedre kjent, slik at Gud kan
forme oss enda mer i sitt bilde.
What would Jesus do? Et spørsmål som
vi skal prøve å svare på og leve etter;
ikke for å imponere Gud eller for å
oppnå noe hos Gud. Han gir alle sine
gaver helt gratis uten innsats fra vår
side. Men for våre medmenneskers
skyld skal vi spørre slik, og så la svaret
være med å forme våre liv slik at vi kan
gjøre det Jesus ville ha gjort.
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Nytt fra menighetsrådet
vedlederLarsKristianStendahlGjervik
Påsken er over og våren prøver å
feste grepet. For en trønder er snøen
alltid velkommen, skjønt nå kan det
godt bli varmt og ordentlig vårvær.
Olsvik menighet har gjennomført sitt
årsmøte. Olsvik menighet er etter hvert
blitt en nokså stor virksomhet med mye
aktivitet. Takk til alle som deltok;
rapporter og meldinger kan leses på
kirkens nettside. Menighetens økonomi
er preget av god styring, noe som i 2009
gav et samlet overskudd i overkant av
kr. 300.000,Stillingen etter Sven-Ove Rostrup (100
% til trosopplæring) er nå delvis besatt.
Vi har ansatt Bjørnar Sangolt i 50 % fast
stilling som menighetspedagog. I tillegg

skal det nå utlyses en 100 %
prosjektmedarbeiderstilling for skoleåret
2010 - 2011, spre ordet og oppfordre
gode kandidater til å søke.
Vedkommende som blir ansatt skal
jobbe i team sammen med kateket
Hans-Petter og menighetspedagog
Bjørnar med gjennomføring av
trosopplæringsplanen (se nettsiden).
Videre jobber menighetsrådet med å få
fylt opp utvalg. Særlig gjelder dette:
trosopplæringsutvalget,
gudstjenesteutvalget og diakoniutvalget.
Send gjerne mail til Bjarne-menighetskonsulent eller undertegnede om du
ønsker å engasjere deg.
Til slutt en frimodig oppfordring: Mange

av medlemmene har stor giverglede og
bidrar til at menigheten bl.a. kan ha en
diakon ansatt. Nå prøver vi igjen å
oppfordre til fast givertjeneste (fast trekk
fra konto hver mnd). Den store fordelen
med fast givertjeneste kontra annen
giverglede, er at vi i større grad kan
legge forventet inntekt inn i budsjett.
Dette har store fordeler. For eksempel
blir det tryggere å bruke pengene til
lønnsmidler. Skal vi være en trygg og
langsiktig arbeidsgiver må lønnsmidlene
være sikre. Olsvik menighet ønsker
blant annet å utvide staben til 100 %
diakon (i dag 50 %), 100 %
menighetskonsulent (i dag 50 %) og øke
frivillighetskoordinator stillingen (i dag
35 %). Ta kontakt med Bjarne eller se
etter brosjyren "En hjelpende hånd".

Min salme
Tekst:DagnyGiljeAntonsen
Som min påskesalme må eg denne
gongen velja nr. 194 i Norsk salmebok.
Dette er einaste salmen til den
italienske forfattaren Marcello
Giombini, som døydde i 2003. Går vi
gjennom salmen ”Dine hender er fulle
av blomster”, vil du sjå at den skildrar
påsken og verknaden av den. Salmen
vart omsett til bruk hos oss i 1973/76.
Når vi ser til ei grav der ein kjær ven ligg
har vi gjerne blomster med. Dei som
besøkte Jesu grav tenkte også på dette,
berre for å finna den tom! Når dei tenkte
over det, hadde han jo sagt noko om å
stå opp igjen. Nesten ikkje til å tru på!
Men det var altså sant, og vi har fått del i
frelsesverket. Blomstrane får vi gje til
andre. For ein kvardag nær Jesus
utløyser både glede og overskot som
berre må delast med andre.
Tenk ei tom grav der den oppstadne har
kjøpt oss fri med si liding og lever side
om side med menneska. Tanken på den
tomme grava og ein levande Frelsar får
songen fram i oss, og vi må straks av
garde for å bringa det vidare! Med auga
festa på Kristus får synet ditt ein ekstra
glans, han lever og fyller livet ditt med
meining og lys, kvar einaste dag. Jamfør
Efesarane 2,10: ”For vi er hans verk,
skapte i Kristus Jesus til gode gjerningar
som Gud på førehand har lagt ferdige så
vi skulle vandra i dei”. Les gjerne alle dei
ti første versa.
Syng gjennom salmen og få samtidig
”oppskrifta” på korleis Gud hadde tenkt
det skulle vera. Du får kvar dag nåde,
glede, glans og song i hjerta. ”Halleluja”

Dinehendererfulleavblomster.
Hvemvardetdutenkteågidemtil?
MineblomstervarplukkettilJesus.
Gravenfantjegtom.Hanvarikkeder.
Halleluja,halleluja,halleluja,halleluja.
Dineleppererfulleavsanger.
Hvorfordenneglede,hvorkomdenfra?
Fradengravderhanslegemehvilte
-hanstodopp,ogverdenblefyltmedsang.
Halleluja,halleluja,halleluja,halleluja.
Dineøyneerfulleavglede.
Si,hvahardesettforåfåslikglans?
DeharsettHerrenJesus!Hanlever!
Hangirlivetmeningoglyshverdag.
Halleluja,halleluja,halleluja,halleluja.
Nei,dettrengsingenblomstertilgraven!
Jesus,dustodoppogduborblantoss!
Våreøyneertilforåsedeg.
Hendeneertilforåtjenedeg.
Halleluja,halleluja,halleluja,halleluja.
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Barnehyl og jubelsang
Tekstogfoto:GroRenateRostrup
I helgen 10. og 11. april var det
Påskefest i Olsvik Kirke. To hele
dager med sang og dans. Bergen
Soul Children arrangerte Superweekend med korøving og sang, og
på søndagen hadde de gudstjeneste
sammen med Olsvik Barnekor.
Barnegudstjeneste.
Gudstjenesten ble vakkert åpnet ved at
alle barna kom på noenlunde rekke og
rad inn i kirkerommet med tulipaner i
vårens farger. Alle ble plassert i vaser
på alteret. Gunnar Kolaas var prest i
dag og deltok med stor iver da barna
samlet seg foran alteret og satt igang
med første sang; «På Golgata stod det
et kors».
Bergen Soul Children og Olsvik
Barnekor sang noen sanger sammen.
Det var tydelig at de hadde hatt en flott
helg med mye bra musikk.
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«La de små barn komme til meg».
Det ble mye snakk om barn denne
søndagen. To små gutter og en liten
jente ble døpt i dag. Solen strålte inn
gjennom alle vinduer og Guds nærvær
ble enda mer tydelig. Britt Barsnes
Bjordal sang for dåpsbarna i tur og
orden før dåpslysene ble tent.
Barna er som regel veldig tydelig i en
slik setting, og denne søndagen var
intet unntak. Det var stadig smålyder og
summing rundtom i kirkerommet mens
presten snakket. Heldigvis er Kolaas
såpass rutinert at han ikke lot seg
affisere. Men Jesu ord stod sterkt
denne dagen; La de små barn komme
til meg.
Syng med.
Bergen Soul Children overtok på slutten
og sang noen sanger alene. De er
kjempeflinke, selvom koret er ganske
nytt. De hadde også øvd inn koreografi

og danset med flott innlevelse under
dirigering av Gunvor Vestbøstad. Koret
startet opp i 2008 med Ingrid Vik som
leder. De er foreløpig et lite kor og er
ute etter flere medlemmer. De øver i
Laksevåg Kirke hver mandag. Ingrid er
kontaktperson dersom noen vil være
med. På Normisjon sine nettsider står
all informasjon.
Cathrine Mørner avsluttet sammen med
6 stk fra Bergen Soul Children hvor de
danset til en innspilling av Fader Vår.
Mat til folket.
Vi trenger alle mat. Teksten i dag var fra
evangeliet etter Johannes, kapittel 21,
vers 1-14. Historien om da Jesus viste
seg for disiplene sine på sjøen. Da fikk
disiplene fisk fordi de hørte på Jesus. I
dag får vi gjerne mat på andre måter,
men åndelig føde er fortsatt like viktig.
Nattverden i dag poengterte dette og
det ble en lang kø.

Åpen barnehage:

Imponerende giverglede
Tekstogfoto: NinaAngeltveit
Søndag 18. april strømmer det barn
og foreldre til Olsvik kirke.
Barnehagen har helt siden
jordskjelvet på Haiti jobbet med å
lage ting som skal selges eller
auksjoneres denne dagen, og
inntektene skal sendes til Kirkens
Nødhjelp på Haiti. Samtidig deltar
barnehagen for første gang på
gudstjenesten med Knøttsing, som
blir drevet av Brith Barsnes Bjordal
og organisten Rune Klevberg.
Knøttsing er fast innslag i vår åpne
barnehage. Dette gir en ekstra sus
over samlingen, noe både barn og
foreldre har stor glede av.
Barna er vant til å være i kirkerommet,
siden barnehagen har minigudstjeneste
her annenhver onsdag. Da får barna
ringe med klokkene, høre og se på
organisten som spiller på kirkeorgelet,
synge og høre fortellinger, og tenne lys.
I dag går barna i fin prosesjon inn i
kirken sammen med foreldrene, og
setter seg på podiet. Her får de synge
for og med menigheten. Presten
inkluderer barna i gudstjenesten, og
legger vekt på at vi voksne har mye å
lære av dem. De får også lov til å gå på
oppdagelsesferd i kirkerommet, slik de
er vant til i Olsvik.
Det er menigheten som har valgt å drive
barnehagen, som for øvrig er åpen
mandag, onsdag og fredag. Vi har
mange barn og voksne som kommer
trofast til oss. Vi er glad for å være en
plass der foreldre som er hjemme på
dagtid kan få være med i et sosialt
nettverk, og der barn kan få utvikle sin
sosiale kompetanse.
Produksjonen underveis i vinter har vært
stor, og et felles samlende prosjekt.
Barna har jobbet iherdig med å male på
kopper, fat, silkeskjerf og små malerier.
Dekorering av ulike esker med tapet,

maling, klistremerker og glans alt etter
kreativitet og fantasi har vært en
populær aktivitet. Flotte store lerret er
blitt kunstverk ved hjelp av små
barnehender, maling og klinkekuler. I
tillegg auksjoneres diverse ting som
leker, sparkehjul,
pute, bamser og
blomster bort.
Barnehagen har
invitert hele familien
til kirken denne
søndagen, og etter
gudstjenesten går
alle ned i
barnehagen i
kjelleren. Fra
kjøkkenet serveres
enkel varm mat som
hot-dog, karbonader
og fiskekaker! (En
sikker vinner blant
barna!) Deretter
braker det løs med
amerikansk auksjon. Dette var nytt for
mange. Her nytter det ikke å være
høystbydende, her gjelder det å treffe
den hemmelige prisen som er satt på
forhånd. I tillegg er det slett ikke alltid
pris og kvalitet på varen stemmer
overens. Her
kan man gjøre
virkelige
røverkjøp! Den
første som byr
betaler sitt bud,
mens den
neste bare
betaler
mellomlegget,
slik fortsetter
det til
hemmelig pris
oppnås. Det vil
si at man kan

stikke av med varen for minstepris 5
kroner, mens mange på veien til målet
har betalt mye mer. Etter et par
introduksjonsrunder, forstod både barn
og foreldre prinsippet. Da var det slett
ikke enkelt å samle inn pengene like

raskt som budene strømmet på!
Hele tiden var bodene åpne slik at alle
kunne kjøpe noe av det barna hadde
laget. I tillegg hadde vi et lite
loppemarked av barneleker og
barneklær. Alle kunne få noe med seg
hjem denne dagen for noen få kroner.
Samtidig er det flott at noen foreldre kan
gi bort klær og leker som andre kan ha
stor nytte og glede av.
Oppmøte var imponerende. Over
hundre barn og foreldre klarte å nå
kirken til kl. 11.00 denne søndagen. Og
de var alle med på å skape en fantastisk
ramme for dagen både i kirkerommet,
og i barnehagen. Over 5000 kroner er
foreløpig samlet inn, men enda er det
noen kunstverk igjen som er bestilt av
kunstnerne selv!
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Konfirmantleir til Eksingedalen
Tekst:KristineSekkingstadHaugeogRikkeRasmussenOlsen
Den 19. februar reiste verdens
kuleste konfirmantgjeng opp i
Eksingdalen, klar for årets konfeleir.
Det ble sagt at turen tok «en
halvtime», men det ble fort to og en
halv time!
Alle konfirmantene var glade og spente
på hva de kunne vente seg når de kom
opp. Vi delte oss inn i forskjellige rom
med forskjellige navn og konkurerte mot
hverandre om hvem som fikk mest
“pluss”-poeng av hjelpelederene; Mariell
og Malene. Det gikk ut på å holde
rommene ryddig, ta oppvasken etter
maten, dekke på bordene og bare være
snill og grei. De fleste klarte dette veldig
bra, og gruppen Teletubbies vant.
Fredagskvelden hadde vår kjære kokk,
Margith, laget kvelds. Senere på
kvelden hadde vi kveldsamling, hvor
hvert av rommene skulle ha hver sin lek.
Det var en lattermild kveld, hvor vi fikk
vite hva en av gruppene kom til å si på
bryllupsnatten sin. Etter denne
lattermilde kvelden roet vi an ned med
film, og de som ville kunne legge seg.
Lederene løpte rundt og hysjet på de
fleste rommene og kvelden tok ro i 4tiden.

DenneflottegjengenmedKRIK-konfirmantervarpåkonfirmantleirtilEksingedalenifebruar.

Dagen etter var det vekking klokken 8
med musikk som fikk de fleste opp. Vi
hadde undervisning, og senere var det
topptur for de sprekeste og OL-leker for
de andre sprekingene. Litt mislykket var
det, men ut på tur, aldri sur! Inn kom vi,
kalde og trøtte, klar for en god middag
med dessert. Om kvelden var det leking
i skogen, noe alle var med på og alle
syntes var gøy. Vi lusket og krøp i
snøen, og lekte spioner for å bringe
frem lapper. Utrolig kjekt, og natten ble
kanskje stillere enn natten før.
Søndag morgen vasket vi oss ut fra en
utrolig koselig helg. Alle var ganske
fornøyde etter turen opp til Eksingdalen,
både konfirmanter og ledere.

Detblirikkedessertførduharspistoppmiddagen!

Hvordan har du det…

EGENTLIG?
Krisetelefon 815 33 300
Epost-tjeneste: www.kirkens-sos.no
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ET MENNESKE Å PRATE MED
NÅR LIVET ER SOM VERST

Årets konfirmanter
Søndag 2. mai
kl. 11.00

Lørdag 8. mai
kl. 11.00

Søndag 9. mai
kl. 11.00

ANDERSEN ESPEN JOHAN ENGAN
BARTZ ALEXANDER SANDE
BERNTSEN MARIUS LERØY
GRYTTEN CHARLOTTE
HELGESEN ADRIAN LARSEN
IVERSEN MATHIAS
KASIN ADRIAN
KVARV ALEXANDER
LANGELAND KATHRINE
LEGREID JANNE
LIE HENRIK
MUNDHEIM HENRIETTE HEVRØY
MYKLEBUST JOSEF BENJAMIN BADARNA
NILSEN JOHN MAGNUS
NYDAL MARIUS BENJAMIN FJÆREIDE
RYDLAND MIRIELL
SØRBØ MIKE
TORGERSEN HENRIK GLOPPEN
TRENGEREID JOAKIM
ULVANG ALEKSANDER DALLAND
WEDAA INE MARIE THORESEN

AMSALEM BENJAMIN RONI ELNES
ANDERSEN JEANETTE IRENE EIDE
ANDERSSEN ELISABETH HUNDHAMMER
BILDØY REBEKKA
BJØRKLUND CHARLOTTE
CHRISTIANSEN MATS
ERIKSEN CELINE WALTER
FAUSKE JOAKIM
GODVIK SNORRE
HOLE KRISTIN KALLAND
HOVLAND NICHOLAY BREKKE
JOHANNESSEN STINE
MØLHOLM ANDRÈ STENBERG
SAKSVIK THERESE
SKAG JENS SUNDT
TALLE ANDRÉ
WIKEN MARTIN ANDREAS

Søndag 2. mai
kl. 13.00

Lørdag 8. mai
kl. 13.00

Søndag 9. mai
kl. 13.00

ASK ALEKSANDER SOLHEIMSLID
BERGSTRØM VERONICA METHLIE
BJELLAND CAROLINE BORGE
BYRKNES SOFIE
EGGINS LUKE KRISTIAN
ELLERTSEN TOBIAS
GARMANNSLUND EMILIE TEFRE
GUDIM KRISTINE STAVANG
HAUGE KRISTINE SEKKINGSTAD
HOLMEDAL ENDRE HUGØY
ISAKSEN MARIUS
JACOBSEN KIM
JOHANNESEN EMILIE HJELMELAND
JOHANNESSEN TRINE KALAND
LAHN-JOHANNESSEN HENRIKKE
LARSEN CHARLOTTE
LARSEN THOMAS BAKKA
LUNDE LILLIAN
LUNDE RUBEN
LUNDEKVAM CHRISTER
MISJE GUNHILD
OLSEN RIKKE RASMUSSEN
SUBBA ELIAS MØLLERUP
VEDØY EVEN NICOLAY

AAM SEBASTIAN
BRINGELAND KINE RYLAND
BØNES CECILIE MARTHINUSSEN
DAHL MARTE JOHANNE
FUGELSNES MARIE STRAND
GRØVLEN STIAN MONSEN
HODNEKVAM REBECCA
HOLME SINDRE
JOHNSEN ANNE LENE
LLANO PAULA NEDBERGE
LUND EIRIK
LØKEN EIVIND ULRIK
LØVHEIM VICTORIA
MARTINESSEN MIA
OLSEN STINE KARLSEN
SEGLEM SILJE
SOLBERG JONAS DAVANGER
SVENDSEN NINA MARIE
SÆBØ KJELL MARTIN HOLSTAD
TANDE MARTIN LERØEN
TORVUND MARIE OLDRUP
TØNJUM MARKUS FREDRIK FJÆREN

BJELLAND SIGRID ELISE SLETTEN
DAHLE JOAKIM KLEMENTSEN
GARNES LISE SJØBØ
GRØNBECH PATRICH KVALSTAD
HALVORSEN MATILDE PAULINE
HANSEN INGEBORG FRANZEN
JAKOBSEN FRODE JOHAN
JOHANNESSEN HENRIETTE RATHE
JOHANNESSEN HENRIETTE CELIN
KRISTIANSEN JESSICA KARIN
LIEN ERIK ANDRÉ
LØNNINGEN LENE KRISTINE JOHNSEN
MARTINESSEN ANDREAS ØKLAND
MATHISEN ASGEIR
NILSEN CAROLINE ÅGOTNES
PEDERSEN SILJE WESTERVIK
REFSDAHL STIG-ANDRÉ
SKARTVEIT RUBEN MIKAL
STORDAL CHRISTOFFER ENGELSEN

ARNESEN ERIK
BAREKSTEN CHARLOTTE
BASTIANSEN LINN BØRJESSON
BHAIJEE CHARLOTTE ESSAJEE
ERIKSEN TROND ANGELO
ERLANDSEN FABIAN
GUDBRANDSEN ALEXANDER
HANSEN CAMILLA MONSEN
KARLSEN CHRISTOFFER
KNUTSEN SEBASTIAN
KØSTER REBEKKA KISMUL
LARSEN CELINE MARGRETHE
LARSEN SILJE
LEDAHL CHARLOTTE DIDRIKSEN
LUNDGAARD TINA AARSET
MELVIK MARTIN WEDAA
PEDERSEN MORTEN LERØEN
RASMUSSEN LOVISE RAHNER
ROSBERG RENÉ
SABERI MAGNUS DYRØY
SANDE CHRISTINE BERG
TØRRESEN ANETTE
VISNES CHRIS-ANDRÉ
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Staben på glattisen
Tekst:BjarneAndersen
Foto:BjørgKarinHusaogIngridVik
Olsvik menighet har en livlig og godt
sammensveiset stab. Etter en
minneverdig ettermiddag på
Curlingbanen på Iskanten er ikke
verken humøret eller samholdet blitt
dårligere.
Etter en kort, men god innføring i
curlingspillets mysterier fikk alle de
ansatte prøve seg på dette som de
fleste av oss bare kjenner fra OLsendingene på fjernsynet hvert fjerde
år. La det være sagt med en gang: Det
er vanskeligere en det ser ut til!
Etter en stunds prøving, feiling, knall og
fall ble imidlertid latteren avløst av
alvorlig konkurranseinstinkt hos de
fleste. Hvem som vant er ikke
avgjørende, men staben fikk en god
ettermiddag sammen og ingen ble
skadet!

Bakgrunnlagetav:KirstenSørensen,
www.male-riget.dk

LIVETS GANG...
DøPTE feb./mars
Thea Elina Mayr
Ole Petter Teigland Rossnes
Miriam Mathea Haukeland
Ariel Rosenlund Elde
Gabriella Sofi Tran
William Bjørge Johnsen
Sarah Ravnanger
Sarah Victoria Rong Kårstad
Magne Hansen Dybvik
Ingeborg Sigdestad
Iris Øsp Lyngtu Ørvarsdottir
Lucas Raa Tjore

VIGDE i Olsvik kirke

DøPTE i andre kirker
Emilia Mcleod
-Loddefjordkirke
Even Dyrøy
-Loddefjordkirke
Kari Elizabeth Dolve Holter
-Alversundkirke
Sandra Angelica Horvei Jensen
-Sælenkirke
Øyvind Myrseth
-Loddefjordkirke
Sondre Igelkjøn Rosendahl
-Åsanekirke
Louisa Jendine Carin Wiers Loddefjordkirke

DøDE
Mimmi Karoline Samdal
William Løtvedt
Inge Lærum
Jannet Vivian Mathiassen
Eli Steine
Bjørn Johanssen
Britt Unnie Bjørge
Erna Hansen
Gunn Olaug Gundersen

Lørdag 27. mars
Eva Gjellereide Stokke og Øyvind Zahl

OFFER

Bibeltimer
våren 2010

Januar
Søndag 10.
Nådehjemmet

2014,50

Februar
Søndag 7.
Kirkens bymisjon, Bergen
Søndag 14.
Menighetsarbeidet
Søndag 21.
Menighetsarbeidet
Søndag 28.
KRIK

Mandag 26. april.
1 718,00
3 474,00
1 485,50

1 776,50

ved sokneprest Gunn
Berit Guldbrandsen i
Nygård menighet

Formiddagstreff
våren 2010

2 303,00
3 117,50
2 228,50

April
Torsdag 1.
Menighetsarbeidet
Søndag 4.
Menighetsarbeidet

Tema:
"Påskens budskap aktuelt for meg?"

Vi vil med dette takke alle som hjalp
til med årets KN-aksjon og alle dere
som bidro med penger til
innsamlingen! I løpet av
innsamlingen 23. mars fikk vi inn kr.
60 224,50 som går uavkortet til
Kirkens Nødhjelp.

1 877,00

Mars
Søndag 7.
Bjørgvin KFUK-KFUM
Søndag 14.
Menighetsarbeidet
Søndag 21.
Bergen internasj. men.
Søndag 28.
IKO

Neste bibeltime blir:

Årets
Kirkens
nødhjelpaksjon

Sted: Menighetssalen
Tidspunkt: Kl. 19.00
Vi starter med kveldsmat og tid til
prat og sosialt fellesskap.

1 679,00
2 051,00

Vel møtt!

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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Fyllingsdalen Døgnvakt 55 15 40 90
Åsane Døgnvakt 55 25 31 00
TILLITEN TIL OSS VIL BLI GODT IVARETATT

www.abbedissen.no
+DDNRQVHUQYHL
HQ
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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

Føttene trenger
også

fagfolk!

Mona´s
KLINIKK

VESTRE VADMYRA 3 · TLF. 55 26 86 40
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Returadresse:
Olsvik menighet
P.b. 549 Olsvik
5884 Bergen

gudstjenester
Mai
Søndag 02.
4. SøNDAG ETTER PÅSKE
Jes. 1,18‑20
Olsvik kirke kl. 11:00
Konfirmasjon ved A. H. Haugland
Søndagsskole

Søndag 30.
TREENIGHETSSøNDAG
Matt. 28,16‑20
Olsvik kirke. kl. 11:00
GUDSTJENESTE
Dåp og nattverd
A. H. Haugland
Søndagsskole

Olsvik kirke kl. 13:00
Konfirmasjon ved A. H. Haugland

Juni

Lørdag 08.
Olsvik kirke kl. 11:00
Konfirmasjon ved H.Isaksen
Olsvik kirke kl. 13:00
Konfirmasjon ved H.Isaksen
Søndag 09.
5. SøNDAG ETTER PÅSKE
Matt. 6,6‑13
Olsvik kirke kl. 11:00
Konfirmasjon ved A. H. Haugland
Olsvik kirke. kl. 13:00
Konfirmasjon ved A. H. Haugland
Torsdag 13.
KRISTI HIMMELFARTSDAG
Apg. 1,1‑11
se Nygård kl. 11:00
Søndag 16.05.2010
6. SøNDAG ETTER PÅSKE
Joh. 17,9‑17
se Sælen kl. 11:00
Søndag 23.05.2010
PINSEDAG
Joh. 14,15‑21
Olsvik kirke kl. 11:00
FAMILIEGUDSTJENESTE
Dåp og nattverd
GUNNAR KOLAAS
Mandag 24.
2. PINSEDAG
1. Kor. 12,12‑20
se Alvøen. kl. 12:00
Nattverd
GUNNAR KOLAAS

Søndag 06.
2. SøNDAG ETTER PINSE
Luk. 12,13‑21
Olsvik kirke. kl. 11:00
GUDSTJENESTE
Dåp
H.Isaksen
Søndagsskole
Søndag 13.
3. SøNDAG ETTER PINSE
Luk. 19,1‑10
Olsvik kirke kl. 11:00
FAMILIEGUDSTJENESTE
Nattverd
A. H. Haugland
Søndag 20.
4. SøNDAG ETTER PINSE
Luk. 15,11‑32
Olsvik kirke kl. 11:00
GUDSTJENESTE
Avskjed med Hildegunn Isaksen
Dåp og nattverd
ISAKSEN og KOLAAS
Søndag 27.
5. SøNDAG ETTER PINSE
Joh. 8,2‑11
se Loddefjord kl. 11:00
FAMILIEGUDSTJENESTE

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.
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